
Pe fiecare dată . cînd 
mergeam acasă. în con- 

-cediu, în satul meu natal, 
chiar şi pentru cîteva zile, 
stăteam de vorbă, între 
alţii, şi cu moş Gheorghe, 
La întrebarea „Ge mai fa
ceţi, moş Gheorghe, cum 
vă mai merge ?“, îmi răs
pundea invariabil: „Bine; 
avem de toate...". Beşi el, 
şi ei din sat, cei mâi mulţi,, 
nu avea de nici unele. Du
ceau o existenţă grea.
. Azi. cînd tot mai mulţi 

din ţară ducem o existen
ţă grea — cu speranţa, to
tuşi, că oi s-o ducem şl bi
ne —, răspunsul lui moş 
Gheorghe .Avem de toa
te", îmi revine ca un lait
motiv în memorie. Şi mă 
gîndesc că, în sărăcia 
noastră de acum, avem 
de toate, într-adevăr. Păi 
avem Legea fondului fun
ciar. însă nu avem gria 
şi plinea e scumpă. Ţărâ
nii au curţile pline de po
ru m b —  le-am văzut de 
curînd, in Bărăgan şi in 
Moldova —. dar la oraş 
n-avem cu ce face o mă
măligă. Avenţ Legea pri
vatizării, insă drumul a- 
plieării ei este lung şi a- 
nevoios.

t**************************

O B S E R V A T O R

AVEM  

DE TOATE

Avem 1500 de publica
ţii şi 129 de partide, avem 
senatori şi deputaţi, avem 
furtuni în Parlament A- 
vem economie de piaţă, 
firme Bucureşti—Berlin,
bistrouri şi dughene, pan
tofi Gregorio Rizo şl adi- 
daşi Torsîon, whisky fin şi 
tare „Royal — Palace". te
levizoare color şi .video- 
ori” de toate tipurile. Doar 
bani ne. mai trebuiesc. A- 
vem fier vechi in autotu
risme străine, dar nu-1 
putem transformă in oţel, 
pentru că trebuie să mâi 
facă nişip victime pe şo
sele şi, apoi, fiindcă nu 
avem gaz metan şi ener
gie elecţrică la cuptoarele 
din metalurgie. Avem de 
toate..'. - 1
< Avem corupţie şi hoţie, 

vagabondaj şi tîlhăr'e, dar 
nu avem destule peniten
ciare. Avem mitipguri şi 
greve, sindicate libere şi 
şomeri, însă producţia sca
de continuu. Avem Poliţie. 
S.R.I. şi Jandarmerie, dar 
ordinea publică şi liniş
tea cetăţeanului sînt în 
suferinţă. Avem „n" orga
nisme de control, inclu
siv gardă financiară. însă 
legile-ţării sînt eludate, 
abuzurile şi bişniţa pros
peră. Avem copii de vîn- 
zare şi ambasador ră p it; 
avem, cozi la' pîîne şi la 
mezeluri,-la paşapoarte şi 
la vamă; avem. rude şl. 
prieteni în Occident {pînă 
acum nu a avut nim eni!), 
care ne-au făcut " cadouri 
maşini şi televizoare. A- 
vem de toate...

Avem guvern nou şi 
prim-ministru indepen
dent, pe care nu-1 intere
sează politica, ci numai 
sţarea naţiunii. E bine I 
Avem leu convertibil — ‘ 
m  România —. preţuri as
tronomice. salarii .de cinci 
parale" şi cămări goale;' 
avem perspectiva unei 
ierni grele .şl a  unşă pri
măveri fără .covorul de.° 
gria din această toamnă, 
ppdţtr» că n-am prea se- 

> Vorba lui moş 
-"•fe; „Avem de toa-'

DUMITRU GHEONEA
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Să mi-i uităm pe cei mici!
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Grădiniţa cuplată cu cre- 
şă, d in . Călan, este singu
ra instituţie cu program 
prelungit din oraş. Pînă 
la 1 iulie a.c., era în 
subordinea uzinei, care-i 
aloca din cînd în cînd fon
duri pentru întreţinere, 
pentru procurarea de ju 
cării şi material didactic. 
In prezent, se află în ad
ministraţia învăţămîn tu
lul. Numai că această 
schimbare nu l-a adus nici 
un cîştig. A rămas o gră
diniţă săracă, Ce-şi ~ duce 
zilele graţie muncii per
sonalului administrativ: şi 
educatoarelor, contribuţii
lor băneşti ale părinţilor.

Deviza grădiniţei ar fi 
curăţenie, ordine, dorinţă 
de a funcţiona. Numai că 
e greu in condiţiile în care 
puţinele Jucării ce le  are 
sînt ţinute „de decor", în 
condiţiile în care educa
toarea ori directoarea pun 
mina pe cleşte ori pe şu
rubelniţă pentru a repara 
icl-colo, îşi confecţionează 
singure materialele di
dactice iar spălătoresei îi 
îngheaţă mîinlle în apa 
de clătit, v

Dna director Dorina 
Bistrian îmi spune: «Avem 
probleme cu căldura (din 
cauza lipsei de căldură, 
frecvenţa a  scăzut), cei 
mici îmbolnăvindu-se. îna
inte vreme aveam repar
tiţie de jucării. In  acest 
an nu s-a cumpărat nici 
o jucărie. La creşă avem 
construite două sobe de 
teracotă pentru care ne 
asigura combustibil «$i- 
dermat" S.A. Acum nu 
ni-1 asigură nimeni".

In ceea ce priveşte apro
vizionarea cu alimente,

rtW W W VW W W W W W

situaţia e şi mai grea. In 
„cămările" iernii, deocam
dată nu se găseşte nimic. 
Cartofii n-au de unde să-i 
cumpere. Se procură ctte 
ceva de pe o zi pe alta, 
de la magazinele alimen
tare şi de legume-fructe. 
Carne de porc şl de vită 
nu s-a mai găsit de mult. 
Singura salvare sînt... puii. 
„Numărul copiilor a scă
zut din cauza costului care 
a  crescut — continuă in
terlocutoarea. Avem 44 de 
copii la cămin şi 32 la" cre
şă, pentru care trebuie 
să. pregătim zilnic două 
mese. Foarte mulţi sînt 
încadraţi la grupele de 
grădiniţă, unde nu plătesc 
nimic*. ' i 

Personalul administra
tiv se confruntă e a  pro
bleme serioase; Postul de 
contabil' s-a desfiinţat', iar 
cel de administrator a ră
mas cu o jumătate de 
normă. Bucătăreasa, spă
lătoreasă, îngrijitoarele au 
salarii mici, dar atribuţii 
multe. Pentru reparaţii şi 
întreţineri nu ştiu la cine 
să apeleze, /  iar materiale 
pentru întreţinere ca dero. 
mături, lix  — care sînt 
necesare şi pentru 
ţiile ocupate de cele

SSXERA SÎNAKSTERA ŞINA
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La răscruce de drumuri

— Tăticule, Cum a- 
dică valoarea vinului 
creşte cu anii ?

— Adică, cu cit eşt* 
mai în vîrsfă, cu atît 
îţi place mai mult.

M N  ^ A R U L ^ D rA z ir j
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Ş p o r t

Pentru orice călător, ga
ra reprezintă cartea de vi
zită a  Unei localităţi. Şi 
se mâi spune că mina gos
podarului se cunoaşte „de 
la poartă*. Astfel; ne-am 
propus să vedem ce mai 
e hon prin aceste, .tocuri, 
unde zilnic se perindă mii 
de oameni. Un prim' po
pas a fost la Orăştie. O 
gară primitoare, dar şi cu 
cîteva surprize. Un peron 
cu zeci de găuri, o sală 
de aşteptare curăţă, însă 
temperatura era aceeaşi 
cu cea de afară, soba spar
tă, pereţi scrijeliţi cu di
verse, nume de „lady" şi, 
pentru un „tacîm complet", 
nu lipsesc, pe ici pe colo, 
nici expresiile licenţioase. 
Se pare că . nici la iarnă 
frigul din sălile de aştep
tare nu prea are şanse de 
a fi expulzat: 9,9 tone de 
lemn de foc, pentru 10

sobe, pentru perioada no
iembrie ■— aprilie... - 6—7 
kg de lemn pe o sobă/zi. 
Şi aceasta în Condiţiile u- 
nor calcule teoretice. Ce 
va fi în realitate... numai 
Cel de Sus ştie. Aşadar, 
dacă plecăm la iarnă, la 
drum, să ne îmbrăcăm 
gros, ca să. nu tremurăm 
subţire. -

Gara Simeria, Sala de 
aşteptare clasa I. Scaune 
tăiate, gunoaie, resturi a- 
limentare aruncate la în- 
tîmplarc, uşile se închid 
cum se închid. Sala de aş
teptare clasa a I'I-a :■■ uşi 
fără închizători, gunoaie 
pe jos. '

Şi pentru că mulţi din
tre călători vor să-şi po- > 
tolească foamea sau se
tea între două trenuri, -am 
tras" la restaurantul „Fe
roviar".' La linia ; de auto
servire: ciorbă de fasole

verde la 13 lei, gustări la 
44 de lei, cotlet la 84 de 
lei. O fi mult, o fi puţin, 
ne abţinem deocamdată. 
In ziua cu pricina, pînă 
la ora 10,30, s-au vîndut 
doar trei porţii, de cotlet, 
Cîteva ârătau binişor. Din 

. cele ■ cîteva cotlete care 
erau expuse.la tejghea, u- 

. nul era numai os. 84 de 
lei pentru cîteva oase | E 
drept că e autoservire, în
să... calitatea vinde marfa.

La barul restaurantu
lui, o gamă variată de 
băuturi alcoolice. Preţu
rile 7 Vodca rusească: o 
sticlă la intrare 592 de lei, 
iar la ieşire 950 de lei. Ca
feaua, 800 de lei la intra
re şi... 1 760 de lei la ie
şire, Preţul de vînzare 
depăşeşte cu mult pe cel 

: CORNEL POENAR
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R  GORBACIOV SEMI- 
MILIONAR. Mihaîl Gor- 
baciov a fost avertizat în 
iunie a.c„ de preşedintele 
Bush, în legătură cu pre
gătirea unei lovituri de 
stat la Moscova. Gorba- 
ciov i-ar fi replicat că si
tuaţia se află sub control, 
ba chiar l-ar fi îndemnat 
pe omologai său american 
să nu se emoţioneze de
geaba. Liderul de Ia Krem
lin l-a crezut pe ' preşedin
tele Bush numai cînd s-a’ 
confruntat direct" cu ..des
creieraţii" care Voiau * Să 
preia puterea. GorbacioVa 
declarat toate acestea' cu 
ocazia lansării la Mosco
va â  versiunii ruseşti a 
cărţii sale despre încer
carea elementelor dogmati
ce de lovitură de stat din 
luna august. ” Conservato
rii şi dogmaticii nu au re
nunţat la planurile lor, a 
mai declarat-; Gorbâciov, 
evidenţiind riscurile unei 
explozii sociale care ar ur
ma în cazul liberalizării 
bruşte a preţurilor, aşa 
cum este preconizată de 
conducerea Federaţiei Ruse.

Personal, liderul de la 
Kremlin ar putea face faţă 
unei asemenea situaţii, da
torită drepturilor dc autor 
al versiunilor în limbi 
străine ale cărţii despre 
puci, lansată în sfîrşit şi la 
Moscova. Aceste venituri 
sînt evaluate de agenţiile 
de presă internaţională la 
cel puţin 500 000 de dolari- 
In conferinţa de presă, Gâr- 
baciov a mărturisit că tre
cuse îii şirul scenariilor 
posibile şi eventualitatea 
unui puci teoretic. Scena
riul a fost transpus în rea
litate. Cartea lui Gorba- 
ciov a transpus realitatea 
în literatură!

■  DEZMINŢIRE. China 
a dezminţit informaţiile 
potrivit cărora ar fi aju
tat Irakul să-ş» dezvolte 
programul nuclear militar. 
„Intre China şi Irak nu a 
existat nici o cooperare în 
domeniu] nuclear, nici 
transfer de materiale teh
nologice sau echipamente 
nucleare" — se subliniază 
intr-o declaraţie a M.A.E. 
al Chinei, dată publicităţii 
de agenţia China Neuăc 5

© COSTUL VIEŢII, In, corn- 
petiţia pentru escaladarea pre
ţurilor, pulsul costului vieţii hiat 
duminică, tradueîndu-se şi prin 
acţiunea legii cererii şi a ofertei, 
în piaţa Devei, ar fi următorul 
pe un kilogram de marfă: car
tofi 50 de lei, ceapă 70 de lei, 
fasole 70 de lei, morcovi 
25—30 de lei, făină albă 
40 de lei, mere 40 de lei. Xr 
mai fi de adăugat că brirtta dul
ce de vaci Se vindea cu 40 i e  lei 
bucata, sm intim  la borcan, fără 
ambalaj, 60 de lei Ux 400 de gra
me, varza murată 30 de lei şi o

bucată mai vîrtoasă de hrean — 
35 de lei bucata. Să tot trăieşti 
şi să tot consumi! (N.T.).

©  COZILE DE SIMBĂTA. 
Daca înainte vreme , devenise 
r& permanente, obişnuite şi oare
cum suportabile, în Deva cozile 
încep să devină din nou o obse
sie, mai ales în zilele de simbă- 
tă, cînd ceva se tntîmplă cu pîi- 
nea. Fără răutăţi sau prejude
căţi. am dori totuşi să ştim şi 
să-t informăm pe consumatori 
dacă se pot aştepta la ceva mai. 
biih său nu in, viitor, pentru a 
se şti lumea înir-o parte, să nu: 
creadă că ne reîntoarcem la ceea 
ce a fost cindva. (N.T.)^T

' •1 © DE . * DIMINEAŢĂ, PIN A 
SEARA. La Crlşcior şi Bucu-

reşci, zilele frumoase din această 
perioadă a campaniei da toam
nă au făcut ca oamenii ogorului 
să iasă la arat. In sprijinii! lor, 
la chemarea primăriilor, a venit 
Ş.M.Â. Baia de Crtş, care a re
partizat în zonă ~pe tractoristul 
Ioan Dărăbanţ. Lucrînd cu tra
gere de inimă, el face arături 
după normele stabilite. (AL. J.j.

0  n e g l ij e n ţ e  c o s t is i 
t o a r e . Datorită unor cetăţeni, 
locatari ai blocului 6 din strada 
pr. P. Groza, Călan, care nu ex
ploatează. corect instalaţiile sâni- 

. tore, Mema canalul i&se în încă
perile grădiniţei ce fxLncţimteaasă 
la parter. ‘Aceasta se întîmpla- 
lunar şi costul unei desfundări 

i este de... 1000 de lei. Cam

scumpă neglijenţa pe care tre -" 
buie s-o suporte inclusiv perso
nalul grădiniţei. fE.S.).

© CINE SPRIJINĂ. Venim 
pe această cale în sprijinul ce
rinţelor - oamenilor pămtntului 
din împrejurimile oraşului Brad. 
Cine îşi oferă disponibilitatea 
procurării de erbicide pentru 
păioase şi îngrăşăminte chimice ? 
O cere in  primul rină pămîn- 
tul, care e plin de buruieni, dar 
sărac' în substanţe nutritive de 
guta... exploatare ştiinţifică. 
(AL. J.l
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UNELE LUCRURI NU SÎNT 

SCUZABILE

Dna Adeirna Hesiga na relatează 
pe larg neplăcerile avute,; într-o 
sîmbătă. in autogara Seva. Cu ii- 
guranţă, cele întimplate ar fi re
voltat pe oricare altă persoană. Pen
tru că lipsa a 2—3 lei te face de 
mplte ori să nu poţi cumpăra un 
produs sau altul, în timp ce la ca
sele de bilete această sumă (ce-i 
drept, astăzi nesemnificativă !) nu 
ti se restituie... că nu sînt :■ bani 
mărunţi.

Dar şi mai neplăcut este să râ
mi! pe peron, cu biletele în mină. 
cum a păţit cititoarea noastră. Şi 
asta pentru că vrei să urci într-un 
autobuz In condiţii omeneşti, fără 
busculade şi călcări pe picioare. 
Dna Resiga Întreabă dacă nu se 
putea, te condiţiile de aglomera
ţie din acea zi. să se pună la diş- 
poziţia călătorilor pe ruta Deva — 
Vinişoara Încă o maşină, cum s-a 
procedat altădată Poate că lipsa 
motorinei, a maşinilor sau alt mo
tiv obiectiv să fi făcut imposibilă 
o atare măsUră. Lucrul este expli
caţii! şi scuzabil. Dubă cum o tristă 
realitate este şl lipsa monedei mă
runte in ultima vreme. Dar lipsa 
de politeţe şi solicitudine tetă de 
călători, ca şi cCa a ecusoanelor 
eiif manele personalului autogării nu 
mai sînt scuzabile.

PLIMBAREA STICLELOR 

GOALE

j,Vă rugăm să ne ajutaţi să nu 
mai umblăm pe drumuri de poma
nă !“ Apelul aparţine dlui Ştefan 
Deac. din Deva, La ce se referă? 
Magazinul de produse lactate de 
lingă Casa de Cultură Deva vinde

laptele cind la sticlă, cînd la pun
gă. Oamenii nu mai ştiu cind să 
vină de acasă cu sticle şl cind n a  
Iar dacă II cumpără cu sticle cu tot,- 
aceste ambalaje nu se reprimesc ori- 
etod (pe motiv că se vinde u n t de 
pildă). Nici la alimentara de la 
„Ulpia" nu sînt primite întotdeauna 
sticlele. .

Dl Deac ar dori să se instituie 
o regulă privind primirea acestor 
am bala je. de care, cu siguranţă, 
este nevoie la fabrică, lâr această 
regulă să fie cunoscută şi de cum
părători şi, mai ales. respectată de 
toată lumea, pentru â-i scuti pe oa
meni să care sticlele degeaba la 
magazine şi înapoi acasă.

PROBLEME CE POT H 

REZOLVATE

Mărturisirea dv. dle Nicolae 
Ştefla. din Leauţ (comuna Tomeştt}, 
că zilnic urmăriţi „toate figurile din 
ziarul MEU „Cuvtetul l ib  - * ne 
bucură. Am fi, desigur, şl mal feri
ciţi dacă la întrebările care vă frâ- 
mînta. ca şi; pe alţi veterani de 
război, aţi găsi, ett mal cortnd, ia 
coloanele zîamîul nostru — răspun
surile aşteptate. Deocamdată, din 
informaţiile pe care le avem. vă 
putem comunica doar că doleanţa 
dv va avea te viitor o rezolvare 
favorabilă.

In ce priveşte a  doua parte a 
scrisorii, privind „haosul din auto
gara Brad", sperăm că cel care lu
crează aici vor fine seama de acest 
semnal. De fapt, aducerea autobu- f 
zului la peron înaintea plecării pe 
o anumită rută face parte din obli
gaţiile de serviciu ale şoferilor şi nu 
înţelegem de ce se abat de la ele. 
derutîndu-i pe călători. Acest lu
cru este valabil şi pentru maşinile 
care circulă de Ia Brad Ia Oblrşa

şl tFîrnăviţa, indiferent de 2 i sau 
oră.

POŞTA RUBRICII

•  Emilia Alexandrina loja
str. I. Creangă, ar. 6. ap. 3. Hune
doara. Urmare scrisorii dv. Oficial 
de Pensii ne comunică (aşa după 
csuma mai făcut-o. de altfel, răs- 
punzindu-vă altor scrisori) că toa
te drepturile ide pensie pe care/ le  
încasaţi au fost stabilit® corect, cu 
respectarea prevederilor lerii şl tn 
funcţie de dementele din documen
taţia de pensionare. Procedeul de 
calcul, redat te scrisoarea dv, după 
care vâ determinaţi drepturile de 
pensie, nu este cel legal şt de a- 
eseea socotelile nu  concordă cu cele 
ale Oficiului de Pensii. (L b l

p  Vasile Pădnraru — str. Rin- 
dunîcli, n r / 4, bl. 28. ap. 108. Hu
nedoara Drepturile de care vă in
teresaţi sînt acordate te  conformi
tate cu prevederile Deere tului-Lege 
Sf. 118/1990. Pentru valorificarea 
Iot. este necesar Să Vă adresaţi, cu 
toate actele doveditoare.'  Comisei 
Judeţene de aplicare a acestui act 
normativ, comisie care are sediul te 

- Deva. ştr. 1 Decembrie, nr, 28. Ter
menul Urnită de depunere a  acestor 
documente «ste 31 decembrie 1991.

•  loon Mac® — ştr. Orizontu
lui, nr. 9, Orăştie. Întreprinderea 
1® care aţi fost angajat a  transmis 
Oficiului de Pensii comunicarea în
cetării de c a re  dv a  activităţii sala
riate ahîa la data de 30.09. ax. A- 
cest oficiu a făcut comunicările de 
rigoare Oficiului Central de Plata 
Pensiilor şl ea urmare a acestora, 
între 3--12 decembrie, veţi incasa 
toate sumele restante pînă la zl. 
(EL.),

straşnic frig, 
cînd lemnele lipsesc!

lam a se apropie. Im  Bă
iete e frig te Căminul Cul
tural, în bibliotecă şi chiar 

fia  şcoli şi grădiniţe. Lip
sa lemnelor de foc îşi spu- 

/ne cuvtotuL Nu ştim cine 
are o mai mare vină te 
această privinţă — condu
cerile Instituţiilor care na 
s-au preocupat dis timp de 
acest lucra sau depozitele 
care nu au nici la această 
oră combustibil suficient 
pentru a  onora comenzile.

La Şcoala Generală Bă- 
cia. dl director. Emil Sil
vestra ne spunea că a 
primit o comandă pentru 
10 tone de combustibil, de 
lâ centrul teritorial buge
tar al Inspectoratului Şco
lar Judeţean, oare a fost 
depusă te I.F.E.T., parche
tul Petreni, Combustibil 
s-a livrat doar te şcoala 
din Petreni. Ceva lemne 
sini la şcoala din Băcia. 
extrem de puţine însă. din 
cate se dau şl la grădiniţă. 
In rest, aduc copiii de 
acasă sau... mal stau «I te  
frig. *Am prevăzut d i li
vrarea lemnelor va întindă, 
ne relata dl director, de 
aceea am apelat te spri
jinul părinţilor. Pfnă vot 
fi tăiaţi sămînţarii din pă
şunea de la Toîtef" Aşa
dar, pînă vor fi tăiate şl 
aduse aceste lemne de foc, 
situaţia de provizorat a 
încălzirii va continua. S 
de dorit să fie rit mai 
scurtă I fu  privinţa gos
podăririi propriu-zise. sori 
rău sţă şcoala de centru, 
după precizarea aceluiaşi 
interlocutor. Ne-ara con
vins *1 noi. E  necesar să 
fie reparate uşile, acope
rişul. coşurile, ferestrele. 
Noi am adăuga că pro
bleme sînt şl te şcoala şi 
la grădiniţa din Tîmpa,

care na  arată grozav, vă
zute cu ochii noştri. Şi 
probabil şi la alte unităţi.

La biblioteca din comu
nă — frig mai ceva ca a- 
fară. Lemne deloc, ca dş 
altfel $1 la Căminul Cul
tural. Se încerca, într-un 
cub de bxa.. să se înjghe
beze un reşou. în astfel 
de condiţii, e greu ca bi
bliotecara Monica Turcuieţ 
să-şi desfăşoare activitatea 
în bune condîţluni. să re
ziste fizic, timp, de mai 
multe ore. aşa cunf îi cere 
regulamentul de funcţio
nare a instituţiei. Şi to
tuşi, chiar în astfel de con
diţii. s-a încercat iniţierea 
taior acţiuni cu cartea: 
expoziţii dedicate istoricu
lui Nteelşe îorga. drama
turgului Ion Luca Cara- 
giaie. prezentări de cărţi. 
S-au înregistrat pînă la 
această oră 258 d e  cititori 
şl 2700 de căiţi citite, fn 
timp ce fondul de carte, 
de 9 200 de volume, s-a 
îmbogăţit cu 88 de cărţi 
flşoi.

La Căminul-Cultural, am 
aflat, activează mai multe 
formaţii artistice —’ de 
dansuri populare, grupuri 
Vocale, atit la instituţia de 
centru, cit şl te Petreni. 
Se tecearcă constituirea n- 
nei formaţii de tea tra  Pă
cat că s a  am reuşit să-l 
tatilnim pe directorul că
minului. Dorina Bota.

în rest. doar bustul lui 
Petru Groza. fiu a! satului, 
străjuieşte netuîburat ase- 
zămîntu! de cultură. Dar 
plăcile de marmură ale 
soclului au începuţ să dis
pară. una cîte tina. semn 
că orî -s-au spart. ori. mai 
degrabă, au luat drumul 
gospodăriuor consătenilor!

MlNKL BOBEA

Geamuri sparte la «4 trioe. Vandalismul nu fia» 
cost de temeai fi de Mirate î Păcat că mulţi diate» se
menii noştri cad i^.fS irafăL . __

La răscruce ite (turnuri
(Urmare din tag. 1)

de producţie. Fără comen
tarii ! Cit despre corecti
tudine, la bar, n-a fost 
prea rău. Să fi fost şansa 
barmanului de a-I recu
noaşte pe unul dintre ofi
ţerii de la Departamentul 
Poliţiei Economice, care 
ne-au însoţit (în sîmbă- 
ta anterioară controlului, 
televiziunea locală oferi
se ©' emisiune în care to
nul dintre însoţitorii noş
tri- fusese filmat) ? I Dna 
Rcfifiie.lif.. confirmă, ulte
rior, bănuiala-, noastră.

La rrihăstiftdea băutu- 
, Ştas, s-a 
' Hi» loto- ' 

bar aveă ctt trei 
etrl mat puţin din 
aţie. Curios fapt, to t-; 

în defavoarea ciien-

Dincolo de toate aces
tea, se înregistrează un 
aspect contradictoriu. Pen
tru localul în cauză,, 
C,F.R.-ul percepe o chirie 
de 165 de lei/mp, pe cînd 
precizările venite pe linie 
de administraţie sînt de 
pînă la 120 de lei/m p!

Şi, pentru că în unele 
situaţii, ceea ce ne oferă 
gările ne dă dureri de cap, 
am făcut o scurtă „haltă" 
la farmacia din gară. Me
dicamente de primă nece
sitate există. Program: în
tre orele 8—19,30, deci pe 
două ture. «Poate n-ar fi 
rău să fie pe trei ture 
programul", adică perma
nent, sînt de părere mulţi 
dintre oamenii cu care 
am stat de vorbă, măcar 
la... aceasta răscruce de 
drumuri.

Sus în munţi, în par
chetele forestiere, acolo 
unde muncesc oamenii pă
durilor. Iarna coboară mâi 
devreme decît la noi, 
cei care trăim la oraşe şi 
ne găsim mai lesrie pîinea 
de fiecare zi, De cele mai 
multe. ori — proaspătă. 
Bărbaţii care asudă acolo 
•sus, în munte, să doboare 
lemne, nu-s aşa de preten
ţioşi.

— Aşa-i, dle Harfe Sui
za n. şeful brutăriei din 
Dobra ?

— Ba şi lor le place ca 
pîinea să fie rit mai 
proaspătă şi rit mai albă. 
De-aia muncesc, n u ?

— Vorbind de zona de
parchete forestiere pe care 
o aprovizionaţi dumnea
voastră, duceţi oamenilor 
de la pădure piine bună ori 
'b a? . /

-* Bine a r  fi să-i între
baţi pe e i ! .

— Pe unii, care-s aici

Să nu-i uităm pe cei mici i

(Urmare din pag. 1)

tru grupe de grădiniţă — 
nu se ştie cine trebuie să7 
le asigure. «Am doar o ju
mătate de normă — ne 
spune- dna Marcela Mo- 
raru —- dar fac şi muncă 
de magaziner, de casier şi 
de contabil. S-au redus şi 
posturile femeilor de ser
viciu. Ele vin doar dimi- 
naaţa^ gine asigur# 
turele M îi > ?*

te jru p a  dnel * ■; 
Georgeta 14- 

d  iubesc fi 
o ascultă. Poate tocmai 
seffsfbl&tâteâ acestor fit-

flete curate eşţe izvorul 
satisfacţiei, devenită mo
tivaţie profesională. Pen
tru că, altfel, este cam 
nemulţumită: „Eu am ve
nit aici prin transfer şi 
am preluat o clasă nouă. 
Nu arh primit nimic. Do
rim să facem un învâţî- 
mîrft modera. Dar cu ee ? 
Nu toate educatoarele au 
talentul să deseneze, fii 
modeleze. Copilul îşi aduce 
de acasă jucăria, maşina» 
fit Toată lumea ne 

? 9 —  «trafielW I Dar cum? ■ 
<3h părinţii colaborăm 
greu, oamenii sînt stre-

Lipsa dotărilor mate
riale, la care sa adaugă'şi 
problema infiltraţiilor (cind 
plouă afară, plouă fi în  
casă, cad pereţii, «  multă 
igrasie) sînt un handicap 
de netrecut, mai Ades că. 
In noile condiţii, părinţi
lor nu 11 se poate «atu 
ajutorul material. Perso
nalul îşi pune totuşi nft» 
dejdea in  Centrul bugetar 
din hunedoara. In Insfiee* 
toratul Şcolar, oftre vot a- 
loca, probabil, pentru anul 
ce vine, unele sume fi 
In vederea Întreţineri! fi

■ m •

0 MIE DE PUNI
mai jos, i-am întrebat. Pe 
toţi, n-avem cum».

— Şi ce v-au spus ?
— Că le place mult p&- 

nea de Dobra. Dar . nu în
totdeauna e albă cum ar 
vrea ei. Cum va fi la  iar
n ă?
' — După cum primim şl 

noi. făină. De la moara din 
Ilia am primiV în ultima 
vreme, făină ceva mal În
chisă la culoare. N ld grtul 
n-a fost prea ban anul 
ăsta. Sau nu s-a recoltat 
la vreme... Cu drojdia am

avut şi mai avem neca
zuri,: •• . •

—- Dar oamenilor le tre
buie in fiecare zi o pline 

' bună»
— Aşa cum ziceţi. La 

sătenii din Vorţa, Visca, 
Valea Poienii. Homorodu, 
Dianeşti, Valea L ungi Va
lea Ţiganului, Pojega, Săl- 
civa. Stînceşti. Lăpuşnic — 
subliniez, pentru muncito
rii forestieri din aceste 
parchete — asigurăm o 
miş de pîlnî pe zi. Bună. 
Gustaţi şi dumneavoastrâl

Dl Harfe Bttlzan avea 
dreptate.» .

„NON-STOP I*

fia Gara din Deva, 
dl Lucian Niţă a des
chis un mic magazin 
cu program non-stop. 
La orice oră din zi şl 
noapte, călătorii gă
sesc aici o diversitate 
de Prodâse alimentare; 
dulciuri, ţigări, bău
turi răcoritoare şi id- 
coolice etc, unele din 
import. Lucrind In 
schimburi, Emilia Mă- 
rilă. Victoria Luca, O- 
limpia Constantin, Mi- 
rria Gheorgbeoni, Do
rin Şara asigură o 
bună servire pentru 

; cri care vin fn unitate. 
Şi a n t tot mai mulţi» 
Precizăm că unitatea 
este deschisă zi şi 
noapte, inclusiv sîm
băta şl duminica, iar 
Preţurile sînt mai mult 
decît accesibile, (GH. 
I. N.).

BRUTĂRIE,
CARMANGERIE,

V PATISERIE

în  comuna Bălţa, A- 
sociaţia familială „Pe- 

? t ta  'Dri!»ra“ construieş
te o brutărie. Ungă ca 
O carmangerie şl o pa- 
tlariie. Lucrările sint 
fn stadiu avansat, fn 
curind tocuBw l co
munei, şl nu numai ri, 
vor beneficia de ser
viciile acestor unităţi.
(GB.LM4.
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Organizează, în perioada 25 noiembrie — 

21 decembrie 1991, cursul intensiv

INIŢIERE ÎN UTILIZAREA CALCULATOARELOR 
PERSONALE

zilnic între orele 17—20.

Se studiază i sistem operare M S-DO S  
utilitare t WORDSTARNORTON COMMANDER

Sala de curs este dotată excepţional : 5
calculatoare personale „LASER" 286 AT.

înalta ţinută teoretică şi dialogul permanent 
cu calculatoarele din dotare vă asigură o cali
ficare rapidă şi eficientă pentru ocuparea ori
cărui post în domeniu. Asigurăm diploma de 

absolvire. (832)

I  • tlFAADlt - • :
H *-'•• > iM deirar S.&- ■-'■***%
W "  Pstrty sr. 88 Pi Mmhslf <57 -- ff
*. T ira j: 21343 exemplare. '

L I C I T A T I E

PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA 

2625, judeţul Hunedoara,

[ str. A. lancu,~nr. 23, telefoane 956/60005, 60050

|  Concesionează, prin licitaţie publică, în ba- 
î za prevederilor Legii nr. 50/1991, art. 10—15, | 
I terenuri pentru construcţii. Terenurile care vor fi j 
|  concesionate sînt situate în intravilanul oraşului 1concesionate
_ Simeria astfel î j

|  — 97 de parcele pentru locuri de casă, si- j
I toate în partea de nord-vest a oraşului, a 3001 J de mp. Taxa anuală minimă de concesionare j 
|  este 2 400 de lei. ţ

j _  Teren situat pe sjr. 1 Decembrie, a 900 J 
|  de mp pentru două blocuri de locuinţe. Taxa > 
|  anuală minimă de concesionare ested e  13645 J
* de tei. C: j
' — .Teren, situat pe str. Atelierului, pentru 4 j
|  blocuri de locuinţe, a 1800 de mp. Taxa anuala <
* minima da concesionare este de 13 250 de lei. j

! — Teren situat pe str. 1 Decembrie, pentru j
I 10 garaje, a 231 de mp. Taxa anuală minimă |
* de concesionare este de 3J>02 de lei. : 1

i — Teren situat pe str. Retezatului, pentru 7 j 
j garaje, a 150 de mp. Taxa  ̂anuală minimă de J
1 concesionare este de 1 105 de lei.
> ' - ' . , '• ’
|  — Loc de casă situat pe str. Biscaria  ̂ nr. j
2 86, a 826 de mp. Taxa anuală minimă de con-J 
I cesionare, este de 6 080 de lei.

|  — Teren situat, pe str. Cîmpului, nr. 77, pen- j
î Iru alimentară, cu suprafaţă de 300 de mp. Taxa f 
I anuală minimă de concesionare, este de 2210 
j de lei. “

j — Teren situat pe str. Biscaria, nr. 29, pen-j J tru autoservire, cu suprafaţa de 160 de mp. Ta- J 
& xa anuală minimă de concesionare este de 1 200 i 
! de lei. ■ »

I — Teren situat pe str. Traian, pentru punct j 
|  alimentar, cu suprafaţa de 80 de mp. Taxa anu- t 
J ală minimă de concesionare este de. 600 de le i.;

I ; ; — Teren situat pe str. 1 Decembrie, pentru j 
j restaurant, cu suprafaţa de 300 de. mp. Taxa a- j 
* nualâ minimă de concesionare este de 4 550 de J
|H  : J
I — Teren situat pe str. A. lăncu, pentru aţe- j 
J (ier proiectare, cu suprafaţa de. 150 de mp. Taxa ; 
|  anuală minimă de concesionare este de 2 274 | 
î  de lei.

— Teren situat pe str. 1 Decembrie, pentru j 
|  cabinet medico-farmaceutic, cu suprafaţă de 200 j 
! de mp. Taxă anuală minimă de concesionare « 
|  este de 3050 de lei. M '  ■ I

. — Teren situat pe Şoseaua Naţională, pen- j
! tru moară şi brutărie, cu suprafaţa de 4 500 de <. 
|  mp. Taxa anuală minimă de concesionare este | 
! de 33 200 de lei. '

|  — Terenul situpt pe Şoseaua Naţională, cu ■,
|  suprafaţa de 12 000 de mp, cu taxa anuailâ mi- | 
î  nimâ de concesionare de 88 500 de lei.

! . licitaţia va avea loc fn zilele de 7 şi 8 de- . 
jcembrie 1991, la orele 9,00, în sediul Primăriei | 
v oraşului Simeria. Documentaţia pentru licitaţie ' 
|  se eliberează contra-cost, începînd cu data de I 
J 25 noiembrie 1991, la sediul Primăriei oraşului ! 
t Simeria. Ofertele se primesc pînă în data de 1 
î  5 decembrie 1991, orele 15,00. (827) j

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA 

Organizează în ziua de 26 noiembrie 1991, 
orele 10, Ia sediul său, o întjlnire de contrac
tare a utilajelor pentru panificaţie şi patiserie.

SinT Invitaţi să participe toţi producătorii 
de pfoduse de panificaţie şi patiserie interesaţi; 

înscrieri la  sediul camerei,. str.Jt Deceiji- 
Mfeie, nr . ,15. _ Deva, telefoane 956/12924 său 

14665; pmsrcel *mai târziu,-luni, 25 noicmbrjc^ 
1091 .- ' |830).

CONVOCARE

•  PARTIDUL Româ
nia Mare anunţă mem
brii şi simpatizanţii 
că sediul filialei jude
ţene se află în Deva, 
bdul 1 Decembrie, nr. 
11 (fost Hotel „Tu
rist"), camera 47. te
lefoane 16821, 11323. 
Programul: de marţi 
pînă sîmbătă inclusiv, 
iar întîlnirea conduce
rii — miercuri, orele 
17. - '

Vineri, 22 noiembrie, 
orele 17, va avea loc, 
la Casa de Cultură, o 
consfătuire organizato
rică a membrilor; şi 
simpatizanţilor - din 
municipiul Deva. .Co
mitetul de conducere.

- (6969)

tuhakn. nr. 70. vizavi de 
PECO. telefon 20589.

15933) :
•  VINERI, 22 noiembrie 

1991, orele 9,00. se va ţine 
o nouă licitaţie pentru re
morca pavilion apicol tip 
CEP Haţeg, la secjiul Oco
lului Silvic Retezat. In
formaţii suplimentare Ia

. telefon 16020. Deva,
(6954)

•  VlND avantajos, ne
gociabil. înscriere Dacia, 
ridicabilă imediat. Deva. 
telefon 20586. (6953)

•  VÎND Trabant 601S
(fabricaţie 1989), Simeria. 
str. Fabricii, bl, 8, aD. 4, 
sc. A , \ .“ (6949)

•  IN 24 noiembrie 
•1991, orele 10. are loc 
la C.A.P. Rapolt lici
taţia mijloacelor fixe, 
obiecte de inventar şi 
două autocamioane.
. .. (6948) •

VÎNZARI-,
CUMPĂRĂRI

•  VlND apartament două 
camere' str. Eminescu. te
lefon '28645. Deva.

' (6956)

. •  SOCIETATEA co
mercială „Transilva
nia — Ba varia", cu 
sediul în Deva, str. • 
A. Vlaicu, nr. 19, te

lefon 12457, vinde_ auto
turisme în stare, per- 
feetfr-de ^funcţionare.. 
la preţuri negociabile, 
Caută cunoscător de 
limba cehă, hecesar 
pentru tranzacţii Co
merciale. (6958)

*  VÎND AHO 10. 50 000 
km. fabricaţie 1980. Hune
doara, telefon 957/22739. ,

(6950)
ş VlND înserjere Da

cia, 1988. cu opţiune. Oltcit 
90. Deva. telefoane 21017 
sau 27050. (6951)
, •  VlND 18 ■ ari teren 

arabil, categoria I (luncă), 
la Almaşu. Sec (distanţă 5 
km de Deva). Preţ fix 40 
lei/m pătrat. Telefon 12563. 
Deva. . (6955)

- ; •  CUMPĂR Volkswagen 
Golf, pe motorină sau ben
zină. Hunedoara, telefon 
17827. (6902)

•  VÎND garsonieră mo
dern mobilată. Deva. Da
cia, Aleea Romanilor, bl. 
80, ap. 37. după orele 15.

•  VÎND casă, grădină,
anexe. Hărău. nr. 57. după 
orele 17. - (6960)

•  VÎND teracotă. Sîn-

•  VlND insrsyme B-acia
(ianuarie 1987). Deva. te 
lefon 19567, (6343;

•  O.A.P. Bălaia organi
zează licitaţie publică, in 
zilele de 24 noiembrie, 1 
decembrie şi 8 decembrie, 
1991, orele 10, în satul Băla- 
ta, cu vînzarea mijloacelor 
fixe. Lista cu mijloacele

{" ̂  • 

Is
I

( 

i: 

i

fixe este afişată la Pri
măria Şoimuş. (6944)

•  VlND casă, anexe, giă-
dină. Ocolişu Mare, nr. 112. 
familia Viţa. (6945)

•  VlND medicamente 
(Germania) antireumatice, 
stomac. fieat. bronşite, 
astm, colesterol, antialergi- 
ce, gută (Alopulinol), circu
laţie cerebrală (memorie), 
diuretice, prostată, eczeme, 
psoriazis, acnee (coşuri). 
Hunedoara, telefon 13080.

(6951)
•  CEDEZ apartament

două camere, confort 1, cu 
beci şi vînd mobilă com
binată. Hunedoara, tele
fon 22448. (6952)

•  VlND Dacia 1 300. sta 
re bună. Deva, e/on 
19034, orele 9—14, 17—20.

(6Î5«)
•  CUMPĂR dolari • — 

260 lei, mărci — 150 lei. 
Deva. telefon 23926.

f;v  ( ^ i j .
.•  VlND televizor aîb- 

negru. Deva. telefon 12827.
(6961)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament 
2 camere, Zarandului. cu 
apartament 2—3 camere, 
preiau contract Deva, te
lefoane 11436. 21842. (6962)

•  SCHIMB apartament 
2 camere, confort I, Orăş- 
tie, cu apartament 3—4 ca
mere. Orăştie, telefon 42232, 
între orele 18—21. (6935)

•  SCHIMB apartament 
'două camere Gojdu, cu
garsonieră, exclus Dacia, 
Micro. Deva. telefon 13480.

(6957)
•  SCHIMB garsonieră,

confort L Deva.' Lenîn, 
bloc I, ap. 6. cu aparta
ment 2 camere, exclus Mi
cro. ' (6937)

ÎNCHIRIERE

•  CAUT garsonieră sau 
apartament pentru închi
riat. Ofer bună recompen
să. Deva. telefon 22146.

(6941)

OFERTE DE SERVICII

•  FILMĂRI video de 
calitate. Jocuri . pe 
calculator. Deva. tele
fon 27689. (4282)

DIVERSE

•  CU autorizaţia 5199/8 
VII 1991. emisă de Prefec
tura Judeţului Hunedoara, 
dl Stoica Claudiu. din Peş- 
tişu Mare, 103, este împu
ternicit să comercializeze 
mărfuri alimentare şi nea
limentare, indigene ş i . de 
import. (6952)

•  FIRMA „Euro-Tours"
Deva efectuează miercuri, 
20 noiembrie 1991, cursă 
în Germania. Solicitanţii 
se pot adresa lâ telefon 
12749. după orele 17, şi 
trebuie să posede viza ne
cesară. . (6955)

PIERDERE

•  PIERDUT documente
aparţinînd firmei „Dece- 
bal" Geoagiu-Băi. • ofer bu
nă recompensă. Informaţii, 
telefon 48107. (5838)

D E C E S E

•  ÎMPIETRITE de 
durere. Paraschiva, so
ţie, şi Simona, fiică, 
anunţă dispariţia, du
pă o lungă suferinţă 
â iubitului lor, : 
VIOREL MUŞETESCU, 
în virată de 42 ani.
; Plecarea lui lasă un 
gol imens. prezenţa 
lui va fi veşnic îri'gîn- 

, durile noastre.' Inmor- 
mîntareâ azi.'’ 19 no
iembrie 1991, orele 

; 14,00, la cimitirul din 
Hunedoara. " (6947)

, * CU adîncă dure
re. conducem pe ulti
mul drum, astăzi,' 19 
noiembrie 1991, orele 
14,00, la cimitirul din 
Hunedoara, pe cel ce 
a fost un om deosebit, 
fiinţă de 6 excepţio
nală bunătate şi dă
ruire, .
VIOREL MUŞETESCU, 

42 ani.
„. Condoleanţe familiei 
îndoliate. Serviciul 
Calitate — Laboratoa
re S.O. Siderurgica 
S.A. Hunedoara. .

(6947)

•  COLEGII de la 
grupul C.T.C. uzina 
nr. 5 .Siderurgica" S.A. 
Hunedoara depling dis
pariţia, după o lungă 
şi grea suferinţă, * 
celui care1 a fost un 
om deosebit, un suflet 
mare şi un bun coleg, 
VIOREL MUŞETESCU 

Slntem alături de 
familia greu încercată.

(6947)

, •  CONDUCEREA Spita
lului Municipal Hunedoara 
transmite sincere condo
leanţe familiei dr. Mihu. 
la greaua încercare prici
nuită prin decesul celei 
care a fost o minunată 
mamă si soacră.

L  VIŢA MARIA.
(6412)

S.C.H . SEBEŞ 

comuna Şugag, judeţul. Alba 

Oferă tet vânzare *

•  cadre C 2 pentru podeţe

#  poduri la preţul de 22 775 de lei/bucată.

Livrarea pe C.F.R., sau cu mijloace auto, 
din localitatea Simeria, judeţul Hunedoara. 
(Cantitate disponibilă — 150 de bucăţi).

(828)
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