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Ultimele două luni ale anului 1991' par 

a consemna evoluţii imprevizibile în eco
nomi* naţională. Drama economică ta care 
se găseşte ţara evoluează, inflaţia a devenit 
insuportabilă. Limitările drastice la energie 
electrică, combustibili, gaze, dinamica abe
rantă a preţurilor au consecinţe fără ter
men de comparaţie. Ce va urma acestei stări 
de agonie? Şi mai ales cit va dura, este 
ereu de anticipat î

' Situaţiile conjuncturalc din prezent ale 
economul determină noi statutari sociale, 
noi accepţiuni şomajul tehnic. Un .feno
men operant", o supapă de evacuare pentru 
o perioadă, a cărei durată este sub semnul 
întrebării. ■■■

Aducem in discuţie cazul unei societăţi 
comerciale, realmente demolată de acţiunea 
conjugată a factorilor energic preţuri S.O, 
„CASIAL" Deva {întreprinderea de Lianţi) 
a înregistrat rezultate apreciabile pînâ în 
luna noiembrie, c!nd aproximativ 1500 de 
oameni au fort lăsaţi acasă, eu €0 la sută 
dîn salariu. Cauzele determinante: limitarea 
la energie electrici (2.36 MW/h — fa peri
oada 11—25 noiembrie), creşterea năucitoare 
a preţurilor la combustibili şi, de aici, a 
transporturilor sub toate formele sale. Fără

a face uz de date, să amintim doar că pre
ţul transportului pe C.FJEt., de la Chişcă- 
daga la Constanţa, a unei garnituri de tren. 
însumează eu aproximativ L8- milioane de 
lei mii mult decît costul cimentului ! Şi 
penţa* că sîatepj la acest capitol „blestemat*

pentru o imagine reală, consemnăm di
namica preţurilor (ta transport), care înre
gistra la IU noiembrie 1991 ® creştere de 
33.JS ©ri faţă de luna septembrie 19901 Mai 
mult decîţ atit, de aproape patru luni. Gu- 
venrad na a asigurat deloc combustibilul 
necesar pentru desfăşurarea fluxului tehno
logic. Prin sistemul contrapartidă, societatea 
a reuşit să-şi procure din import combusti
bilul aferent fluxului de producţie. Rezerva 
valutară constituită din export a fost „con-

*

ftscată de stat* în uitna unificării cursurilor 
valutare, iar crearea unor resurse potenţiale 
este sub semnul întrebării, din moment ce 
întreprinderea stă, din lipsă de energie, te 
acest cerc vicios se află au numai imita tea 
amintită, ci majoritatea societăţilor care au 
fost deţinătoare de resurse vaâutare. Livră
rile pe piaţa internă s-au restrîas. Creşterea 
preţului atit la cimentul vrac. prfeeum şi la 
cei tasăcuit, a fost determinată de dinamica 
preţurilor combustibililor, ale energiei. Po
sibilităţile financiare ale multor firme, sau 
persoane particulire s-au diminuat. Cauza 
devine efect, iar efectul cauză. O adevărată 
„reacţie* ia  lanţ care duce la slăbirea po
tenţialului financiar al sodetătia.

Demersurile la Guvern, pentru reparti
zarea de resurse, stat continue. Rezultatele... 
nesemnificative, Mulţi oameni stat îngrijo
raţi. Ge vg aduce ziua de mîine?

la  această perioadă, în fabrică se efec
tuează lucrări de reparaţii a liniilor tehno
logice, a utilajelor. Pentru ca. atunci cînd... 
va fi rezolvată problema combustibililor şi 
a energiei electrice, societatea să poată pro
duce ciment, fără surprize.

CORNEL POENAB
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PftONO ~  CONCURS
La vremea Sărbătorilor 

de iarnă, cererea şi con
sumul de ouă cun osc o  
creştere firească, dar au 
fote Şi stat zile cted a- 
par goluri te aprovizio
nare. Abordînd cauzele u- 
hal asemenea situaţii, mai 
în glumă, mai în serios.

: d! iî gc Liviu Ştaier. direc
tor al S.C. „Avicola" S. A. 
Deva — furnizorul de ba
gi pentru ©uS şi carne de 
pasăre ta judeţul nostru 
•M■ ne-a sugerat că am fi 
test mai inspiraţi dacă ta 
caricatura cu tematică avi» 
ciplă publicată de curînd 
îO ziarul nostru inscripţia 
„Grevă" era făcută la 
gura, nu la coada găinii, 
îijtructt toate ţeajunsuri- 
14 p ite s c  de la mincare. 
respectiv de la hrana pă-

Prezentindu-ne o situa- 
tte comparativă. Interlocu- 
terut ♦# •*  „demonstrat". 
# S l  vtaa na-4 a p a rţin e ,. 
ounî avicuitura se mice de

rijsă. Ca dovadă, dacă- fp 
anul trecut furajele 
asigurat, faţă de necesari 
în proporţie de abia 86 la 
sută, ta acest an nu s-au 
primit decît 61 la sută, 
iar ta grăsime neacoperi- 
rea cerinţelor este t e  
peste 90 de procente (t). Ca 
urmare, producţia t e  «mă 

, si de came a  scăzut verii, 
ginos, fiind pusă sub sem
nul tatSeb&rii chiar Şi.#* 
Xistehţa societăţii care, 
lipsită de furaje şl blo
cată financiar {nesrvînd 
primite peste KW de mi
lioane te  lei subvenţii, ce 
trebuiau . să-i fie acordate 
— n.n.). rate actma te ite* 
■îosibititat. de a-$J mai 
desfăşura activitatea, 

Lâstad la o parte deşi 
rate un aspect deloc ne
glijatei peatni sărăcia ac
tuală a bugetului, proble-

NICOLAE TÎRCOB

fCooftnoare b  «ag, a S-a)

(* * * ★* ★* * * >

— Gigeje. ai auzit de Marco Polo ?
— Da. Ara auzit de amîndoi-.

Localitatea Kortessem — 
Belgia a fost gazda fop- 
mafiei artistice de amatori 
»Fluierul Iancutut" din 
Baia de Crjş. Mesagerii 
frumoaselor cinteze şi jte % 
curi popufarerotit&neşti' ae 
evoluat la nivelul orică
ror profesionişti. Pttmke* 
călduroasă ce U s-a-făcut, 
participarea publicului la 
spectacol, ca fi prelungi
tele aplauze «m Încurajat 
şi susţinut evoluţia artiştl- 
lor noştri. =

Glasul tulnicului âta 
Apuseni, în care ntoţti 
Şira* adunat durerile şl 
suferinţele din vremuri de 
restrişte şi jale, imitat fMM 
fa taragot, a pătruns a- 
dînc în sufletul spectato
rilor. Doina ■— mărgări
tar de concentraţie afec
tivă. esenţă a mărturiei de 
suferinţă şi durere, tulbu-

Prof. LIVfU I.UCACIU

Continuare In pa», a 2-a)
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.: 0  CIT NE COSTĂ TELEFO
NUL ? Dl Mihai Andrlana, din 

? Hunedoara, s-a prezentat la re
dacţie, sPlicittnd lămuriri pri
vind taxele telefonice ce se tn- 
«asmzB, in această tună. Potrivit 
informaţiilor primite de la Di
recţia Judeţeană Telecom, taxa 
da abonament (120 de lei) re
prezintă costul abonamentului 
pe luna ianuarie. Taxa de 150 
de lei, percepută la rubrica «di
verse", reprezintă diferenţele da 
abonament şi service pe jumă
tate din luna octombrie, precum 
şi pe lunile noiembrie şi decem

brie, ca urmare a majorării ta
rifelor potrivit Hotărârii Guver
nului nr. 464 din 199L ţT.l.j

Q  CONSFĂTUIRE. Adminis
traţia Naţională a Drumurilor 
organizează azi, 12 decembrie 
1991, orele 10,39, fa sediul DL 
recţiei Judeţene a Drumurilor — 
Regia Autonomă, din Deva, o 
consfătuire-instructaj pe tema 
construcţiei podurilor. Participă 
reprezentanţi al direcţiilor de 
specialitate din judeţele Alba, 
Arad, Caraş-Severin, Timiş şi, 
bineînţeles. Hunedoara. (D-G.)

0  DEMONSTRAŢIE DE AR- 
f  &  MARŢIALE. Vineri, 13 de
cembrie, orele 17, fa sala de

sport a liceului din Călan, va 
avea loc o demonstraţie le  arte 
masrfpdle fa care vor participa 
sportivi din Deva, Brad, Hune
doara, Haţeg, Călan. Organiza
tor este clubul „FudcvShtn* al 
Asociaţiei de Narate Tradiţional 
din România, condus de profe
sor Romulus Vlaic. (C.P.)

0  LABORATOR. Recent, 
S.C. „Mercur" S.Â. Brad a des
chis la cofetăria nr. 91 din Gu- 
rabarza, gestionară dna Ioana 
Drancă, un. laborator de produ
se de cofetărie şi patiserie. A- 
vînd ca Idborantă pe apreciata 
dnă Marfa Botoş, vizitatorul 
poale solicita, pentru consumul 
pe loc sau pentru acasă, diferite 
prăjituri cu frişcă, pateuri. cio

colată de casă şi specialitatea 
unităţii — -chif le a  la Brad", 
(Al.JJ -

O  V et S =  „BISTROU-EX- 
PRES*. Sub sigla V et S, pe str. 
Octavfan Goga (fostă Karl Marx) 
din Deva, in imediata vecinătate 
a Poliţiei Municipale, s-a des
chis o cochetă unitate comercia
lă particulară, aşa numită „Bis- 
trou-Bxpres". Oferta de la intra
re este bogată, de fa cafea şi 
băuturi alcoolice, pină la gustări 
diverse. Poate vor fi cit de cu
rbul şi la vînzare! (D.G.) , »

U ltim a o r â
•  tnir-ua interviu acor

dat corespoiidrntulu i la 
Bacureşti al Agenţiei „A- 
sseciated Press*, preşedin
tele României, domnul Ion 
Iliescu, a apreciat pozitiv 
rezultatele Referendumului 
asupra Contestatei.

■« Cele diata camere ale 
Parlamentului României 
şl-au reluat iuraările, pe 
agenda de lucru avînd dez
baterea şi adoptarea mal 
multor proiecte de legi, 
între eaere şi legea audta- 
vizualuluj.

•  Reuniunea la nivel 
înalt a celor l? stat* mem
bre ale Pieţei Comune des
făşurată fn Olanda a ob
ţinut rezultate neaşteptat 
te  pozitive privind fede
ralizarea Europei şi uni
ficarea monetară. fOh.P.)

ZIARUL
,4>REPTATEA“ i
LA ANANGHIE:;

Organul de presă ai 
P.N.Ţ.CD^ ziarul „Drepta
tea", face faţă tot mai grea 
scumpirilor succesive ale 
hlrtieii_ca şi preţurilor ri
dicate ale tipăririi şi trans
portului Preşedintele par
tidului domnul Cornelia 
Coposu. a declarat că „as
tăzi se va tipări probabil 
ultimul număr din „DREP
TATEA*. sâaral nemai- 
putînd face faţă scumpiri- 
lor tle toate felurile. Dacă 
primul minUtru Stotoîan 
SU‘ va lua măsuri de pro
tecţie a presei, probabil 
că vor rămtae doitifc trei 
âare care se vor salva prin 
reclamă, restul dînd feti» 
mcBt".

■  «UCţTREŞTIUL IN- 
ZAffifiT. După aproape

te  « j  de «taboare cnn- 
ttawă. marţL V  decemtete^ 
deas up ra Capitalei a  apă
rut soarele, vrind parcă 
să ne arate teta bine gro- 
temea.: zăpadă:
♦este  t e  crt. 9  asemenea, 
zăpadă n-am mai văzut 
de foarte. Smrfa mşlţi ani 

••'■Eest*̂  tot se d r u i i  deo- 
seWt de greii. Transportul 
în «Mmm şl fn «aed spe
cial cel cu troleibuze ş»

. okteAtaâilmmainn*-'' - -wriwwtfJC aiunA CuUipiH.
Numeroase străzi sînt blo- 
etite t e  zteadi dar ’te te  
diverse aitevriWcote aban- 
temtae. Spre localităţile 
dta împrejmteii legttturite 
«a fest intmtuşte. In pri- 
te te  «re am- apărut ă '« *  
tilajeie grde t e  dezăpe- 
tire. Sînt taatacenteate în
deosebi spre tasttttrţiifc 
PBţUce, îţtar^rinderi, de- ' 
P»*ite de mărfuri, silozuri 
spitale etc. A * 
cu adimentete 4- bază — 
P«ne şi lapte jtecurge 
anevoios, numeroase uni
tăţi ncputîftd «feri cumpă
rătorilor absblut nimic. 
Greul însă abia începe, 
(R.G.).

■  ITALIA RECUNOAŞ
TE UCRAINA. Italia este 
favorabilă unei recunoaş
teri „totale şi complete a 
Ucrainei şi consideră că 
U.R.S.S, nu mai există", a 
declarat ministrul italian 
al afacerilor externe, 
Gîanni de Micbeîis, intr-un 
interviu publicat de coti
dianul francez „Le Monde", 
pentru noi, U.R.S-S. ntt 
mai există", a spus d .

« * • * * • * « »  - * V *

\
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puşcărie

c o t ş ş f a m H .

din 1 5

BARI (18) 13 O 4 9 8—»  4 <—8)
— ÂTALANTA (9) 13 5 4 4 13—11 14 ( | 2)
Bari' nu a cîştigat încă nici uii meci, fiind totaj 
depăşită pe ritmul impus de campionat. Jucă
torii din Bergamo vor profita de acest lucru. 
Pronostic: X, 2 T

Evident, numai din în- 
timplare. Măricel poartă 
şi ftumele de LupU. între
barea este. însă, de ce a 
trebuit să aibă şi apucă
turile unui lup ? Avea un 
loc de muncă bun, la E.M. 
Lonea, avea unde locui.şi 
are numai 21 de ani. A- 
oum însă va trebui să stea 
ani buni în puşcărie, pen-

tului însă, beţi fiind, încep 
să se certe şi să se lo
vească, după care Dubina. 
Boncan şi Bercea pleacă 
la Petrila, unde locuiau. 
Bătaia ce s-a derulat a fost 
doar joacă de copii faţă 
de ce va urma...

întrucît meciul de box a 
rămas nedecis, iar geaca 
fiii Ciubotea a fost luată

tru că. într-o zi. s-a com
portat ca... lupu' la stînă.

început cu bere şi vodcă

E 10 dimineaţa cînd Mă
ricel Lupu sa duce, la res
taurantul din piaţa Petro
şani şi începe să bea be
re. Este pus serjos pe trea
bă, din moment ce goleşte 
vreo zece sticle. Se întîl- 
neşte cu mai multe cunoş
tinţe, venite aici, desigur, 
nu pentru a admira peisa
jul. . împreună cu aceste 
cunoştinţe, adică Gelu, Du
bina, Dumitra Ciubotea, 
Victor Bercea şi Gheorghe 
Boncan, merge apoi' la "res
taurantul hotelului Petro
şani unde. alături de be
re, este adusă şi vodcă. Şi 
luptă băieţii noştri cu be
rea şi cu vodca pînă sea
ra. cînd hotărăsc să se re
tragă. In  faţa restauran

te  cei trei din Petrila, 
Lupu şi cel dezbrăcat ho
tărăsc să-i urmărească. Nu 
înainte de a trece pe a- 
6'asă şi de a lua fiecare 
Cîte un cuţit -bine ascuţit, 
în jurul orelor 20, cei doi 
ajung la Petrila, cu .fin
eturi nu tocmai ortodoxe. 
Dimpotrivă,- sînt-ferm ho- 
tăriţi Să-fi facă dreptate. 
Care dreptate. numai ei 
ştiu.

'Continuarea ţu cuţitul

' i în centru! oraşului, îi 
întîlncsc pe Dubina şi Ber
cea. Gel doi scoV cuţitele 
şi, profitând de întuneric- 

; de. faptul • că - prietenii 
; de pahar erau în stare d e , 
• ebrietate, trec la, atac. Lupu 

sare la Dubina si-1 loveşte 
în zona membrelor şi ă 
toracelui. Victima cade. 
îşi pierde cunoştinţa şi va

O FAMILIE SOLICITĂ AJUTOR

Şapte copii — cel mare 
în vîrstă de 14 ani şi cel 
mic de 2 ani • are în în
grijire dna Doina Avăda- 
nei din Deva. Tatăl şi-a 
abandonat familia şi nu 
plăteşte nici pensie ali
mentară. în prezent fiind 
îq urmărirea poliţiei. Ma
ma copiilor, nefiind înca
drată tn muncă şi ncavînd 
pici un alt venit, *-a pre

zentat de măi"; multe’ ori 
în audienţă la Prefectură 
pentru ; ajutor
social substanţial â pri
mit D. A. din partea Pri
măriei Deva. Rugăm ca 
Şi alte asociaţii, organiza
ţii, cetăţeni câre au posi
bilităţi şă fuiniţia în
cauză. Adresă i ‘ A vădanei 
Doina, Deva, cartier Za- 
rand, bloc P 6, sc. II, ap. 
21.

Vom avea oua

(Urmare din pag." I),

mele legate de costul ouă- 
lor. care s-au scumpit de 
peste zece ori şi poate se 
vor mai scumpi, sînt de 
relevat greutăţile mari 
întîmpinate în aproviziona
rea cu furişe, în condiţii
le şi de* realitatea cerute, 
precum sî de creşterea exa
gerată a preţului acesto
ra. a cheltuielilor petîtru 
combustibili, energie elec
trică şl pentru celelalte 
elemente fee concură 'la  
realizarea producţiei avi
cole. Necazpriie au în
ceput. mai ales din luna 
septembrie, cînd furajele 
s-au asigurat abia la ni
vel de 50 la sută, ceea 
ce a condus implicit la 
pierderi din efective şi la 
indicatori economici cu 
mult sub parametrii nor
mali. Orzul, porumbul şi 
alte cereale, folosite în 
recepturi, sînt deseori de 
calitate foarte slabă (avînd 
umiditate de pînă la 40 
la sută !), -iar zooforturile 
sînt subdozate sau cu 
lipsuri. totale în vitamine 
şi săruri minerale. Conse
cinţa directă a unei ase
menea stări de lucruri este 
obţinerea unei producţii 
zilnice de ouă reprezen
tând sub 40 la sută din 
posibilităţile reale ale 
societăţii, precum şi a u-

nui spor de numai 10—12’ 
gr de creştere în greutate.

Fără. a intra în detalii 
privind „lanţul slăbfciuni- 

; lor", care porneşte de la 
lipsa de cereale necesare 
prelucrării în fabricile de 
nutreţuri combinate şi se 
termină la producătorii de 
ouă şi carne, important de 
reţinut este că baza ma-, 
terială a unităţilor pro
filate pe creşterea păsă
rilor (şi a porcilor) este 
serios periclitată. fiind 
pusă sub semnul întrebă
rii chiar şi'existenţa celor 
mai mari producători şi 
furnizori ai acestor produ
se, Rău este că actualele 
dereglări se repercutează
negativ şi asupra rezulta
telor din aniil următor, 
în care pornim. după 
cum se vede, cu. stîngul. 
Aceasta- , denotă că nici 
precedentul, nici actualul 
Guvern m r  au găsit for- . 
mula magică menită să 

. ne scape de sărăcie şi de 
spectrul foametei, cîştiga- 
rea pariului cu agricul
tura amîrtîndu-se pentru o 
perioadă viitoare, mai mult 
său mai puţin îndepărtată.

Oricum, răspunsul la 
întrebarea din titlu stă 
sub semnul incertitudinii, 
asa cum Sînt şi posibili
tăţile da a influenta im- 
bunătăHrea condiţiilor de 
crptf-oi'rt -i rvă'î^r'ilor in 
sistem industrial. •

ii urgent .transportat la ' 
spital. In acelaşi timp, 
Ciubotea ii atacă pe Ber
cea, dar ultimul reuşeşte 
să se refugieze în clubul 
căminului de nefamilişti 
din apropiere. Aici este a- 
juns de Ciubotea şi de 
Lupu, ambii înfigîndu-şi 
cuţitele în piciorul drept 
al lui Bercea, Nu Ie ajun
ge. însă. Trebuie pedepsit 
şi celălalt tovarăş de pa
har, Boncan, oare locuieş
te în acelaşi cămin. Urcă 
amîndoi la etaj. dar Bon
can este atacat numai de 
Lupu, care-i aplică trei lo
vituri în piciorul drept şi 
in  braţul sting. Sărmanul 
Boncan scapă din ghearele 
lui Lupu numai ajutat de 
Ciubotea, care, probabil, 
şi-a dat seama de gravi
tatea faptelor. Şi. pentru 
că tot se află în zonă. 
Lupu merge în altă cameră,

- cu gîndul de a-şi folosi, 
cuţitul .împotriva lui Do- 

1 finei Ghefghescu, despre 
care a aflat că a avut un 
conflict cu fratele său. Ar 
fi foşt al patrulea înjun
ghiat în * acea seară, ode 
Lupu. dacă nu- intervenea 
din^houf Ciubotea!1, k *

„Fluierul Iancului“ — călduros

(Urmare din pag. 1)

A acţionat însă decisiv 
poliţia. imobilizînd acel 
lup feroce, care se credea^ 

-4it rhijle«ul' năduriî ' -şl hu' 
între oameni. Cînd s-a a- 
dunat şi s-a tras linie, s-a 
constatat că numai Gelu 
Dubina prezenta multiple 
plăgi în zonele toracelui, 
a coapselor şi a mirnitor.; 
dintre care una penetrantă 
pleuro-nuiinonar. S-a apre
ciat că viaţa i-a fost în pe
ricol. iar aceasta înseam
nă, tentativă de omor. Ori
ce poveste de acest, fel - 
are un sfîrşjt trist, ^seme- ‘ 
nea şi cea P lui* ■Msţficef . 
Lupu : 7 ani de

VALENTIN

rotor mesager lai, cîntecu- 
lui românesc — a fost 
îndelung aplaudată. Ţa- 
ragotiştii Cristian Birna şi 
Alin Tutunaru au consti
tuit revelaţia formaţiei 
noastre. Conducerea mu
zicală a aparţinut unui bun 
cunoscător. .al genului, 
Mihai Lucaciu, clapele a- 
cordeonului mînaite cu 
dibăcie de invidiat au dat 
naştere la melodii nemuri
toare. Iar apariţia forma
ţiei de dansuri, cu pas. 
domol şi sacadat, precum 
şi iureşul de nestăvilit al

horelor moţeşti au - consti
tuit adevărate trăiri emo
ţionale.

Toţi interpreţii au evo
luat• fără reprcfş. Meritul 
revine întregii formaţii. 
■Se impune evidenţierea 
coregraf ului-dansator, Ni- 
colae Grîgoraş, sufletul for
maţiei, o apariţie plină 

, de pasiune, efort şi dă
ruire. Evoluţia întregii for
maţii da dansuri a ridicat, 
in nenumărate rînduri, 
spectatorii in picioare, răs- 
platindu-le efortul cu în
delungate aplauze.

Cintecul şi jocul au 
constituit un minunai .pri
lej de înţelegere şi armo

nie sufletească, Formaţia t 
artistică ^Fluierul■ lancu- 
lui' a evoluat cu acelaşi 
succes şi: în alte localităţi 
ce aparţin Kortesscmului. 
Merită amintită şi activi
tatea dnei Salvina Gyar
maţi, director al căminu- i  
lui cultural, pentru efor
tul ele a realiza şi perma
nentiza activitatea forma■ |  
(iei. .

A fost o sărbătoare mi
nunată, un adevărat festi
val al cîntecului şi ăl. jo- 
fiului românesc. Primitoa
rele noastre gazde au cîn- 
tat alături de noi şi toţi, 
împreună, am trăit clips , 
de neuitat.

Pruna zăpadă... la Deva. Fota PAVEL LAZA

pentru sărbători? I

SAMPDORIA (13) 13 3 4 6 15—14 10 (—2)
— JUVENTUS (2) 13 9 3 1 47— 6 21 <-f7)
Din nou, o echipă din Torino vine să joace la 
Genoa. cu Sampdoria. Greu de presupus Că Juve 
nu va „ciupi" măcar un punct.
Pronostic : X, 2

8.

CAGLIARI (15) 13 3 3 7 10—16 9 (—3)
— CSEMONKSE (16) 13 2 3 8 9—18 7 (—7)
Două echipe cu mare nevoie de puncte.. Orice 
punct pierdut sapă fcrdapa adîncă a retrogradă
rii. Şi. totuşi. un meci egal n-ar fi exclus ! 
Pronostic: 1, X

TORINO (12) 13 3 7 3 8— 7 13 ( f  1)
— FIORfiNTINA (7) 13 5 4 î  17—11 14 (0)
Cele două echipe vizează un ioc în Cupa UEFA.' 
Ele au loturi valoroase, ceea ce ne face să cre
dem că orice rezultat ar fi posibil.
Pronostic : 1, X, 2

3. INTER (6) 13 4 7 2 12—12 15 (+3)
— GENOA (5) 13 5 5 3 15—13 15 (-fl)
Cu numai două victorii pe teren propriu — şi 
acelea în faţa unor echipe minuscule — Inter 
şi-a cam dezamăgit suporterii care erau obişnuiţi 
numai cu victorii. Posibil ar fi ca genovezii, 
echipă ce a urcat vertiginos în clasament, să-i 
supere în continuare...
Pronostic : 1, X

VERONA (14) 13 4 2 7 10—20 10 (—2)
— ASCOLI (17) 13 1 3 9 7—24 5 (—9)
Apărările ambelor echipe se dovedesc, în con-’ 
tinuare, foarte fragile. Un eventual punct pierdut 
de Răducioiu & co. âr însemna ‘ 6 iarnă ' rece 
pentru propriii suporteri.
Pronostic : 1*

ANCONA (lj 15 7 7 1 22—12 21 ( ;-7)
— BRESCIA (2) 15 5 9 1 20—10 19 (+3)
Brescia. echipa antrenată de M. Lucescu, încă 
n-a cunoscut înfrîngerea în deplasare, dar ştifn 
bine că Ancona este dezlănţuită cînd joacă 
„acasă".
Pronostic: I, X

LAZIO (4) 13 4 7 2 18—14 15 (+3)
— MI LAN (1) 13 9 4 0 12— 6 22 ( |-8)
Necîştigînd nici tai meci «acasă", romanii vor 
trebui să se mulţumească cu un egal, dat fiind 
şi faptul că milanezii sînt încă imbatabili. 
Pronostic : X, 2

11. MODENA (17) t 
— BOLOGNA (12)
Derby-ul Emili E. 
să se termine nedecis. 
Pronostic : X

NAPOLI (3) 13 6 6 1 19—10 18 (+4)
— FOGGIA (8) 13 5 4 4 18—14 14 (0)
Napolitanii pornesc ca mari favoriţi, datorită 
formei bune a atacantului Zola, Loggia a oprit 
motoarele !...
Pronostic : 1

12.

6. PARMA (11) 13 3 8 2 11—12 14 (+2)
— ROMA (10) 13 4 6 3 12—12 14 (0)
Roma începuse bine. obţinînd în deplasare treî 
victorii, din tot atîtea jocuri. In momentul de 
faţă, un meci nul ar mulţumi ambele comba
tante.
Pronostic: X

PESCARA (6) 14 5 7 2 20—15 17 (+3)
— UEGGIANA (4) 15 7 4 4 16—11 18 (+2)
Ambele echipe ţintesc să-şi asigure un loc frun
taş, oare să le permită să joace la anul tn prima 
divizie. S-ar putea să asistăm la prima remiză 
a Reggianei în "deplasare (unde a cîştigat trei 
partide).
Pronostic : X

13. VENEZIA (19) 15 2 7 6 10—15 11 (—3) fi
— UDINESE (3) 15 6 7 2 18—11 19 (+3) j
Obiectivele diferite ale celor două echipe con- I  
verg spre unjmeci egal. T
Pronostic : S3
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Lumina zimbetu'ui de copil
Un cămin ce nu este 

luminat de zîmbetul u- 
nui copil pare a fi — la 
figurat vorbind — aido
ma unei grote reci şi în
tunecate. A.şa ne spu
nea deunăzi dna Dorina 
P. din Deva.. Şi opinia 
dînsei se bazează pe
experienţă, aşa că nu a- 
vem nici un motiv să
n-o credem.

— M-am căsătorit cu 
Ion. în 1974. încă de la 
început am dorit foarte 
mult să avem copii. Dum
nezeu a vrut însă alt
fel. Am fost pe la o 
mulţime de medici, în
special pe la Cluj-Napoca. 
am luat zeci de,feluri şi 
zeci de kilograme de
medicamente. In zadar.: 
Soţul meu se resemnase. 
Eu iasă. nu.

-— Sini familii care, 
cu intenţie. • nu v»r să 
aibă copii, iudccînd cam

• aşa: sîntem., tineri. să
ne distrăm acum. nu să 
ne orăcăîe ' copiii în 
urechi.

—• Cît greşesc ! Mi-au 
zis şi mie prietenele: „Do-.-

• rina, dă ce ţii L tu nea
părat i . co i ? Du-t 
la petreceri. în excursii, 
să vezi ţara şi-lumea. că 
bani ai !" Aveam bani, 
este adevărat, ne-am luat 
şi maşină. Eu însă iu
ţeam  copliîşjCîudi^dşaTO 
unul pe stradă nti se to
peau privinţe' după el. 
I-am spus soţului : „Toa- 
! < eonii nu pat
da’eu fără eonii în casă 
nu mă las. Aşa f ă o să 
înfiem unul", „ Treaba
ta! mi-a răspuns. Dacă- 
vrei să facem asta. .să 
luăm un copil de Ta nea
murile .tale ş sau ale mele,-, 
că au copii mulţi". „Nu. 
vreau să luăm si să creş
tem un copil necăiit. fă
ră părinţi sau părăsit".

Am luat-o pe mama 
şi am început să colin
dăm leagănele de copii. 
Am fosţ la S'biU. la Al
ba' liriia. la Biai. la Ti- - 
m>«onra. la Arad. la, O- 
răştie şi in multei alte 
oraşe., N-am găsit, un 
eonii care să-mi placă. 
Cel care-mi plăcea era 
ori în curs de înfiere, 
ori nu ne înţelegeam cu 
părinţii. In febsuarie 
1990. am aiţms la leagă- 

' nul din Hunedoara. Co
piii tocmai fuseseră scosi 
în curte, la plimbare. 
M-am uitat la ei şi în

zărit 
trei an i-)

mijlocul lor am 
fetiţă de circa .
sori, exact ce mi-aş fi ) 
dorit. \

— Drăguţă ?
— Foarte ! Avea pă

rul puţin roşcat, era ţ 
veselă, zglobie. Mi s-r l 
lipit privirea de ea. Cum 1 
stăteam aşa. s-a apropiat J 
de mine dna dr Lungu— | 
pe care o cunosc de mult, l 
fiindcă am fost vecini J 
— şi m-a întrebat ce caut t 
acolo. I-am spus. „Ia-o  ̂
pe B." — mi-a zis. „Care l 
este ?". „Uite-o ! Aceea / 
din mijloc !". Era tocmai i 
fetiţa ce-mi plăcea. „Fii ţ - 
atentă — a continuat dna 1 

doctor — că vor s-o ia / 
nişte, belgieni”, „Ce bel- y 
gieni ? mi-am zis. E l  
rt mânca eu sir-t român- i 
că. ce caută- belgienii ?“ ' 
M-am dus- la Autoritatea y 
Tutelară a Primăriei: din i: 
Hunedoara şi am cerut ? 
Să n-o dea nimănui pe ' 
B„ fiindcă o iau eu. ^

Au fost de acord ■? i
— Da. Ajunsă acasă, r

i-am spus lui Ion despre V 
B. „Vino şi tu, s-o vezi!". I 
„Bine. vin". A venit. I 
dar n-n vrut : să intre ) 
în Jeagăn. a rămas în- V 
tr-un fotoliu la intrare. I 
Cînd o asistentă a adu- i 
s-o pă B„ i-am'zis feti- J 
ţe: : „Uite-1 pe ţaţa' !". B. \ 
s-a aruncat în braţele I 
lui Ion. • Ei ; bine, am fă- / 
cut actele si în scurtă \ 
vreme am adus fetita la li 
noi. . . .  . . .  ’

— Cum s-a acomodat / 
B, în: familia cea nouă? V

—r , Foarte bine. Este ţ, 
âtît de zglobie. yeselă 1‘ 
foc, ii place să » , j< ..
!• , r r  rr j severă cu * 
Ion însă, o lăsă să în- y. 
toarcă >, ari mt tituî r ■ > 
dos. Zice că nici vîn- ) 
tul nu trebuie s-o aţin- 1 
gă. y

— Citi ani are fetiţa ? ţ
— In martie anul vii- li

tor face şase ani. Mulţi i 
măr.întreabă: dacă • m i-e ) 
dragă. Ştiţi ce le răs- \ 
pund ? -Că nu in-aş des- 1 
părţi de ea pentru tot / 
aurul din lum e! - V

Să creşti mare B„ .iar»’ 
părinţilor tăi să le ' dea 1 

Domnul sănătate, să te ) 
poată creşte frumos, ca | 
să le aduci bucurii pe l 
măsura gestului lor t 
mărinimos ! ?

Din Călan ne-a scris dl 
Carol Muntean, dirijorul 
fanfarei din localitate, un 
om care merită toată sti
ma pentru munca sa de o 
viată în marele combinat 
siderurgic, respectat pentru 
pasiunea cu care a pre
gătit şi condus formaţia.' 
printre cele mai cunoscu
te din judeţ, cu activitate 
permanentă. Dînsul trage 
un serios semnal de alar
mă în , legătură cu activi
tatea culturală cc se des
făşoară la nivelul unor 
localităţi ale judeţului. în
deosebi în oraşul Călan.

„Stimaţi domni, „inspec
tori" şi onoraţi „activişti” 
(salariaţi) pentru artă şi 
cultură, vă puneţi, oare, 
întrebarea despre activita
tea caselor de cultură si 
a cămiăelori culturale din 
unele oraşe şi sate ale ju- 
i eţu ? An uitat oare toti 

factorii „implementaţi" în 
scaunele instituţiilor de 
Cultură!.., că. aceste aşeză
minte au fost construite 
de către, şi prin efortul, 
populaţiei acestei ţări în 
scopul unei activităţi cul
turale, cu cartetir eu for
maţii pri ire să trs ia -

Am primit scrisoarea dumneovoostrq

O, TEM PO RA !
că folclorul românesc ? 
Din păcate. în aceste aşe
zăminte se mai practică 
activităţi -străine de cul
tură şi de a r tă ! Din pă
cate (iar ?). activităţile 
frumoase au rămas doar 
amintiri... amintiri !

Dacă în oraşul Călan. 
prin grija unui mare nu
măr de muncitori, funcţio
nari, intelectuali şi pen
sionari. a sindicatului li
ber din uzină, mai supra
vieţuieşte doar formaţia de 
fanfară oare. în luna oc
tombrie a.e., a împlinit HO 
ani de existenţă, îmi per- 
mit să pun şi următoarea 
întrebare- unde sînt şi ce
lelalte formaţii tradiţio
nale, prin: oare,, a - trăit timp 
, = mulţi i ii folc i >n 1 c i - 
tat şi dansat ? Este vorba, 
da corul, mixt- (să, nu . mai 
vorbesc şi de cel bărbă
tesc) pare. în realitate, a 
împlinit 'şi el vîrsta cen
tenară, în ciuda unor a- 
firmaţi c i existenţa lui ir 
fi dc doar 80 de ani. Da

asemenea, mai este vorba 
şi de formaţia de dansuri 
populare, de orchestrele de 
jazz, - de muzică uşoară, 
populară şi chiar de or
chestra de mandoline sau 
de cea semisiinfonică. Din 
toate cele enumerate, as
tăzi nu mai este nimic. 
Păcat 1 Nu sînt un opti
mist exagerat, sînt insă 
convins că în cazul unei 
preocupări din partea ce
lor în drept şi cu spriji
nul unor oameni inimoşi 
pe care îi are oraşul Că
lan. s-ar putea reactualiza 
unele formaţii... Nu pot 
să nu amintesc intenţia u- 
nor lideri sindicali de 
secţie, puţini la număr, 
care, într-o . şedinţă din 
luna septembrie, au cerut 
chiar „desfiinţarea fanfa
rei" pc motivul că susţi-, 
nerea financiară, a aces
teia de către salariaţi şi 
pensionari „îngreunează 
activitatea echipei de fot
bal locală — Victoria w- 
1989 (i-auzi. domnule !)".

Ne pare • rău, domnule 
Muntean, că şi o formaţi© 
tradiţională, ca fanfara peri 
care o conduceţi, este i r  
acest fel ameninţată ! 
reros este tot ce ne-a 
scris, legat de „topire 
actului artistic Ia nivel 
oraşului dumneavoastră, a ii 
casei de cultură. E regwffv- 
tabil că nu se înţelege fap-7 
tul că oamenii mai 
nevoie şi de destindere, d 
frumosul artistic.' E şi r 
rău că s-au rărit.acei „îm
pătimiţi" ai actului de cutf- 
lură. Au dispărut meseria
şii, cum se spune. Şi nu 
numai la Călan. ci şl fa 
alte localităţi. Nu ştim ce 
gîndeşte actualul ministru 
al culturii, dar simţim ’cu 
toţii că ceea ce a fost bun 
se scurge printre degete 
şi altceva întârzie să se 
pună in loc. Dar să nu 
fim prea, pesimişti ! .Poate 
cova-ceva se va mai în
tâmpla la nivelul acestor 
localităţi care dormitează, 
măcar acum, cu prilşiul 
apropiatelor Sărbători de 
iarnă,__mai ales al Crăciu
nului ! '

MI N O , BODEA •
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VAD BUN
. în fata cinematografu
lui ’ „Victoria" din Pe
troşani, într-o zi de în 
ceput de. decembrie, fără 
zăpadă,: era ‘ aglomeraţie. 
Nu eră oră de intrare —• 
ieşire Ia film ., dar! ' abia 
puteai să: răzbeşti prln-r 

Are trecători. De : fapt, 
s-ar potrivi mai bine 
tern n u  de cumpărători. 
Mai mulţi vânzători am
bulanţi de seminţe îşi 
etalaseră marfa — gră
mezi albe şi negre (după 
cum seminţele erau de 
dovleac sau de floarea- 
soarelui) --- direct ' pe 
trotuar: Care trotuar, pe 
o suprafaţă întinsă; era 
presărat 1 din abundenţă 
cu coji de seminţe. Urît 
peisaj în chiar inima mu
nicipiului ! Cei care* âr 
trebui să vegheze la cu

INFORMAŢII • NOTE • OPINII
rătenia lui nu-1 văd ? 
(V.R.).

CA LA EI,
LA NIMENI!

Am intrat într-o zi în 
magazinul alimentar de 
11 dom solul C< inplexu . - 
„Ulpia" '  • De v . Im- 
ii sie pl utâ i- prima 

vedere, nimic de zis, 
dar l*i < onul de dul 
ciuri, coloniale . şi bău
turi fine, servesc două 
lucrătoare; una livrea- 

,ză marfa, iar alta mar- 
cheaza ia casă şi tnca- 

. sează. banii. La mezeluri,- 

.în schimb, aceeaşi -lucră
toare. tot cu două mîim: 
(evident, Dumnezeu nu a 
dotat-o eu altele dpuă, 

,d< rezervă) i mie „ilc-

mul, parizerul sau şun
ca, taie, cîntăreşte, ia 

' banii clientului şi-i dă 
; marfa. Şi. prin c!te rnîini 
umblă într-o zi banii, de 
unde şi zicala:: „Să nu îe 
blesteme cineva să umbli 
că banul". Văzînd şi com- 
parînd. iţi vine să strigi 
în gura mare : Fraţilor, 
ca la voi. la nimeni 1 
(I. C.),

„PESTE NOAPTE, .
TOTUL S-A 

TRANSFORMAT 
IN RUINA"

Cu ani în urmă, ele
vii Grupului Şcolar de 
Construcţii' Maşini din 
Petrila au amenajat uri 
parc cu flori în cartierul 
8 Martie. Un scuar îm

prejmuit. cu aici şi bănci 
pentru odihnă. O mîndrie 
pentru; şcoală, pentru pă- 
rinţi, pentru oraş. In 
prezent, din frumosul loc 
de recreere n-a mai ră
mas nimic. S-a intrat 
cu buldozerele şi „peste 
noapte, totul s-a trans
format în ruină" — cum 
cu durere în „suflet ne 
povestea dna prof. Elenă 
Hei jiu. Nu ştie nimeni , 
cu exactitate ce se face 
acum. acolo, nu ştie„ ni
meni cu aprobarea cui 
s-au dus pe copcă va- , 
lori, muncă, s-au ruinat 
sentimente, Pentru că, 
de oîte ori treceau pe 
lîngă pare, elevii erau* 
m ndi > ă au pi < p&r* . 
ticică din viaţa lor în 
folosul obştii, pentru fru- . 
musetea oraşului in care 
trăiesc. Iar acum... (EdS-L.

. P .

TRAIAN BONDOR V Cîţi dintre cei ce-şi aşteaptă rîndul — zgribuliţi— vor prinde o butelie? Sugerăm edililor Pctrilei 
(unde a fost surprinsă ima ginea),' dar nu numai lor, să se procedeze la cartela rea beteliilor de aragaz.
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0 veste care-i va bucura pe mulţi

Magazinul va rămîne cum 
a fost: de PÎINE şi de LAPTE

„Nu vrem şi aici circiu
mă !". „E o unitate care 
asigură lapte pentru copii 
şi bătrîni". ; «Singura din 
Zonă care face abonamen
te la lapte". „In-ultima 
\ 1 . > * i i i  i mul
ţumiţi > a vi ion a «■_ 
acestui magazin!". „Cei 
ee vor spaţii'pentru priva
tizare. de ce nu-şi constru- 
es • :ă • n, de rum i ;i i 

virane ?". „Avem peste tot 
crîşme şi buticuii. de ca 
să-l strice şi pe ăsta ?". 
Abia mai pridideam să no
tez remarcile cumpărăto
rilor revoltaţi. Dar iată şi 
numele celor care cercau 
insistent Ziarului să le, aPe-. 
re interesele : Simion To- 
dea. Mircea Rotea. Traian 
Hărdălău, Maria Bîtcan, 
Maria Florea. Mihnela Fio- 
rea. I. Bruian, Gogu Po- 
pescu. ing. Mihai Presură. 
Dumnealor au tinut expres 
să li se consemneze nu
mele. dimpreună cu opţiu
nea de a nu se schimba

profilul magazinului în 
: cauză, ■

Care este magazinul cu 
pricina şi de ce se tem oa
menii ? Este vorba despre1 
unitatea „Prola" nr. 10 din 

.1 i(9 Sn spate ‘ 't , 2  ' . 
lului „Cuibul veseliei*. A- 
mănunte despre ce se va 
întâmpla aici am primit 
1 1 dm  F ori i Ni ula

Pinte r tionnrâ. Dar mai 
: întîi, cîteva precizări de
spre transformările suferite 
de unitate în acest an. 
Văzînd că aprovizionarea' 
cu lapte suferă („Devii" a- 
vea în apropiere un 
chioşc), dna Nicula a so
licitat conducerii S.C. „A- 
Jimentara" S.A. Deva să 
fie dotată cu o linie de 
servire pentru gpstări şi, 
deci. aprobarea de ă des
face şi alte alimente în a- 
fără de lapte şi pîine. A 
fost refuzată. Atunci şi-a 
exprimat dorinţa ca, îm
preună cu colectivul ma- 
i inului să tre ' sul 
patronajul S.C. „Devii"

S.A-. Deva. S-a reuşit acest 
lucru abia după interven
ţia dlui Tudor Ionescu, 
primarul Devei. Apoi ma
gazinul a fost reamenajat. 
numai repararea acoperi
şului costînd peste 400 de 
mii de lei. Iar aprovizio
narea lui cu produse lac
tate s-a îmbunătăţit sim
ţitor, spre bucuria locui
torilor zonei.

Totul mergea bine şi 
oamenii erau mulţumiţi, 
după cum remarca şi dna 
Ana Zsofc, director-ad- 
junct al S.C. „Devii" S.A. 
Dar spaţiul este închiriat 
doar pînă la sfîrşitul aces
tui an. după care pronrie- 
tara sa — S.C, «Alimen

tara" S.A, — pune în vîn- 
zare activele. Cum „Devii" 
este societate cu capital 
de stat şi. deci, n-ar putea 
participa la licitaţie, si 
nici actuala gestionară nu 
era convinsă că va putea 
obţine spaţiul, au început 
temerile. Pentru colectiv 
— că rămîne pe drumuri, 
pentru oameni —'că se va 
schimba profilul magazi
nului.

Mă pregăteam să rezum 
discuţia avută cu dl Lu
cian Trif, directorul socie
tăţii „Alimentara", căruia 
i-am prezentat punctul de 
vedere al cumpărătorilor 
(aceştia nu resping priva
tizarea, ci doar pe acei

privatizaţi care, în loc de 
produse sau servicii de 
care au nevoie, le oferă 
băuturi, gumă de meste
cat, îmbrăcăminte dc care 
mult rîvnita, pentru noi, 
Europă, nu mai are nevo
ie). Un apel telefonic m-a 
obligat să opresc redacta
rea .articolului. „Alo. dna 
Roman ? Vreau să vă dau 
o veste bună". La celălalt 
capăt al firului era dl Trif 
(telepatie ? -simplă coinci
denţă ? !).

Transcriu cu bucurie 
mesajul primit. Dlui direc
tor i s-a comunicat că Gu
vernul României a luat o 
hotărîre foarte înţeleaptă. 
Şl anume că acele spaţii 
care prezintă un interes 
deosebit pentru populaţie 
(în cazul nostru magazinul 
de .pîine şi lapte din Goj- 
du) nu-şi vor mai schimba 
profilul. Şi. de asemenea, 
că acest gen de spatii nu 
vor putea fi achiziţionate 
ebrir. de cătro ori"" î‘'<îi- 
vld care are bani (ceea ce

înseamnă că a«im au re
ale şanse să le dobîndeas- 
că cei ce lucrează în a- 
ceste unităţi). Pentru ope
rativitatea cu care mi-a 
comunicat vestea cea bu
nă, imediat ce i-a parve
nit, îi fac şi eu un serviciu 
dlui Trif, transmiţîndu-le 
doamnelor de la magazin 
precizarea dumnealui cum 
că n-a fost şi nu este ani
mat de vreun gînd de răz
bunare în ceea ce le pri
veşte.
..Mă bucur sincer să dau 

celor cu care am stat de 
vorbă, precum şi altor ci
titori interesaţi. această 
veste bună. Este bine că 
primează interesele oame
nilor cinstiţi, că cei din 
fruntea ţării iau hotărîri 
cu cap, care corectează legi 
ce pînă acum au nermis o 
dezvoltare haotică a 1 co
merţului, au făcut ca în 
multe razuri arbitrariul să 
se suh«, : “afinmi.

VIORICA ROMAN
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A b o n a m e n te  la  ziarul „C U V ÎN TU L LIBER"
Cu toate greutăţile provocate de s ta s ş i-  

wm Mrtiel, creşterea preţului materialelor ti
pografice şi neajunsurile întimpirrate în prî- 
Vlsţa ajungerii la timp a presei la cititori, zia
ru l „Cuvhttul Liber" este permanent alături 
de abonaţii şi cititorii săi fideli.

Pentru a  avea certitudinea prim irii ztaru- 
M , «ea mai sigură modalitate de a  intra în 
poseda lui o reprezintă abonamentul lunar, tri
m estrial sau anual. Prin abonamente, costul pe

exemplar ai ziarului nostru este mai mie de- 
cît cel pe ziarul cumpărat de la chioşcuri.

COSTUL UNUI ABONAMENT ESTE DE 
100 LEI PE LUNÂ, LA CARE SE ADAUGA 
TAXELE POŞTALE.

Abonamentele pentru lumi ianuarie, tri
mestrul L f i anul 1992 se fac la factorii şi ofi
ciile poştale pînă la data de 28 decembrie a.en 
inclusiv.

: I «
I j FOIALA DE BEŢELE ELECTRICE DEVA j

! !
i

aduce la cunoştinţa consumatorilor industriali, 
similari şi agenţilor economici privatizaţi de 
energie electrică, urm ătoarele:

t
r■ ■■■■ , ■■■ ■■-y-: ’ .. : ■%.'

în  conformitate cu Ordinul Ministerului |  
Industriei nr. 1588/20.XI.91:

ViNZAtb 
CUMPĂRĂRI .

•  VlîtfD înscriere Da-
eisu teformaţii Deva, ta.-» 
lefa» <7438)

•  VtîîD vopsea albă îm
part Deva. telefon 23997.

(7442)
•  VÎND instalaţie sate

l i t  Hunedoara. telefon 
13SS8. <7437)

’m VÎND înscriere Da- 
c *  1386. anul 1987. De- 
yş. telefon 28718 <7431)

•  Vtî*© înscriere Dacia 
li® # tenul 1987). Deva. te- 
Mjtea .. 2 i m  : ' <7431)

a i VÎND convenabil te- 
I te izw  csîor. Deva, te
lefon 15976. (7433)

4» CSîMPAît urgent plan- 
t |  aloe. Deva, telefon 
iftafi. orele 13—21.

5 <7435)
-» VÎND înscriere Dacia, 

«pllfffr 1988. Telefon
Vfcff&îă. orele 18—20.

I <7445)
'» 0&MPAR Dacia 1 300, 

vfc&îne maximum 6 ani. 
Qpva, telefon 19122.

? <7436)
- ţ o  valută. Deva,
UteiS* 27479. orele 20—22.

f7439)
»  VÎN D înscriere Dada 

t |M ;  s«*embrre *89, a- 
<^LS* f|>066* Hunedoara, 
l&lefon 15597. (7029)

«  S*sS«®j D ada 2 306. sta
re  tBBJfetă Stm edea a, 
str. t i »  Cteraglale. bî. 14 
ap. S AX VA <7830)

•  im m  * sa* wes* %.
• w.-c ' ;  * a. «să-

b it  ■ memâaam, tetefon 
225jV <7031)

a  W H » porc .'. Deva. 
telufiin I2327„ tar. Crisan.
r c  &$. <74401

•  VfNB Trabant 601.

stare perfectă. Deva. te
lefon 38758.

(7441)
0  VîKD înscriere Da

cia 1 300. ridlcabilă Ime
diat eu 18 000 leî în plus. 
Deva, 12155. (7447)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHTMB garsonieră 
nouă, confort sporit, Do
robanţi. cu apartament 
2—3 camere, exclus Micro 
15. Deva. telefon 28578.

(7444)
•  SCHIMB garsonieră 

cu a&artament 2—3 camere 
în zona Micro 3—4 sau 
O. M. Hunedoara, telefon 
20486. dr®ă orele 16.

(7028)

OFERTE DE SERVlCU
•  INSJBUCTOR parti

cular pregătesc conducă
tori auto amatori — poli
gon particular. Deva, te
lefon 21579. <7443)

•  aSOCIă TIA Familială 
de Medicină Generală si 
Pediatrie, dc. Toder Gela 
Florin şi dr. Adriana, cu 
sediul în Sîmerîa, JJoseaua 
Naţională 30, vă oferă ser
vicii medicale.

Informai! suplimentare 
60690. eaăa.

(7147)

ÎNCHIRIERI
•  OFER spaţiu comer

cial de încluriat în Sîntu- 
halm <lSngă staţia benzină). 
Deva, telefon 18114,

' . <7446)

o i c t s i
•  FAMILIILE Fia te

Ştefan $1 Lavîura Neaffito 
mulţumesc tuturor celor ; 
<3jt«  %**» f£a£ alături m  ' 
greaua - * . * . 1 F
da tr-ese» ţa «efiteţâ 9 
mamei dragi

w m m ă m A & x c A ţ  \
m m u t .

<7148)

SOCIETATEA COMERCIALA APRO-TERA S 
fuste -BATMA ar. 20 Simeria \

vinde din stoc, agenţilor economici şi persoa- \ 
m im  particulare, toate tipurile dc |
r <B pompe de injecţie din producţia internă ‘ 
pentru autoturisme ARO, autocamioane, trac
toare (inclusiv S150) şi locomotive Diesel hi
draulice.

Primim comenzi ferme pînă la 31 decem
brie 1991, «u necesarul pe 1992. (899)

SOCIETATEA COMERCIALA 
ROSES S.A. BAIA MARE 

»sţr. Vosile Lucoclu, nr. 162, telefoane 994-13853, 
17229, telex 33219 r, fax 994-13853,

EXECUTĂ Şl LIVREAZĂ i

V linii tehnologice pentru obţinerea uleiului 
i <le H oarea-so-relui;

ţ #  mori complete pentru grîu şi porumb, cu 
va!§iiri lise şl riflate, cu mare rezistenţă la uzu-

[ r â , te n a c ita te  15— 40 i/2 4  h ;

•  scule, dispozitive, ştante şi matriţe ;

•  ascuţiri de scule. (882}

ELJECTSOCENTRAIE MINTIA 
Şf RA.G.C.L. DEVA
A N U N Ţ A

Din cauza neasigurârii stocului de cărbune 
Js lem ecarirafa  Marfa, cît şi a  temperaturii 
exterioare foarte scăzute, începînd cu data de  
12 decembrie 1991, se sistează temporar fur
nizarea apei calde în municipiul Deva.

o*ws rt** 'm» ii#»-1#**- pob- ,m- mm

DE PRETUTINDENI
CM MAI ZICE m . TOKMS

DESIME ROMÂNIA 7
XASZLO TOKfiS, epis

cop al bisericii* maghiare 
reformate, care a reprezen
tat cu ăot aa i ia  urată o 
figură simbolică a rezis
tenţei împotriva dictatoru
lui Ceauşcscu, şi-a expri
mat temerea îa  legătură 
cu ascuţirea conflictului 
interetnk: fii România. Da
că Occidentul nu va acor
da atenţie acestei proble
me, statul condus de pre
şedintele IU eseu se va 
transforma în „a doua f« - 
îU lav iţ*  a spus el. Tokăs 
a Vorbit la Munchen despre 
„campania de Instigare" 
dusă dc oficialităţi împo
triva celor 4<mă milioane 
de Rasuri care trăiesc In 
România. JBristă anumite 
forţe al cărwr interes este 
crearea unei situaţii anar
hice. 'explozive", ' a spas 
episcopal. S e .a fîm il rii 
minoritatea m ^ tid ră  do
reşte . separarea Trausilva-:
nici dc România. In ca-

*  Am#  BiăaiirfaM t e  #M»- 
«ctiv J |  rSabobteA 8 ,
WmSa,’ im  teii mâm mm» 
«iâmem , « «  şg 
iS, f,-a urne j r
ktâ viwîM . sk*i» sâ, w  
aşteaptă p a  copii, triUe^e 
t e v  porm m e s ti  teuak. 
te  Remânia, a  spus f U ,  
ia amploare un naţionalism  
extremist, nare constituie 
totodată un m ijloc pentru 
rcinstaurarea dictaturii. Din 
tin su l lu i Biticr au a  mai 
existat nicăieri „un val a- 
tlt de imens d e  sentimente 
naţionaUst-şorine.teritim a- 
te de Crttvm-a". «feţioasa- 
lismul este atit de puter
nic, la r ii partidele de «po
ziţie trebuie să i se adap
teze", a spus Tokes.

în  Opinia episcopului, 
Guvernul instigă naţiona
lismul pentru a genera 
crize, care la  rîadul lor 
ar justifica măsurile dicta
toriale. Tokes este de pă
rere că Occidentul se lasă 
indus fu eroare de succe
sorul lui Ceauşescu, aşa 
cum a fost indus iu eroa
re de cunoscutul tiran. 
Căci la fe] cum in trecut 
acestuia i s-au iertat toa

te mîrşăviile, deoarece pe 
pianul politicii externe se 
detaşase de Moscova, în 
prezent există tendinţa de 
a accepta teroarea, atît 
timp eît România promite 
democraţia' şi libertatea 
opiniei.

«ARTA MfUARDARIiiOK 
ITALIENI

„Cartea de aur’ a celor 
mai bogaţi italieni, pu- 
httcată luna trecută, con
stată, surprinzător, «să. fa i
mosul industriaş Găanni 
Agnolli :*e a fli a b a  pe 
locul şase In tapai m ^ar- 

' dărilor dte tara . soră la ti
nă. Cel m ai bogat contei- 
huahy <pestê  Sa mRtardc 
de Hne declarate fiscului) 
este Ldaenarde Stil Veecitis, 
preşedinte al firm ei Luxot- 
tk a ,: ̂ aducătoare de a- 
parate antice. Pe taad  doi.ţ 
Sitvk» Reitaseoni, cu io  
şrfiarteb  - ţjtaeaşuft* este 
deţiswt de Giusdo $ te f» c l, 
.a cărui vacarfe - intem aţio- 
nată « d e «stată ia Sursă 
de patru ani. Locurile dc 
la  4 la  ta  d ă  «tapate, iu  

do j W-&mm Gnm- 
* • ă0mmini, Wm % im%m 
McmtL m m m  
«tentate# ¥. 
cf|eteO::i te » A * ţfe j '.- Aurim tate 

' ibdieai sita  fa  ^ a l  te  
star â e  m ,
«tata ş l propmtor lor dc- 
ta a tep , ' tapifiteU'jBMntte

J l' %■;
I■ -v
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•  PENTRU NEPLATA ENERGIEI ELEC
TRICE livrate consumatorilor, furnizorul este 
autorizat SA ÎNTEERUPA alimentarea aces- 
tasra în termen de 5  (cinci) zile de la data emi
terii ultimei facturi despre cate consumatorul 
a luat cunoştinţă;

•  pc»tru facturile emise de către furni
zorii dc energie electrică anterior prezentului 
ordin, se vor întocmi grafice de către «emsu- 
matori care să prevadă ACHITAiQEA EŞALO
NATĂ a acestora p ini la data de 2? decembrie 
1991. Graficele de plăţi astfel întocmite vot 
fi convenite cu unităţile furnizoare. NE RES
PECTAREA GRAFICELOR convenite între 
furnizori si consumatori atrage in termen de 
5 (cinci) zile SISTAREA LIVRĂRILOR DE E- 
NERGIE ELECTRICA.

In toate cazurile întreruperea energiei e- 
lectrice se va face cu un preaviz de cel puţin 
24 ore.

Prevederile prezentului ordin se aplică în
cepui d cu data de 1# decembrie 1991. (986)
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. , MOLDOVA ACUZA 
. Caattecema Bteriblicii 
Moldova a solicitat ajtifor 
Orgatagaţtei Naţaualar D oi-
te deoarece unităţile ar
matei sovietice încearcă să 
iastitttre pe teritertei său, 
o â k t a t e i militară, in 
formează agenţia Reuter. 
Intr-o relatare din Mosco
va rceepţionstă de Kom- 
pres, corespondentul agen- 
ţiei Renter reia avertis- 
inentul iansat de preşedin
tele Mircea Snegur, do 
primul ministru Valeria 
Mueavsehi şi preşedintele 
parlamentului Moldovei, 
Alexandru Meşanu. in  ca
re se «firm ă d i p ite  ac
ţiunile întreprinse de tru
pele sovietice independen
ţa, integritatea ş i chiar 
viaţa cetăţenilor Moldovei 
stei ameninţate".

S.N.C. CRĂCIUN <& € 0  

DEVA '

Oferă spre vînzare cu plata in numerar şi 
virament

INSTALAŢII DE POM

rfn import eu 20, 30, 50 şi 100 becuieţe-iUimi- 
nat interm itent, pretabile şl pentru vitrine şi 
Euminatul de veghe p e . tim pul nqpţii în ma
gazine.

Preţuri foarte avantajoase î 

Societăţile comerciale de stat şi private se 

pat adresa cu comenzi la telefon nr. 17884 su i 

direct la Restaurantul Baduts, str. Piaţa Uni

rii, nr. 1, Deva. Livrare promptă. (984)

MfiDICINS DU MON1XE

caută, pentru închiriat, «n apartam ent sau o  
casă cu mi numim 4 camere. Deva, telefon
25388,

1.«.
\
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f m m Ar ja  m u n ic ip iu l u i d e v a

Piaţa U nirii 4 

A S U  N f  A

Instruirea pentru efectuarea recensământului 
tu «mnîcipioi Deva (inclusiv îocafitatea compo
nentă Sîatuhahn şl satele aparţinătoare: Archia. 
S im a  Mică, Cristur) va avea loc in data de 
12 decembrie 1991 şi respectiv 13 decembrie 
1991, orele 8,00, la Casa de C ulturi din m uai- 
cipiul Deva. Vor participa obligatoria re cen
zorii de sectoare obişnuite, recenzorii de uni
tă ţi de locuit îa  comun, recenzorii şefi, contro
lori de circumscripţie şi recenzorii de rezervă.

(995)
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REDACŢIA Şl ADMINISTRAŢIA« 

2 700. Dcra. tir. 1 tteeambrto, 35,

T d r fm i 11275, 12157, 11269 
taMtM tangrefies 2S964

Ifitreago ruspundera «enlru efintinului 
arficotâlor pubSeste o peurto 

aulorii s ta te L

TIPARUlt 
S.S. ^oTrdovu" S.A 

Dna, tir. 22 Dewtnbrft 257


