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Ziua de Crăciun o 
asociem amintirii 
duioase a primelor 

IntHniri cu Moşul, la 
versta ctnd, realitate şi 
poveste se contopesc tn 
atmosfera Se vis, lumi- 
nodă de puzderia de ste
luţe a sclnteietorilor, îm
bălsămată de aroma tare 
de brad. Din tnoşi-stră-

moşi, copiii au trăit a- 
ceeaşi febrilă aşteptare, 
aceeaşi curată speranţă 
că Moş Crăciun le va 
aduce darul rlvnit.

Dtsr Piua Naşterii Dom
nului este, deopotrivă, 
sărbătoare a bucuriei 
pentru copii şi bătrtni, 
pentru săraci şi bogaţi. 
Deopotrivă, toţi se pre

gătesc s-o cinstească cum 
se cuvine. S-au gindit la 

' ea cu mult înainte, încă 
de la lăsarea postului. 
S-au îngrijit s-o întîmpi- 
ne după datină. Căci tra
diţia cere ca de Ignat 
să-ţi îndestulezi cămara 
cu carne şi cîrnaţi, ca 
masa Sfintelor Sărbători 
să fie bogată.

Cu bucurie, ne-am re
amintit colindele şi obi
ceiurile de Crăciun. Vi
neri şi sîmbătă, elevii din 
judeţ au realizat spec-- 
tacolc-concurs de colinde, 
ld Brad, Deva, Orăştie, 
Haţeg, Hunedoara şi Pe
troşani. tn Ajunul Sărbă
torii. au ‘răsunat colinde 
şi ia spitale, picurînd li
nişte şi speranţă în su
fletele celor suferinzi, 
nevoiţi să-şi petreacă 
sărbătorile departe de

cei dragi. Ne-au luminat 
şt bucurat inimile cu „O, 
ce veste minunată" co
lindătorii ce-au poposit 
în faptul serii pe la ca
sele noastre.

Momente de adincă 
pace şi înălţare - sufle
tească au trăit devenii 
care, duminică duvă- 
amiază, au păşit în Bi
serica „Sfintui Nicolae", 
unde corala aşezămîntu- 
lui a prezentat un con
cert de colinde. Sub ba
gheta domnilor Bercea 
şi Glura, corala a pre
zentat colinde şi în ziua 
mpraznicului propriu-zis, 
şi într-a doua zi de Cră
ciun, după Liturghie şi, 
serile, la Vecernie.

Glasurile cristaline ale 
elevilor de la Liceul de 
Muzică Deva au răsunat, 
preamărind Sărbătoarea

Crăciunului, sub cupola 
Catedralei „Buna Vesti
re", Dirijaţi dc dl Icobes- 
cu. elevii au colindat du
minică în cadrul Litur
ghiei. în ziua de Cră
ciun, corala proprie, con
dusă de dl. Răduţ, a pre
zentatde asemenea, un 
concert de colinde.

N-au fost uitaţi in a- 
ceste zile, sărbătorite ca 
de obicei, cu bucurie şi 
bucate alese, nici copiii 
orfani sau abandonaţi, 
din casele de ocrotire. Au 
primit daruri de la di- 
verse organizaţii cu pro
fil umanitar, s-au bucu
rat şl ei, ca toţi copiii 
lumii, în jurul Pomului 
împodobit.

Dar, peste toată bucu
ria noastră, o undă de 
tristeţe tot s-a mai abă
tut. Gindurile ne-au fost

tulburate de amintirea 
celor care. numai cu doi 
ani în urmă, şi-au înăl
ţat sufletele la ceruri. 
Am lăsat să picure, in 
tăcere, un strop de vin 
pentru sufletele celor 
strămutaţi dintre noi, 
pentru ca nouă să ne 
fie mai bine, şă putem 
merge acum nestingheriţi 
la bisprică, să . ne cîn- 
tăm colindele şi să ne 
respectăm tradiţiile.

Am petrecut încă un 
Crăciun liber. Cu bucuria 
regăsirii credinţei şi g 
Obiceiurilor. Cu speran
ţa că lucrurile se vor a- 
şeza pe făgaşul lor nor
mal şi, cine ştie, poate, 
peste un an sau doi. Cră
ciunul nostru va fi mai 
îndestulat. mai liniştit.

VIORICA ROMAN
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Vă mulţumim, dragi 
Cititori, abonaţi şi cola- 
boratorl ai „Cuvintului 
Liber", vă mulţumim tu
turor acelora care v-aţi 
amintit de noi acum, 
de Sfintele Sărbători 
de iarnă — Crăciunul şi 
AuM-Mou — şi he-fiţi u* 
rot ani mulţi şi fericiţi, 
#n sănătate şl bucurii!

Vă mulţumim că aţi 
gătit puţin" timp spre a 
vi- pşeza ta masa de 
seric, ori aţi fermă la 
titanii telefonului numă- 
est eastru, spre & ne 
fritşşmite, din aşezarea in 
eon trăiţi, glodurile dv 
dht bine f Vă mulţumim 
«i eţî aşezat pa Rîrtie 
versuri &ri crimpeie din 
tSHkmvşeştiîe urări ro mă
muţei, dorindu-ne să fim 
•Miri ea piatra şi iuţi ca 
ţăgttea", spre a vă ţine 
îa eurent eu evenimen
te#* ten judeţ,. ten ţară 
fi 4bn femef Mulţumim 
şt celor care au venit 
Şeţ&onat ta reâcseţie, spre 
Ş rosti, din inimă, o u-

rare pentru noi, semenii 
dv, şi pentru familiile 
noastre! Pentru noi, cei 
care, zi de zi, încercăm 
să vă aducem în pagini
le gazetei cele mai proas
pete ştiri, dar şi să vă 
descreţim frunţile împo
vărate de grijile mate
riale.

Dintre numeroşii cola* 
boratori şi corespondenţi 
care au expediat felici
tări pe adresa noastră, 
amintim pe dnii Misttar 
Armean din Baru Mare, 
Cornel Bulm din Ctrjiţi, 
dl protopop pensionar 
Aurel Vrăbiescu, I, Ah- 
ghel şi Valeriu Constan
tin din Deva. Tuturor — 
aceleaşi sincere felicitări 
şi alese simţăminte! Ca 
şi îndemnai poetului Ne- 
culat Chirlca:

J>ă nu mai fim noi 
intre noi duşmani!

Sintem aici...
...Şi fi-vom!

La mulţi ani !*

REDACŢIA
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Trăim într.o lume bol
navă. Boala secolului se 
numeşte hipertensiune: 
socială, politică, interetni- 
eă. Ea se manifestă prin 
sindromul scării — mar
cat de un blocaj mental 
generalizat pe plan mon
dial. în mod cpncret, se 
cunoaşte şi se: Utilizează 
permanent termenul de 
escaladare, care' semnifi
că exclusiv urcarea scă
rii. I’ină acum, nu «tn 
avut ocazia de a Sntîlni 
şi termenul opus, să-i zi, 
cem ' descaladarca. semni- 
ficfnd coborîrea scării 
tensiunilor.

In mod firesc, tendinţa 
spre echilibru face ca, în 
momentul oînd una dintre 
părţi urcă o treaptă, şi 
Cealaltă parte să uree, la 
jindul său. o treaptă. Şi 
aţa, din treaptă în treap
tă, se urcă scara tensiu
nilor, uitîodu-se faptul, 
demonstrat dc mit de ani, 
m jocul orgoliilor, al va. 
nităţilor nesatisfăcute, al 
mîndriilor de tot felul 
rănite, due. în mod inevi
tabil, la confruntare. E- 
jţempîele mai recente ar

fi: Irlanda de Nord, Li
banul, Iugoslavia.

Indiferent pe ce plan 
ne-am situa : economic, 
politic, social, naţional, 
escaladarea ne poate du
ce numai la distrugere şi 
prăbuşire în haos.,

Efescaladarea, din contră, 
oferă alternativa — pinâ 
acum singura, la tendin
ţa- periculoasă care se 
manifestă pe plan mon
dial. Coborî.nd din treaptă 
în treaptă scara tensiuni
lor, călcîndu-ne poate pe 
orgoliu, invitam preopi

nentul să accepte mîna în
tinsă şi să restabilească 
echilibrul cu o treaptă 
mai jos. Doar cînd ambe
le părţi se regăsesc la 
baza scării, cu picioarele 
pe pămînt — şi nu cu 
capul în nori —. abia a. 
tunei se poate realiza co
laborarea mult-promisul 
consens, şi, mai ales, spe
ranţa dă, mergind îm
preună, se poate realiza 
mult dorita dezvoltare a 
României.

GHKOKGUK GRtîN

— Gigele, ţi-ai spăla! miluite ?
— Da, tată.
— N-am auzit nici un zgomot.
— Le-am spălat în şoaptă...

;
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jă  completat eu fru- 
Otos, de lâ un capăt la 
altul, Valea Jiului. Pro. 
ftda-i casă este un ve- 
fitafeii muzeu de artă". 
Cu aceste cuvinte, a în- 
eeput «& Dumitru Velea, 
directorul Teatrului Dra
matic „Ion D. Sîrbu“ Pe
troşani. sueeinţa prezen
tare a diui Ladislau 
Schmidt. Plasată în ho. 
14 teatrului, expoziţia a 
fost vernisată In prima 
zi a Festivalului „Ion D. 
Sîrbu“. Şi nu e vorba de 
0  simplă coincidenţă, 
căci dramaturgul şi pic
torii' au fost, deopotrivă, 
Ortaci în muncă, dar şi 
to aspiraţia spre lumină 
şi frumos.

Fiecare şi-a împlinit 
această nevoie cu mij
loacele specifice artei

sale. Dl Schmidt a opus 
beznei adîncului culoa
rea ce se răsfaţă In pei
sajele inspirate din zonă.' 
Mi-a mărturisit că pri. 
ma sa iubire, între iu
birile artistice, este 
sculptura. Dar, fiind bol
nav, pictura l-a ajutat 
să-şi depăşească suferin, 
ţa.

Arta II pasionează de-o 
viaţă. Dacă la început a 
fost un hobby, acum ar
ta a devenit nu doar 
expresia preaplinului su
fletesc, cj modul său 
particular de a trăi. S-ar 
putea spune, fără teama 
de a greşi, că evoluţia 
dl ui Schmidt In pian' ar. 
tisţis are acelaşi sens li
nie, ireversibil, pe care 
dumnealui mi-I Indica 
prezentîodu-şJ expoziga,

„Vedeţi, drumul de la cio
ban la miner are un sin
gur sens. întoarcerea nu 
mai e posibilă".

A treia expoziţie per
sonală a dlui Schmidt 
cuprinde o lucrare de 
metaloplastie, 2 sculp
turi şi mal multe ta
blouri în ulei. Ea este ti
ni tară, însă, prin Meea 
sensului ireversibil al e- 
voluţlei omului şl tră
dează puternica emoţie a 
creatorului atit în faţa 
frumuseţii naturii, cit şi 
a frumuseţii sufletului o, 
menesc (vezi sculptura 
„Fraternitate11 în care 
mineri sprijină, pe umeri, 
tavartui galeriei, prăbu
şit peste un ortac aî 
lor),

V. ROMANESCU Pictură de LADISLAU SCHMIDT.
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■  STINGĂ ÎN CAM
PANIA ELECTORALA. 
Partidul Socialist al Mun
cii spera ca, în viitoarele 
alegeri, să înregistreze 
prima sa victorie electo
rală. Din multiple ra
ţiuni, PSM va candida pe 
liste comune, împreună cu 
celelalte formaţiuni ce 
alcătuiesc Uniunea Stîngii 
Democratice. Aceasta con. 
ţează pe obţinerea a circa 
15—20 la sută din voturi
le electoratului. Punctele 
forte ale stîngii româneşti 
vor viza aspecte ale' pro
tecţiei sociale — şomajul 
si creşterea preturilor.

m MONARHIŞTH IN 
ILEGALJTATE. „în vremea 
actualei Constituţii,’ parti
dele monarhiste din' Ro
mânia pot fi considerate 
partide antinaţionale şi 
anticonstituţionale", a de. 
clarat, unui' redactor al 
A.M.' PRESS, dl Marius 
Maxonţiu, unul dintre li
derii organizaţiei de tine
ret a Partidului Liberal 
Monarhist. „Există două 
posibilităţi, a spus dl 
Maxenţiu: schimbarea ti
tulaturii partidului sau in
trarea în ilegalitate*.

H VICEPRIMAR IN
FRACTOR. Ofiţerii de po
liţie economică din jude
ţul ■ Vilcea, l-au depistat 
Pe OLTEANU CONSTAN
TIN, de 34 de ani, econo
mist, viceprimar ia pri
măria municipiului Rîmni. 
cu-VHceo, care, în schim
bul aprobării unei autori
zaţii dc amplasare a unui 
chioşc privat, a primit de 
la SIRBULESCU BAtlU 
GHEORGIIE o geacă de 
piele din import, în va
loare de 8 000 de lei, bău
turi, ţigărj şi cafea, fn va. 
loare de 15 000 de lei. Ca
zul a fost preluat spre 
cercetare de organele de 
procuratură, sub aspectul 
săvîrşirii infracţiunii dc 
luare de mită.

■  PUNERE ÎN GARDA. 
Statele Unite l-au pus în 
gardă pe partenerii lor 
din NATO, în special Ger
mania şi Italia, împotriva 
riscurilor unei recunoaş
teri rapide a Croaţiei şi a 
Sloveniei — afirmă surse 
diplomatice din Bruxelles, 
citate de agenţia France 
Presse. Această punere in 
gardă a fost lansată cu 
■prilejul desfăşurării, Ia 
Bruxelles a reuniunii am
basadorilor celor 16 ţări 
membre alo NATO.

DIN LUME
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Mărturisesc deschis că. 
Siv urma nesperatei răstur
nări din decembrie 1989, 
gîndui nil' mi-a zburat în- 
tti spre curţile europene 
la care vom avea de adăs
tat ulterior, nici spre mul
titudinea de „controlori de 
calitate" care ne vizitează 
rînd pc rînd. gata să ne 
trimită la colţ, în ge
nunchi. pe boabe de po
rumb. nici măcar spre ca
pitalismul cu... fată uma
nă... M-am bucurat, in 
primul rînd. la gîndui creş
terii bugetului de timp 
liber • (adio şedinţe. adio 
fnvăţămînt politic. adio 
cozi!). precum şi la ace
la al scoaterii din uzul 
curent a unor expresii 
consacrate : „este ordin d° 
sus", „lansare de sarcini" 
şi" alte asemenea, ţinînd 
de lirtiba de lemn.

Cu adevărat am termi
nat cu şedinţele, la care 
nu ne mai obligă nimeni 
să participăm, cu Snvăţă- 
mîntul politic de asemeni 
(nu e locul, momentul şi

Unde sîrrt schimbarea $1 
progresul 7 Nicăieri 1 Ne 
alimentăm tot „ştiinţific", 
de unde am putea con
cluziona că persistenţa ve
chilor raţii şi în noua

De 1000 de mililitri 
umilinţă. . ,

cazul să comentez (non) 
necesitatea şi metodologia 
îndoctrinării !). Dar cozi
le acestea ne consumă, în 
continuare, revoltător de 
mult timp : la pîine. la 
carne, la zahăr, la ulei...

orînduire. superioară, de
monstrează fundamentarea 
ştiinţifică a lor?! Dar răul 
cel mâi mare este că ra
ţiile nu se obţin fiecum, 
ci după obligatoria aşe
zare la cozi, cel puţin la

unele magazine, pentru că 
este mai mult deeît evi
dent că unele magazine 
alimentare, aceleaşi, cul
tivă cozile! Ceri explica
ţii ? Se găsesc, de parcă 
cineva ar putea trăi cu 
explicaţii, mai ales pen
tru raţia de 1 000 de mi
lilitri de ulei: nu este 
marfă în depozit, nu sînt 
butoaie, nu este motori
nă...

S-a scris în repetate rîn- 
duri despre cozile la pîine. 
dar nu-i pasă nimănui ! 
Nu avem dreptul să bă
nuim că cineva este încân
tat de persistenta acestei 
modalităţi perimate şi U- 
militoare — coada ? Alt
fel. s-ar proceda la dis
tribuirea ritmică, civiliza
tă, igienică a alimentelor!

Dr. CORNEL STOICA

Iată . a venit şi iarna, au 
veniri Sărbătorile. iar 
întrebarea „Care este sta
rea comerţului ?" ni se 
pare cu totul firească. Vom 
încerca să răspundem La 
aceasta, folosindu-ne de 
concluziile reieşite din ac
ţiunile Corpului de Con
trol Comercial al Prefec
turii. efectuate în ultima 
vreme în aproape două 
sute de unităţi de stat şi 
particulare.

Trebuie s-o spunem de 
la început, aceste conclu
zii nu sînt prea încura
jatoare. în primul rînd, 
datorită .faptului că se 
cnţvsţată frecvent goluri în 
aprovizionarea populaţiei 
cu şahăr, ulei. orez. mălai, 
•făină albă. lapte şi produ
se din , lapte ctc. Lipsesc 
multe produse strict - ne
cesare din magazinele ali
mentare ale Văii Jiului, 
Hunedoarei. Simeriei. De- 
Vei. şi din cele săteşti. Go
luri .serioase sînt şi în 
sectorul de legume-fructe. 
în aprovizionarea cu îm
brăcăminte şi încălţăminte 
de sezon, precum şi cu 
articole electrocasnice. me
naj/- chimicale. Dincolo de 
toate acestea, se Observă 
tendinţa şi practica unor 
conduceri de societăţi co
merciale cu capital de stat 
de a acbrda prioritate 
aprovizionării cu produse 
de import si băuturi scum
pe. în detrimentul unor 
produse indigene. accesi
bile ca preţ. si de mare 
nevoie pentru Populaţie. 
Evident, societăţile. comer
ciale „Uijic" — Vulcan, 
,.Astra" — Lupeni.- „Heal-

com” — Petroşani nu sînt 
nici pc departe singurele, 
pentru că. din păcate, ten
dinţa este aproape ge
nerală.

Revenim. în acest con
text. la problema pîinii în 
Valea Jiului. Se constată, 
în ultima vreme, o îmbu
nătăţire a calităţii, dar se 
menţin o serie de deficien
te în organizarea activită
ţii de aprovizionare, cu 
deosebire a magazinelor 
proprii ale societăţii co
merciale ..Spicul" din Pe
troşani. în special, în zi-

Deva, Orăştie şi Simeria. 
Ce să mai spunem de 
situaţia de la Certej unde. 
deşi distanta de la brută
rie la- magazin este de 
cca 100 de metri, condu
cerea cooperativei de con
sum din localitate nu gă
seşte altă soluţie de a a- 
proviziona populaţia deeît 
cu pîine învechită.

Dacă am văzut cum stăm 
cu aprovizionarea in ma
gazinele alimentare şi de 
pîine. să mergem mai de
parte cu starea comerţu
lui, în acest început de

IA R N A  Ş I S T A R E A  

C O M E R Ţ U L U I

Iele de vineri şi sîmbătă. 
se constată frecvente go
luri. iar aprovizionarea de 
noapte nu este organizată 
corespunzător. De altfel, 
deşi organele de control 
au atras atenţia asupra 
stării precare a acestor 
magazine (fără cântare, 
cuţite şi echipament de 
lucru), măsurile propuse 
nu sînt luate în seamă de 
conducerea societăţii, care 
tolerează asemenea situaţie 
şi care se' răsfrînge ne
gativ în aprovizionarea 
populaţiei. Şi. pentru că 
simeni ia capitolul pîine 
— este necesar să spunem' 
că frecvente goluri. în a- 
sigurarea ei se simt şi la

Sărbătoare de Mos Crăciun
„Moşul bun din tolbă rurile. Ce rochiţe minu-

scoate/ Darurile mai.intîi.i natc au pregătit mamele
Moşule, . nu mai rămii?/: fetiţelor. iar băieţii au 
A7u, copile, nu se poate./* , îmbrăcat şi ei pulovere de
Am alîtea jucării..,/ Vreau 
să le împart pe toate/ Şt 
m-aşteaptă şi-alţi copii 1“ 

...Un crâmpei de la săr
bătoarea Pomului de Cră
ciun la Grădiniţă nr. 1 
din Deva. In sala de fes
tivităţi, ai cărei pereţi erau 
„decoraţi" cu scene şi 
personaje din poveşti şi 
basme. îndrăgite de cei 
mici. şi de unde nu lipsea 
un minunat brad împodo
bit cu globuri, s-au adunat 
părinţi şi bunici. Mai c- 
moţionaţi deeît copiii. Lin;) 
primul eveniment de acest 
gen din viaţa micuţilor 
lor. aşteptau să apară... 
„grupa mică".

însoţiţi de educatoarele 
Marfa Zdrîncu şi Rochea 
Triţ; care i-au învăţat nu
meroase poezii şi cîntece. 
ce! miri formează un semi
cerc. Sînt nerăbdător: *-ă 
apară Moş Crăciun cu .11-

sărbătoare ! Dar. iată că 
apare... Moşul! Este aşa 
cum îl „cunoscuseră" ei din 
cărţile de poveşti — cu 
veşminte roşii şi barbă 
albă, împovărat de greu
tatea sacului cu daruri. 
Rind pc' rînd — Ioana, 
Alina, Gabriela, Vlăduţ, 
Cristţna, Paul. Flavia, Adi 
şi Roxana — îi recită ver
surile pregătite din1 vreme, 
apoi oîntă în cor şi dan
sează fără cea mai mică 
emoţie.

Cind Moş Crăciun scoa
te din tolbă daruri pentru 
fiecare, curiozitatea. bu
curia lor sînţ fără de mar
gini. Ei ştiu dinainte că 
Moşul nu mai poate ră- 
mîhe, eă-i aşteptat de 
mulţi alţi copii. Cuminţi, 
intimi mîivtţeie celor 
mari. simţind nevoia să. 
fie ocrotit I,

ESTERA SIVA

iarnă. Ce s-ar mai putea 
spune ? Că şi acum. după 
multe şi felurite „atenţio
nări", sînt multe cazuri 
de punere în vînzare a 
unor produse cu termen 
de garanţie depăşit. Dar 
ce nu se vinde sub pri
virile îngăduitoare' ale 
conducerilor societăţilor 
comerciale, care. puţin 
probabil că nu cunosc 
Legea 12/1990!

Trecem peste faptul că 
prea multe produse nu au 
preţurile afişate, dar nu 
şi peste vechea meteahnă 
ă dosirii şi a reţinerii de 
mărfuri. în vederea vîn- 
zării lor preferenţiale. 
Făină de mălai. sare. hîr- 
tie igienică. drageuri. bom
boane — doar citcva din

tre produsele „puse la a- 
. dăpost" în unele magazine, 
ca cele alimentare nr. 4 
Lupeni şi 29 Petrila.

Vom încheia cu două 
cazuri mai deosebite, cu 
speranţa că organele în 
drept Vor lua aminte. 
Primul — priveşte abato
rul din Petroşani al so
cietăţii comerciale „De- 
„cebal" Deva. Respectiva 
unitate a livrat asociaţiei 
familiale Ioan Szenteş nici 
mai mult. nici mai puţin 
deeît 1 516 kg de carne de 
porc. Afacerea s-a făcut 
prin intermediul magazi
nului nr. 16 al abatorului, 
care magazin nu a văzut 
nici un kg din această 
carne. Puţin probabil că 
nu s-au cunoscut prevede
rile - Legii 12/1990. care 
stipulează că unităţilor de 
desfacere -cu amănuntul le 
este interzisă livrarea măr
furilor -în scop de revîn- 
zare. '

Şi în al doilea caz ră- 
mînem la Petroşani, pen
tru că este vorba de so
cietatea comercială „Dia
mant". S-au constatat şi 
aici grave abateri în ges
tionarea fondului de mar
fă de la depozitul nr. 4. 
Doar două întrebări lega
te de ceea ce s-a întîm- 
plat: cum (de ce) s-a pre
luat în gestiune marfă 
de 10 milioane de lei. fără 
un inventar de predare — 
primire?; de ce Liga sindi
catelor miniere din Valea 
Jiului a luat. din acest 
depozit, la preţ de livra
re furnizor, mărfuri în 
valoare de 1,181 milioane 
de lei, fără a le achita ?

S O T  I

valentin neagu

Mulţumesc Televiziunii 
Deva pentru că a cedat 
spaţiul său de emisie în 
favoarea SOŢI — tele
viziune alternativă. în 
seara zilei de 18 decem
brie a.c. am avut oca
zia, la fel ca alţi insom- 
niaci, să urmăresc oră de 
program SOŢI şi să aflu 

. care este părerea străzii 
despre „conflictul" Iliescu 
— Roman, şi, nu o să 
credeţi, cum vor petrece 
Crăciunul şi Revelionul 
capetele de afiş ale vieţii 
noastre politice.

Problema de aici în
cepe. Deşi declarată in
dependentă, ŞOTI face 
discrete - servicii Puterii, 
punînd tntr-o jenantă an
titeză pe dnii Raţiu şi 
Câmpeanu, cu senatorii 
NiColaescu şi Ceoniea, cu 
primul ministru Stolojan 
şi a sa purtătoare de cu- 
vînt, ca şi cu ministrul 
culturii, dl Spies, Dacă 
primii doi declarau, fără 
echivoc, că vor petrece 
Revelionul în Elveţia sau 
în Franţa, ceilalţi apă
reau mai legaţi de ţară, 
aşa necăjită cum este ea. 
In familie sau la Pre
deal, aceştia din urmă 
s-au arătat mult mai a- 
taşaţi de firescul Sărbă
torilor de Iarnă din Româ
nia zilelor noastre. Dacă 
pentru primii doi lideri, 
sfîrşitul de an va în
semna evadarea in Vest 
(via Budapesta, ca pen
tru dl Raţiu), pentru cei
lalţi, ca şi pe noi, Re
velionul ne va găsi alături

de necazurile şi speraţi-\ 
fele ţării. Ar fi păcat J 
ca două partide ce se re- |  
vendică naţionale şi care I
sînt reprezentate de a- î 
ceşti doi domni, să aibă |
o asemenea viziune asu- J 
pra menirii lor. I

Dar, să lăsăm gluma ţ 
la o parte şi să pred- I

M *zăm un lucru. Prima ,
propoziţie se referă la î 
programul din seara zilei I 
de 11 decembrie, dud î 
am putut să-i vedem şi ( 
să-i ascultăm pe trei din- J 
tre marii condamnaţi ai |  
procesului de la .Tuni- \ 
şoara. Dacă despre ex- I
generalul Coman şi ne
norocitul plutonier de la |
Lîpova pot spune mai 
puţin, despre dl Radu i 
Bălan afirm că s-a fă- I 
cut o mare nedreptate. J 
Nu cred că omul Radu | 
Bălan, nu activistul, poan
te fi pus In aceeaşi oală | 
eu cepexişiii care stri- , 
gau în gura mare că vor j 
sta şi vor lupta pină la J 
ultima picătură de sin- i 
ge, alături de Ceauşescu. I
Nu cred că un om care I 
a făcut atitea lucruri f
bune pentru semenii săi, 
din judeţele Timiş şi \
Hunedoara, poate fi con- î 
damnai la 23 de ani în- | 
chisoare pentru omor * 
deosebit de grav, in timp I 
ce ceilalţi sînt liberi, s
Este o temă de reflecţie 1 
asupra căţreia nnî titrai- *am ţinut, J 
stimaţi cititori, să-mi spun |
parerea.

OVIDIU JURCA \

• * • * • * • ' • * • * • *•*•** • * • * •
S ă  luăm aminte !

De la Formaţiunea de 
Poliţie Transporturi Hu
nedoara am primit, spre 
comunicare şi luare amin
te, o notă prin care ni se 
aduce la cunoştinţă un 
fapt incredibil, dar ade
vărat. Despre ce este vor
ba.?/""

In ziua de 14 decembrie 
a.c.. la trecerea de nivel 
peste calea ferată Măceu, 
în jurul orelor 10,30, s-a 
produs impactul dintre 
autoizoterma 21 HD 3764, 
proprietatea Cooperativei 
„Streiul" Călan şi locomo
tiva trenului accelerat 
241 (întîrziat).

Autoizoterma era con-
•  * • * • * • * • * • *

dusă de Fănel Tănăspni, 
în cabină aflîndu-.se soţia 
sa si încă o persoană. 
Cauza accidentului — în 
urma căruia maşina a fost 
distrusă total, s-au produs 
avarii la locomotivă şi 
întîrzicrea cu încă 98 de 
minute a trenului — a 
fost neatenţia la traversa
rea liniei ferate, pe timp 
cu vizibilitate redusă. No
roc că doar mecanicul a- 
jutor. Cornel IamandrU. a 
suferit leziuni uşoare, cau
zate de spargerea parbri
zului locomotivei!

Paguba rămîiie,' ori
cum. pagubă şi trebuie 
recuperată !

1 •  '* • *  *  *  •
*■*"*-* *-*•*-* »< r*»*«»»*jHKr**-»»**ire-»t***jt*îhlr»** *-*■** *» * ♦★ ***********

Trei „săptămîni negre11 la întreprinderea „Mecanică1 Orăştie
La întreprinderea Meca

nică Orăştie, în perioada
11 noiembrie — 2 decem
brie, restricţiile la energie 
electrică au determinat o 
nerealizare a producţiei 
marfă de aproximativ 50 
de milioane de lei. Para
lel cu aceste restricţii, un 
factor perturbator a fost 
şi transportul prin con
venţie realizat de Orăştie 
Trans S.A., care s-a desfă
şurat cu mari disfuncţio- 
nalităţi, în unele săptă
mîni. Problema deosebită 
în momentul de faţă o re
prezintă blocajul econo- 
mico-financiar. întreprin
derea avînd d* încasat, de 
la agenţii economici, 165 
de milioane de lei. Acest 
fenomen s-a reflectat în
greutăţile apărute în ci
umele î —4 luni, privind
aprovizionarea cu materii
prime şi cu materiale. în 
condiţiile vitrege arătate 
mai sus, totuşi, s-a reuşit 
să »se recupereze pierderi-.

le înregistrate în anii 1989 
şi 1990, astfel ca la finele 
anului în curs se înregis
trează o balanţă pozitivă, 
pericolul falimentului, fiind, 
deocamdată, eliminat.

Eforturile în perspectiva 
anului 1992 sînt evidente, 
luîndu-se în discuţie ma
jorarea salariilor din luna 
ianuarie, preţurile produ
selor fiind accesibile pen
tru partenerii de afaceri. 
Ideea de bază o reprezin
tă menţinerea în competi
ţie, o competitivitate pe 
piaţa externă, precum şi 
obţinerea unui profit. Reu
nirea cursului oficial _ al 
dolarului cu cel de bursă 
a avut implicaţii nega
tive în exportul produse
lor. alături de majorareâ  
preţurilor conform Hotă-” 
ririî Guvernului 776/1991.

Din discuţia pe care gm 
avut-o cu dl îosif SzabO, 
directorul unităţii, rezultă 
că, în anul 1991. Unitatea 
a reuşit să introducă în.

fluxul de fabricaţie ’ noi 
produse — maşina combi
nată pentru prelucrarea 
lemnului (execută 14 o- 
peraţii), la un preţ de 
450 000 de lei/bueată, un 
nou tip de strung, cu va
riat or de turaţie şi co
mandă hidraulică. două 
tipuri de separatoare pen
tru lapte, maşina combi
nată pentru ateliere de 
mică producţie.

Din luna ianuarie, se 
intenţionează deschiderea 
unui magazin în oraş (vi
zavi de muzeu), de unde 
aceste produse vor putea 
fi procurate de către a- 
genţii economici intere
saţi, cu plata şî în rate.

Sub' aspectul disciplinei 
din întreprindere, anul 
1991 a consemnat cîteva 
aspecte deloc îmbucură
toare ; 76 de desfaceri a
contractelor de muncă pen
tru absenţe nemotivate, 
trei pentru eqpsum de al
cool şi unul pentru furt.

Din evantaiul, actelor de 
indisciplină. n-au lipsit 
nici sancţiunile administra
tive; astfel, au fost apli
cate 54 de sancţiuni cu 
diminuare a salariului în
tre 5 la sută —- şi 10 la 
sută, 14 mustrări, 5 avertis
mente şi un caz de redu
cere a salariului cu o cla
să. ' ■ ;

Cit priveşte perspectiva, 
consiliul de administraţie 
al întreprinderii a reanali* 
zat nivelul de încărcare a 
personalului indirect pro
ductiv şi tesa, urmînd 
o parte din acesta, sa 
fie redistribuit în sferă 
productivă, iar un număr 
de aproximativ 200 de oa* 
meni să fie trecuţi în şo/ 
maj! Măsura vizează create 
rea posibilităţilor de ma
jorare a salariilor din pe
rioada imediat următoare, 
precum şi rentabilizare  ̂
întreprinderii.

CORNEL POENAR
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FĂRĂ TON,
FĂRĂ RĂSPUNS

„Posed telefonul cu numărul 17631, 
care, începînd din 5 august 1991, 
nu mai -.funcţionează. Am apelat cel 
puţin de două ori pe săptămînă la 
serviciul 021 — deranjamente Deva 
şi, de fiecare dată, am fost între
bat : „Cînd sînteţi acasă ?" dar, 
în afară de această formulă clasi
că, nu s-a făcut nimic. Văzînd a- 
ceasta, m-am adresat cu sesizări 
scrise, dar nu am primit nici un 
răspuns. Presupunînd că sesizările 
mele s-au rătăcit prin vreun ser
tar, în 21 octombrie am adresat 
Direcţiei Telecomunicaţii Deva o 
sesizare recomandată, eu contirm.i- 
rea de primire nr. 6857. N-am pri
mit nici măcar confirmarea de pri
mire decum răspuns". (Silviu Go- 
ţiu, Deva, str. Aleea Muncii, bloc 
B16, ap. 13)

Dle Goţiu, se vede treaba că sîn
teţi un naiv ghinionist. Naiv, pen
tru că n-aţi înţeles că scrisorile tot 
poşta nu le duce la destinaţie, şi 
ghinionist pentru că... locuiţi toc
mai la numărul 13. Lăsînd gluma 
la o parte, reamintim dlor de la 
Direcţia de Telecomunicaţii că, du
pă cîte ştim noi, Legea nr. 1/1978, 
cu privire la obligativitatea unită
ţilor (fie ele societăţi comerciale 
sau regii autonome) de a răspunde 
la scrisorile cetăţenilor, încă nu s-a 
abrogat.

ORGANELE VIZATE 
RĂSPUND

Sub semnătura directorului Di- 
• recţiei de Poştă Hunedoara, dna 
Cărpinişan Lucica, şi a şefului ser
viciului Exploatare, Poştă, Presă 
din sus-zisa direcţie — dl Octavian 
Breazu, consemnăm următorul' răs
puns la sesizarea unui grup de ce
tăţeni din localitatea Sîntuhalm. 
cu privire la unele abateri de la 
obligaţiile de serviciu ale factoru
lui poştal din sector : „S-a luat le
gătura cu mai muiţi cetăţeni, care 
nu au făcut obiecţii în privinţa 
modului de servire cu presă şi tri
miteri poştale, neconfirmînd că a- 
cestea sînt lăsate de factorul poş
tal pe garduri. Dimpotrivă,, se a- 
preciază pozitiv activitatea factoru
lui poştal". Aşa să fie ! Să nu fie 
cum ştim noi că se întîmplă prin 
multe locuri, cu abonamentele la 
presă.

„POŞTA RUBRICII**

•  Gheorghc Paştiu, Orăştie. Ho- 
tărîrea Guvernului nr. 1165/1990, 
art. 3, lit. a, prevede că personalul 
de pază din sectorul public benefi
ciază de un spor de 25 la sută din 
salariu. Dar ea se completează cu 
Hotărîrca nr. 307/1991, care preve
de la art. 9, alin. l,*că orele pres
tate peste durata normală a tim
pului de lucru se compensează cu 
timp liber corespunzător. Dacă mun
ca astfel prestată nu a putut fi

compensată cu timp liber, atunci se 
va plăti cu un spor de sută la sută 
pentru orele lucrate în zilele de 
repaus şi sărbători.

La art. 11 al aceleiaşi hotărîri, 
se prevede că personalul care îşi 
desfăşoară activitatea în schimb de 
noapte, respectiv între orele 22—6, 
beneficiază, pentru acest interval, 
de un spor de 25 la sută, dacă tim
pul astfel lucrat reprezintă cel pu
ţin jumătate din -programul de lu
cru. Fiind trei paznici, nu prestaţi 
jumătate din timp, dintr-o lună, în 
Schimburi de noapte; lucrîhd în 
ture, se compensează orele reali
zate peste programul de lucru nor
mal, cu timp liber, chiar dacă pres
taţi activităţi în zilele de repaus 
sau sărbători. (C.V.)

•  Petru Dumitroscu, Petrila. Deo
camdată, s-a sistat doar demolarea 
caselor expropriate. Dar, după cum 
ni s-a comunicat de la Prefectura 
Judeţului Hunedoara, nu s-a pri
mit încă nici un fel de precizare 
care să prevadă că oamenii pot 
restitui. banii primiţi pentru aceste 
case.

•  Ioan Visăroi, Orăştionra dc Sus: 
Conform prevederilor Legii 14/ 
1991, privind salarizarea, sporul 
de vechime se aplică la vechimea 
totală în cîmpul muncii. La o ve
chime de peste 20 de ani, se acor
dă un spor de 15 la sută asupra 
salariului de încadrare negociat.

(C.V.)

Prisăcile — vechi aşezări 
întărite româneşti

Un rol însemnat pentru 
începuturile istoriei noas
tre medii îl au prisăcile. 
Cuvîntul prisacă, împru
mutat din vechea slavă, 
după unii autori, cel tîr- 
ziu începînd cu secolul ai 
IX-lea, a înregistrat la 
români, de-a lungul vre
murilor. diferite sensuri 
superioare de la o epocă 
la alta sau, din contră, 
sensurile s-au depreciat, 

-în general, evoluţia a ur
mat linia „pădure tăiată ”, 
mai întîi, apoi, treptat, 
„gard, întăritură" şi „stu
pină, locul unde se pun 
stupii vara”. „E mai pre
sus de orice îndoială — 
arată Silviu Dragomir —■ 
că cele două înţelesuri 
dintîi ale cuvîntului păs
trează încă noţiunea ve
chilor prisăci, cel puţin în- 
tr-o parte a Transilvaniei, 
unde ele au fost cunoscu
te odinioară, pe cînd din
colo de Carpaţi. în Mol
dova şi Muntenia, ..prisa
ca" a evoluat, generalizîn- 
du-se cu înţelesul de stu
pină”.

Răspîndit în. întreaga 
Transilvanie. toponimul 
Prisaca (cu varianta Prc- 
saca) invocă existenţa u- 
nor cetăţi de pămînt aşe
zate, de obicei, pe o înăl
ţime. cetăţi care trebuie 
să fi fost făcute la inceput 
din îngrădituri de lemn, 
unul sau mai multe şanţuri 
şi valuri ridicate din pă- 
mîntul scos la săparea 
şanţurilor. Despre cetăţile 
ţărăneşti de tipul acesta 
simplu, vorbesc şi docu
mentele scrise. Important 
este mai ales faptul că în 
aceste relatări nu se vor
beşte de aşezări fortifica
te. ci de un sistem de a- 
părare a unui teritoriu 
mai întins, care lasă să 
se întrevadă foarte limpe

de -o forţă unită şi orga
nizată a mai multor obşti 
ţărăneşti. Cronicarul ano
nim povesteşte că, la în
ceputul secolului al XI- 
lea. locuitorii Transilvani
ei îşi făuriseră îngrădituri 
de copaci la marginea re
gatului maghiar. în vede
rea apărării ţării.

Din cercetările noastre 
privitoare la - toponimul 
Prisaca (Presaca) pe teri
toriul hunedorean, s-ar 
putea, deocamdată, trage 
concluzia existenţei unor 
sisteme de apărare prin 
cetăţi de pămînt. la înce
putul evului mediu româ
nesc. pe culoarul Mureşu
lui (Zam. Roşcani. Bujo- 
ru, Glodghileşti, Muncelu 
Mare, Veţel. Herepeia. Mă- 
gura-Topliţa, Boiu. Uroi, 
pe Valea Cernei (Lunca 
Cerii de Sus, Dăbîca, Hu
nedoara) şi în zona Apuse
nilor (Peştera Crăciuneşti, 
Ciungani, Ţebea. Uibăreşti, 
Buceş. Blăjeni. Bulzeştii de 
Sus, Tomnatec. Balşa). To
ponimul Prisaca se păs
trează şi în hotarele loca
lităţilor Baru, Crivadia, 
Ludeşti. Poieniţa Tomii şi 
Bătrîna, atestînd existenţa, 
în trecut, a unor aşezări 
fortificate izolate. în ce 
priveşte „porţile trecători
lor" acestor cetăţi de pă
mînt, s-au păstrat toponi
mele Brana şi Brănile la 
Dumbrava de Sus şi res
pectiv Basarabasa. Denu
mirea Brănişca. dată de 
români unei aşezări situa
te într-un punct Strategic 
însemnat de pe Valea Mu
reşului, provine, de aseme
nea, de la apelativul Bra- 
nă, cu sufixul diminutival 
-işcă (compară mcoră-mo- 
rişcă).

Dr. MIRCEA VALEA, 
Prof. ANGHEL NISTOR

FLORI DE GHEAŢĂ I
Aţi apărut la geamul Floare de gheaţă,' ftea- I 

meu, atrăgătoare flori de re fugară. Căldura dege- J 
gheaţă} Aţi venit odată -telor mele te-au făcut din i 
cu iarna, să ne şoptiţi ce în ce mai palidă, floa-1 
că afară-i ger, V-am con
templat gingăşia şi am 
admirat măiestria cu care 
aţi fost „pictate", fru
moasele mele! V-asemăn 
cu fulgul alb ce acoperă 
pămintul şi grădinile, ar
borii şi casele.

rea mea fără de viaţă... . 
Nu te-ndepărta, nu fugi I 
de lingă inima mea. chiar > 
dacă ceasul ie ascunde, J 
floarea mea de suflet! |

esteRa sîna

D A
Filiala de „Cruce Roşie” 

Hunedoara — Deva a dă
ruit. de Moş Crăciun, la 
1100 de copii orfani şi 
abandonaţi, ocrotiţi în 
casele speciale din judeţ, 
pachete în valoare de a- 
proape 200 000 de lei. De 
asemenea daruri au be
neficiat şi... pensionarii 
Casei de Bătrîni din Brad.

___________________ I

R U R I

Oferirea acestor cadouri 
a fost posibilă atît prin 
dărnicia unor firme, care 
au făcut donaţii Filialei 
de .Cruce Roşie", cit şi 
prin fondurile adunate din 
cotizaţii. Tuturor, bene
ficiarii darurilor de Moş 
Crăciun le trimit un gînd 
de mulţumire ! (V. R.).

ea a dramă ( I I I )
Discuţia cu dna- Miner- iar Traien a vrut să mă 

va’P. n-a fo st deloc lină, siringă de cit. ' - j
întrucit dl Traian S. a 
intrat mereu in vorbă, şi 
nu cu cuvinte uşoare, e» 
dimpotrivă. Esenţialul 
insă l-am reţinut şi. ia-

Dna Paraschiva S., ne
poata, ne-a spus, tot eu 
ochii plini de lacrimi t - 

— Eu nu-s da acord 
nicicum ca mătuşa să 

tă, care este el: dtpă ce plece. Nu numai pentru  r 
s-a mutat la nepoată, o că mi-e rudă, ci şi fiind- 
vreme, dl T.S. s-a purtat că dînsa mi-a dat bani 
omeneşte ffi dumneaei, să plătesc apartamentul1 
După un timp, însă, mai şi, ne-a ajutat foarte mult 
întîi pe ocolite, apoi di- la începutul căsniciei. De- 
rect, i-a spus că n-are cit să plece ea. mai bi- 
rost să fină banii de pe ne Traian.

Adică să vă despăr-casă la C.E.C. şi că ar 
fi bine să-i dea spre fo
losinţă în familie. Ceea 
ce dna Minerva ă refu
zat. Atunci, dl T.S. a tre
cut la o comportare du
ră, Sa ameninţări. „Să 
pleci din casa noastră !". 
i-a zis şi-i zice tot mai 
insistent !

— Cînd nepoată-mea 
nu-i acasă — ne-a spus 
dna Minerea P.. ştergîn- 
du-şi lacrimile —' mă 
bruschează. Acum citeva 
zile, a băut împreună cu 
tatăl lui vinul adu'S de 
mine de. pe Horea — ce 
nici nu era fiert ca lu
mea — după care au să
rit ămindoi asupra mea,

ţiţi ? am întrebat.
— Da !
— N-o să vă pară rău ?
— Nu, căci am mal 

multe să-i imput lui Tra
ian. Şi anume că vor
beşte urît şi cu mine şi 
cu copilul, vine Urziu ă- 
casă şi uneori „parfumat", 
nu se ocupă de aprovi
zionarea casei, şi alteţe,, 
si'altele...

Nu aprobăm intenţia 
dnei Paraschiva S- da a 
divorţa, dar este dreptjţl 
dumneaei să hotărască, 
după ce se va ghidi foar
te. foarte bine.

•Va urma) 
TRAIAN BONDOR

e m e
MLin

" în audienţă, la redacţie, 
vin oameni cu diverse 
probleme, pe care le su
punem atenţiei celor ce 
trebuie să le rezolve.

• VIRGIL LUPŞA, din 
Hunedoara, ne sesiza că în 
Micro III, mai multe blo
curi sînt lipsite de căl
dură. Doar două zile. ia 
începutul lunii noiembrie, 
oamenii au avut căldură 
in apartamente. Apoi. din 
cauza unor conducte spar
te, furnizarea căldurii s-a 
Întrerupt. Acum, cînd 
temperatura înregistrează 
valori sub zero grade, nu 
se poate trăi fără căldură.

•  io v iţA ivaşcu, fe-
LKTA PETRIŞAN şi GA- 
ROF1NA ROMCEANU din 
Simeria s-au adresat re
dacţiei p&ntru a-i sprijini 
în rezoivarea unui necaz 
ce le face viaţa imposi
bilă. Este vorba despre o 
canalizare care deversează 
pe strada Griviţei, inun- 
dînd gospodăriile de la 
nupţerelc 36 phwla 44. ' 
Problema durează de mai 
muiţi ani. timp în care 
oamenii s-au adresat la 
diverse foruri. Tot ce-au

„obţinut" au : fost învinui
rile. pentru nerezotvafoa 
situaţiei, pe care g* le 3 - 
runcă reciproc filiala' ttirl 
Simeria a K.A.G.C.L. De
va şi Staţia C.F.R. ţ Apa 
afectează casele.- distrage 
grădinile şi. prin mizeriile 
pe care ie conţine. Infec
tează fîntînile. Chiar- ntf 
se poate ca, în loc de vi
novaţi. să sc o iute soluţii $

• IOAN GROZAV, di» 
Deva, d;spunc de tractor» 
dar nu i se asigură cotă 
de motorină pentru folosi
rea aeestuhi. Dumnealui 
întreabă dc ce pentru trac
toare nu se repartizează O 
cotă de motorină ca pen
tru ARO. de pildă ?! ;

• OLIVIA JOSArN. Ce
va. Problema telefonu
lui dumneaei, care nu func
ţionează fio îa începutul 
lunii iulie, a mai fosi 
abordată în ziarul nostru. 
Acum este supărată pen
tru că. deşi telefonul noi 
se poate folosi i se Dre- 
tinde să achite... adiţio
nale. Cine- dezleagă (rezol
vă) misterul 7,

V. ROMAN'

Propuneri privind diminuarea şomajului
Nc-a vizitat la redacţie, 

zilele trecute, unul dintre 
cititorii statornici ai zia
rului nostru, dl Boldizsar 
Zoltan, pensionar din De
va. Dumnealui ne-a po
vestit cu lux de amănun
te despre acuta situaţie a 
şomajului din ţara noastră 
— binecunoscută, de altfel, 
tuturor — şi ne-a lăsat o 
notă cu propuneri, menite, 
după opinia sa. să reducă 
rata acestui fenomen trist, 
care se agravează continuu, 
pe măsură ce parcurgem 
drumul privatizării, a! eco
nomiei de piaţă.

Iată-le. pe scurt:
1) înfiinţarea „Societăţii 

de servire a populaţiei ia 
domiciliu". Mai concret 
spus, organizarea acestora 
pe lingă magazinele ali
mentare mai importante,

în scopul servirii la do
miciliu a cumpărătorilor in
teresaţi. Astfel, pentru cir
ca 10 familii dintr-un bloc, 
societăţile ar putea anga
ja un şomer (sau un pen
sionar) care. în bazj co
menzilor făcute La maga
zin, să ducă mărfurile so
licitate la domiciliul oa
menilor. primind un co
mision de 10 la sută. Dacă 
fiecare dintre cele 10 fa
milii face comenzi de 
numai 200 de lei, pe zi, 
înseamnă mărfuri vândute 
de 2 000 de lei, respectiv 
un cîştig pentru un şomer 
(sau pensionar) de 200 de 
lei. înmulţind cu 25 de 
zile. de. aprovizionare din- 
tr-o lună. se ajunge la un 
cîştig lunar de 5 OQO de 
lei. Cu cit vor fi mai 
multe familiile care vor 
apela la asemenea servi

cii, cu atît mai mulţi şo
meri (sau pensionari) vor 
avea dc câştigat!

Recomandabil ar fi ca 
persoana angajată pentru 
a presta asemenea muncă 
să locuiască în acelaşi bloc 
cu cei care solicită apro
vizionarea Ia domiciliu, 
pentru a l'i cunoscută şi 
a se bucura de încrederea 
oamenilor. Cu timpul, 
s-ar putea ca. din profi
tul magazinelor, acestea să 
se doteze cu mijloace de 
transport uşoare/ pentru 
desfăşurarea respectivei 
activităţi.

2) în cazul că nu vor fi 
suf’i-iente familii care să 
dorească aprovizionarea 
prin acest sistem. s-ar 
putea organiza, pe ’ lingă 
soe'oiă! iţe care desfac lao- 
te şi pîine, grupuri de

cîte 2- -3 persoane (şomeri) 
care să facă acelaşi lucru, 
de asemenea, dc bază de 
comanda.

Avantajele: acestui gen 
de servire a populaţiei esto 
evident : persoanele afla
te dimineaţa la seswieitt 
(şi soţul şi soţia), ca si 
bătrînii : si - bolnavii vor 
primi aeişă mărfurile do
rite. fără. a mai sta or® 
in sir ia cozi.

Eficienta acestui sistem 
presupune. însă. o bună 
aprovizionară a unităţilor 
comerciale cu toate cel® 
necesare unei alimentaţii 
corespunzătoare a popu
laţiei.

N. R. Aşa, este. Abun
denta de Produse din ma- 
x 7l|ie i- t thm.nua şi
preturile; ar uşura- si mo
ţi->1 fi" ” ' - — a lor d®
către f - : o cetăţean.
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Abonamente la zarul „GUVINTUL U K R !‘

t% -
t

‘ Cu toate greutăţile provocate de scumpi- 
rea hîrtiei. de creşterea preţului materialelor ti
pografice şi de neajunsurile intimpinatc în pri
vinţa ajungerii la timp a prese: la cititori, zia
rul „Cuvintul Cîber" este permanent alături 
de abonaţii şi de cititorii săi fideli.

Pentru a avea certitudinea primirii ziaru
lui. cea mai sigură modalitate de a intra în 
posesia lui o reprezintă abonamentul lunar, tri
mestrial sau anual. Prin abonamente, costul pe

• VÎND apartament 4 
camere, din cărămidă. De
va, G. Enescu. bloc 4, $C. 
B. etaj II. ap 16. Infor
maţii Deva, telefon 12010.

(7656)
•  VÎND televizor alb» 

negru, druibă electrică. 
Deva, telefon 20063. (7655)

• PRIMĂRIA comunei
Crişcior scoate la licitaţie 
in data de 7 ianuarie 1992,, 
ora 10.00. clădirea fostei 
tapiţerii din str. Zarandu- 
iui. : Lista cu preţuri se 
află afişată La' sediul pri
măriei Crişcior (7632)

• VÎND televizor color
şi. butelie aragaz. Deva, 
telefon 20936. (7643)

• PREIAU contract sau
cumpăr apartament 2—3 
camere ultracentral, , etaj 
1—3. gaze. bucătărie, în O- 
răştie. Informaţii Deva. 
telefon 16359. (7634)

• VÎND garsonieră con-
fort I A, hol central. Deva, 
teiefon 20802. (7637)

• VÎND piese Peugeot
505 '(stopuri, faruri, par
brize, planetare ete.). Brad. 
telefon 55087. (7638)

• VÎND Dada 1300. fa
bricaţie 1977, Deva. Emţ- 
nescu 70, telefon 19346.

(7872)
•  VÎND ladă frigorifi

că, combină frigorifică ţi 
motor de barcă „Selva". 
Hunedoara, telefon 22907.

- (7051)
•  VÎND mobilă combi

nată nouă. Hunedoara, te
lefon 11893, (7052)

VÎND televizor alb* 
negru, cumpăr forţaţi. 
Deva. telefon 20821. (7667)

•  VÎND două cauciucuri 
175x14. puţin folosite, cu 
genţi. Preţ convenabil. 
Deva. teiefon 21784. (7668)

• VÎND casă 3 camere,
garai, anexe, mobilă în 
Simeria (vizibilă 25—29 
decembrie). Informaţii te
lefon 61519. (7717)

exemplar al ziarului nostru este mai mic dc- 
cît cel pe ziarul cumpărat de la chioşcuri.

COSTUL UNUI ABONAMENT ESTE DE 
100 DE LEI PE LUNA. LA CARE SE ADAU- 
GA TAXELE POŞTALE.

-Abonamentele pentru luna ianuarie, tri
mestrul I, şi pentru întreg anul 1992, se fac la 
factorii şi oficiile poştale, pînă la data de 28 
decembrie a.c., inclusiv.

FELICITĂRIi . . . . . . . .
•  Inspectoratul de Stat 

.pentru Handicapaţi Hu
nedoara transmite cu o- 
eaiia Sărbătorilor de Iar
nă si. a Anului Nou tu
turor persoanelor „acci
dentate ale vieţii" urări de 
un an nou mşi îmbelşugat, 
eu eît mai mulţi prieteni, 
nşt® să-i sprijine in mo
delarea unui destin, mai 
bun.

. JLa mulţi ani!“

VÎ NZĂRi

• VÎND Volkswagen Ra- 
bit: 1979 (1100 cmc). Infor
maţii Hunedoara, 957/

' i|9223. • (7164)

•  VÎND urgent mobilă. 
Informaţii Hunedoara, stra-

. da Munteniei, bloc VI. a- 
fttitament 76. (7158)

•  . VÎND televizor „Dia
mant". Hunedoara, telefon 
«342. (7049)

•  VÎNIî televizor color 
nou. diagonala 37. Hune
doara .telefon 18169. (7050)

•  VÎND urgent Lada 
tŞflp, stare perfectă. In-

• Jtortnaţii zilnic la cabana 
Oua Zlata. (7644)

•  VINO Trabant 601,
L bh I §00. video player 
jpd. ou telecomandă. De- 
Vă. telefon 29123. (7649)

(►C-A-P. Rălata vinde la 
&(&)&&•■ publică In zilele 
de 28 şi 29 decembrie 1991, 
«ra -U, 4a eămâwi cultu-

:1|R| Sătata. miiloaee fixe 
OiedaUU'ea CţĂ-P-uhii. Lis
te eu preţuri se află afi
şată la Primăria Şoimuş.

17652)
•  VÎND video player 

5TAR" nou. televi-
.Şpprt 251*. Informaţii 

I3D.M.N,. ap. 4. 
857/70732. după o- 

ra 1&00. (7657)
•  VÎND congelator 5 

gşrţaye. frigider, maşină de . 
spălat „Automatic", tele-

s viapr GruncBg super color. 
Deva. telefon 17602. (7654)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„SUINPROD“ S. A. ORAŞTIE

(fosta I.S.C.I.P.)

Vinde, în zilele de marţi, miercuri, joi şi 
| ţrtacri, PURCEI PENTRU ÎNGRĂŞAT, de la 

Eîm^exul R s t o o s ,
Preţ negociabil (125 lei/kg). ■
Informaţii la sediul societăţii din str. Lun

cii, «r. 1, telefoane 956/41640 sau ia Complex 
Romos, 41420.

(965)

DACIA SERVICE DEVA

Execută reparaţii la următoarele utilaje: 
•  motostivuitoare, electrostivuitoare şi 

electrocare fabricate în Bulgaria.
(963)

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

•  SCHIMB casă In De
va, ştr. Horea. «r. 235. cu 
apartament 3—4 camere în 
Deva', exclus Dacia şl Mi
cro 15, Caut garsonieră 
pentru închiriat. Informa
ţii Deva, str. Horea, nr. 
235. (7642)

• CAUT garsonieră sau
apartament cu două came
re pentru închiriat în De
va. Informaţii Deva. tele
fon 21530. (7650)

PIERDERI

• PIERDUT certificat
. înmatriculare nr, 299970 
\din 3 noiembrie 1981, eli
berat de Poliţia Judeţului 
Hunedoara, pe numele Cio- 
banu Gheorghe. îl declar 
nul. (7635)

• PIERDUT carnet de 
credit, seria 87030154, pe 
numele Cerbeanu Marin, 
eliberat de Cooperativa 
de Credit Baleea. îl de
clar nul,

(7639)

•  PIERDUT carnet aju
tor şomaj nr. 1268. elibe
rat de Oficiul Forţe de 
Muncă Deva, pe numele 
Ercse Lucian. II declar 
nul. (7664)

•  PIERDUT cex-tificat
înmatriculare, seria A, nr. 
032694 pentru motoreta 
HD—7—211, eliberat de 
Poliţia oraş Orăştlc, pe 
numele Tudor Petru, 11 
declar nul. (7686)

•  PIERDUT permis de
conducere auto. seria B.O. 
nr. 0510483 din 15 mai 1986. 
eliberat de Inspectoratul 
Judeţean Hunedoara, pe 
nomele Arghir Vioreî, îl 
declar nul. (7671)

•  PIERDUT portohel 
maro (B.M.W.) în Deva, 
zonă centrală. Informaţii 
Deva, telefon 12439, Ofer 
bună recompensă. (7669)

ÎNCHIRIERI

•  PRIMESC In gazdă 
elevi (eleve) de liceu. De
va. telefon 24557. • (7663)

DIVERSE

•  CU autorizaţia nr. 
4033 din 18 martie 1991, 
eliberată de Prefectura ju
deţului Hunedoara, a luat 
fiinţă „Asociaţia Familia
lă" cu sediul în Luoenl, 
reprezentată prin Batîr Li- 
dia. cu obiectul activităţii 
producere şi desfacere pro
duse alimentare. (7662)

COMEMORĂRI

• FIICA Diana. fraţii, 
surorile şi părinţii anun
ţă. cu aceeaşi nemîngîiată 
durere ,că se împlinesc 6 
luni de cînd ne-a părăsit 
draga noastră *

MARIA IONAŞ 
în vîrstă de 26 ani.

Noi toţi nu te. vom uita 
niciodată. Diana te iubeşte 
la cei 4 anişori ai săi.

(2641)

•  sărbători de
iarnă triste pentru 
familie şi foştii co
legi de la Termocen
trala Mintia acum 
cînd se împlinesc 2 
ani de la dispariţia 
prematură, la numai 
22 ani, a celui care ,a 
fost

SORIN BURIAN
Lacrimi şi fiori pe 

tristul său mormlnt.
Ntf te vom uita 

niciodată. (7665)

D E C E S E

• A încetat din viaţă, 
după o lungă şi grea sy- 
ferinţl. oeJ care a fost un 
minunat soţ, tată, socru şi 
bunic

STAN ZAHARIA
din satul Poiana-Orăştie. 

Nu te vom uita niciodată.
(7163)

j REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 

COMUNALA Şl LOC ATI VA DEVA

I8
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2 Cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă, Consiliul J
j de administraţie al R.A.G.C.L. Deva urează j 
I tuturor colaboratorilor şi beneficiarilor de preş- j

taţii un călduros „LA MULT! ANI*
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TRAGEREA
EXTRAORDINARA

L O T O
A „REVELIONULUI" 

î Ianuarie 1992 
SE ATRIBUIE :

•  AUTOTURISME DACIA 1310
•  ClŞTlGURI IN NUMERAR cu valori unitare 
variabile NEPLAFONATE.

•  Se efectuează 12 extrageri cu un total de 
120 numere, în 3 faze.

•  Biletele de 50 lei participă la toate cele 
12 extrageri.

•  ViNZAREA biletelor t pînă marţi, 31 de
cembrie 1991*
-------------  -------U --------------------— -

$.C. „COMFRUCT* SJL DEVA
Organizează licitaţie în data de 9 ianuarie 

1992 pentru vînzarea de mijloace fixe i
•  2 autovehicule casate 7,5 to,
•  1 autobasculantă 5,5 to,
•  2 tractoare U 650,
•  4 remorci auto izoterme,
•  remorca tractor,
•  electrocar,
•  elecfro-motostivuifoare,
•  birouri lemn,
•  fişete metalice cu 2 uşi, alte mijloace 

fixe.
Relaţii suplimentare ia telefon 13430. 

______________________  (970)

AGENŢIA DE TURISM A SINDICATELOR 
„SINDACO"

i cil sediul în municipiul Deva,
str. M. Kogălniceanu, nr. 4 

(clădirea sindicatelor), telefon 11662
Pune la dispoziţia sindicatelor care nu au 

depus comandă la alte organizaţii, salariaţilor 
şi pensionarilor, bilete de tratament şi odihnă 
pentru trimestrul I 1992, la cele mai scăzute 
preţuri.

Biletele se pot ridica încă în anul acesta, 
în zilele de 27, 28 şi 30 decembrie şi în- 
cepînd cu 4 ianuarie 1992.

Conducerea agenţiei foloseşte acest prilej 
pentru a transmite cele mai sincere urări de 
bine şi sănătate, sărbători fericite şi LA MULŢI 
ANI tuturor celor ce au beneficiat şl vor be
neficia de serviciile noastre, (968)

SOCIETATEA „SIGMA" S.C.S.
ORGANIZEAZĂ 

ÎN DEVA
Cursuri pentru formare de analişti progra

matori— asistenţi pe microcalculatoare pe 16 
bifi, compatibile I.B.M. — P.C,

Durata cursului este de 10 săptămâni, cu 
150 de ore pe calculator, şi se organizează de 
lorii pînă vineri, Intre orele 18—21. înscrierile 
se fac pînă In data de 5 ianuarie 1992. Se pot 
înscrie şi elevii claselor a XlI-a,

Absolvenţilor li se asigură diplotae-cerH- 
fieat eliberate de Ministerul Invăţămintului şi 
Ştiinţe) şi de Comisia Naţională de Pregătire 
în Informatică.

Informaţii la telefoane 15431 (orele 8—10) 
Si 11067 (orele 16—22).

... - (966)

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ 
PENTRU TINERET „HYPERION" 

HUNEDOARA — DEVA 
Vă invită la Sala Sporturilor din Deva Ia 

REVELIONUL TINERETULUI 1992 
unde dorim să petreceţi un revelion de neuitat 
în compania muzicii, dansului şi tinereţii.

Preţ informativ — 950 lei/pcrsoană.
Informaţii suplimentare la telefoanele 

27217, 24985, 22132. înscrieri la Sala Sportu
rilor Deva, Intre orele .10—13 şi 15—18, pînă 
la data de 27 decembrie 1991. (969)
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