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» 0 AJUTOR UM MXITAR.
• „Crucea Roșie" din Saulgau, lan- 
» dul Baden Wurttcmbern tGcrma-
• nia) a adus la Deva un ajutor
• umanitar, constind, în principal.
• din îmbrăcăminte. Medlcamcnte-
• le și aparatura medicală cris-
• t. ntc fn acest transport au fost
• lăsate Spitalului Județean Deva,
• iar pachetele cu haine au fost
• distribuite credincioșilor de că-
• tre Parohia Ortodoxă „SJintul J Nicolae" Deva. (V.R.)

J Q MEDITAȚI ! Comparațiile 
_ î.’it cele ce ne dau o imagine

cvactă asupra eficienței sau in- 
eficienței muncii in fiecare sec
tor de activitate. O asemenea 
comparație se pont- face asupra 
evoluției salarii <■ , producției
in activitatea d< , ucții mon
taj din județul nostru. Conside- 
rind ca punct de pornire anul 
1990, în 1991 salariile au cres
cut cu 91,2 la sută, in vreme ce 
producția de construcții montaj 
reprezintă abia 87,3 la sută față 
de cea realizată în anul de. re
ferință. Care va fi situația în 
acest an ? (N.T.)

0 EXEMPLU BUN. Apelu
rile făcute de către Primăria 
municipiului Deva pentru mai 
buna gospodărire a orașului nos
tru au găsit ecou la numeroși a- 
genți economici. Intre aceștia

se situează și DacițS Service, sa- 
lariații de aici ofcririrhm^sjțcm- 
plu asupra modului cum trcbuîȚ 
acționat pentru ca intrarea în 
localitate și interiorul acesteia 
să fie o carte de vizită repre
zentativă a gospodarilor ei (N.T.) 

0 UN GEAM... SCUMP. Tre
nul accelerat 221 gonea puternic 
in noapte, dinspre Arad spre 
București. ln.tr-un compartiment 
se afla în avansată stare de be
ție Gheorghe Grosu, din Șunag, 
județul Alba. Ncavînd un adver
sar la îndemînă a găsit... geamul. 
Două-trel lovituri șl geamul a 
fost țăndări. Organele de con
trol pe calea ferată i-au întoc
mit cu promptitudine nota de 
plată: 5 150 de Ici. Pe loc. Cam 
scump. Dar dacă n-a avut min
te... (l.J.)

•••»•••••••••••••
0 BOB PESTE MURES. O 

t’cfh--z#>lran.ță, un adevărat vis 
~ce n.. .pjs de mult timp stăpi- 
nirc pe cetățeni! din comuna 
Zam și Sâlcita, dar și pe locui
torii localităților limitrofe, sînt 
pe cale, să se realizeze. Intre 
cele două așezări menționate 
mai sus, constructorii — bine do
tați cu utilaje de mare capaci
tate și aplicând metode moderne 
— au ridicat 4 piloni ai podu
lui ce se ridică peste Mureș în
tre Zam și Sălciva. (S.C.)
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PE... SCURTĂTURĂ
Teren de antrenament 

pentru superbe exemplare 
canine. Poligon automobi
listic. Pistă destinată bi- 
cicliștilor. Improvizat sta
dion al cartierului. Sau, 
pur ți simplu, loc de tăiat 
frunze la clini, pentru res
ponsabilii cu timpul liber 
(destui, har Domnului !). 
Unde se regăsește locul 
cu un asemenea cumul de 
destinații?! Ei bine, în 
cartierul devean Gojdu ! 
Ca pretinsa curte a unui 
Iaca-, de invățâmînt : Școa
la Generală Nr. 4, cea mai 
n zentafivă de acest fel 
din județ, cu circa 1 800 
de elevi.

Multifuncționalitatca ei 
am constatat-o personal 
după un prealabil semnal 
'le alarmă din partea cor
pului didactic de aici. 
„Scurtătura" trecătorului 
prin cartier — nc-am zis. 
fx>cul bun la toate (in o- 
pinia unora ') — am gin- 
dit ia neutru observator.

Dihotomia între ce este 
..■■urn ți ce a1’ trebui să 
fie, în optica pedagogică, 
Incul .o pricina, s-a ac- 
■ entuat pe parcursul dis
cuției u conducerea șco

lii, respectiv cu domnii 
profesori Mar a Secoșan 
și Gelu Mmișca.

Intenția de a r. cla curții 
menirea inițială este ma
nifestă. Intre dorință și 
putință rămîne, însă, atit 
de actualul hiatus născut 
din lipsa de fonduri. As
faltarea, instalarea de me
gafoane, refacerea îngră
dirii necesită bani. Adică 
exact ce nu are școala. 
Și nici Inspectoratul Șco
lar. Banii sînt necesari și 
pentru acoperișul atelicru- 
lui-școală, atelier dotat 
cum se cuvine, dar cu c- 
xistența periclitată de pe 
umia infiltrațiilor pluvia
le.

Dincolo de „vitregia" 
vremilor, există satisfac
ția realizărilor în procesul 
de învățămînt. Stau măr
turie tradiția locurilor 
fruntașe la olimpiade ți 
succesul echipelor sporti
ve. Speranțele dascălilor 
după fazele județene s-au 
concretizat în meritorii 
premii ]a faza republica
nă a concursului de fizică 
și chimic.

Și, deoarece deviza „mens 
sana in corporc sano- este

la ea acasă, in mediul șco
lăresc, nu pot trece neob
servate pozițiile fruntașe 
ale echipelor de baschet 
băieți (antrenor prof. G. 
Minișca) și de volei fete 
(antrenor prof. M. Rus- 
neac).

Pe lingă obligatoriul 
sprijin moral, oameni cu 
dragoste ți interes pentru 
școală i-au stat alături și 
in plan material, în cali
tate de sponsori. Printre 
ei, societățile Darko, INF- 
C'QM, Sigma. Lista râml- 
ne deschisă și altor sări
tori la nevoie.

Se poartă sponsorizarea, 
nimic de zis 1 Nu c drept, 
însă, ca școala româneas
că să vieze exclusiv prin 
bunăvoința sponsorilor.

Există, oare, ceva mai 
păgubitor pentru un popor 
dccît neglijarea învățămîn- 
tului ? Retorică întrebare, 
la care răspunsul nu poa
te fi decit NU ! Asta pen
tru motivul că el, învăță- 
rnintul, rămîne creuzetul 
din care s-au născut — și 
se vor naște — oameni.
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Im pornit pe Obl in su., j-e. urmele 
ielelor >i flăcăiandrilor flori ale nea
mului românesc, abia îmbobocite. Obl 

acoperă Iarna cu un trai gros de. 
gheață, de un metru și jumătate, pînă 
la doi metri Mașinile trec în voie pe el. 
hi regiune sînt lacuri multe. Departe, 
dețiartc... Deportațit au ajun3 intr-un 
:ătuț de NENȚI, aceștia fiind, după în
țelesul nostru, un fel de eschimoși ai 
locului -- băștinașii. Dar abia Intrați 
in rătuț, au fost despărțiți tn două gru
pe. Mam< le șl copiii mici au ramaș pe 
loc, iar fetițele șl băieții mal răsărițl 
au fost urcați pe sănii și duși, pe timp 
de 7 turti la 
mstrl de sat, 
si să trăiască 
cutnță tipbză 
tn gheața groasă trei copci, 
pescuit o trăgeau pe sub stratul gros 
de gheață. Peștele ajuns la suprafață 
îngheța dintrodată, încovoiat ca o lumi. 
Trebuia în marc grabă să-l aveșl, ca 
să înghețe în 
fel nu putea 
liber, se trăia 
românilor de 
părintească și 
veneau după 
Dacă norma 
porția de pit ne.
T her ii trăiau cu toții în aceeași colibă. 
Băieții se dezbrăcau primii și se aco
pereau. Apoi fchle. Erau cuprinși de

cite o 
lăsați 
Intr-o 

pentru

sută, două de kilo- 
acolo să pescuiască 
colibă rotundă, to
acele locuri. Săpau 

Pla-.a de

lungimea sa naturală, alt- 
fl stluuft. Afară, fn aer 
ca Intr-un frigider. Copiii 
pe Nistru, luați din vatra 
du.țrt pe Obl în sus... Clnd 
pește, se măsurau stivele 
era îndeplinită, primeau 

Porția supraviețuirii.

Butelii sub semnul durerii

Constituirea 
Consiliului Județean 

Hunedoara

lori, la Deva, a avut loc 
ședința de constituire a 
Consiliului Județean Hu
nedoara, care a avut ur
mătoarea ordine de zi :

1. Alegere.a comisiei de 
validare ;

2. Validarea mandatelor 
de consilieri ;

3. Depunerea jurâmintu- 
lui de către consilieri :

4. Alegerea președintelui 
.A v icepteședinf ilar Consi
liului Județean Hunedoa
ra ;

5. Alegere^ delegației 
permanente a Consiliului 
Județean Hunedoara.

La ședința de constituire 
au participat 4-1 de consi
lieri, invitați și reprezen
tanți ai presei și radiote- 
le\ iziunii.

Pr' > vot secret au fost 
aleși : dl (osiei Alic in 
funcția de m ședințe al 
Conciliului Județean Hu
nedoara. iar ca viccpre- 
sed nii domnii Alexandru 
Pop și Ioan Uifăleanu.

Tn permanența Consi
liului au fost aleși dnii : 
Cornel Burice, loan Rob. 
Nicolae Păcurar, Laszlo 
l'eri. Adrian Rovinartt și 
Pompiiiu Prip.

.V.W.W.V.W/AW/7A

Aprovizionarea localitiiț i 
lor cu butelii de aragaz 
rămîne una dintre proble
mele cele mai spinoase 
pentru o bună bucată de 
timp. Cauzele care mențin 
fenomenul sînt multiple : 
lipsa butanului, a amba
lajelor, ne respecta rea an
gajamentelor contractuale 
și... multe altele. De aici 
derivă necazuri după ne
cazuri. Sute de familii nu 
au gaz cu lunile, deși se 
fac planificări pe asocia
țiile -tie locatari. Do colo 
mai multe ori, oamenii 
stau în zadar, zile întregi, 
pe străzi, în frig. în aș
teptarea flăcării albăstrui 
am întilnit la Orăștie. pe 
străzile Mureșului și l’ri- 
cazului, zeci ele locatari —

părinți, copii, bunici. „Nu 
știm dacă o să vina as
tăzi. cu toate că la aso
ciația noastră nu s-au mai 
schimbat butelii din no
iembrie anul trecut — ne 
spun, printre alții, dnii 
Mihai Lovin și Ioan Tuns, 
în acea dimineață, la I’E- 

() Orăștie s-a strîns lu
me multă, atît din oraș, 
cit și din împrejurimi. Ne
mulțumiri, certuri, suspi
ciuni. „De ce nu ne dau 
butelii, cit sa mai aștep
tam", iși exprimau ntîh- 
nirea oamenii din fața 
porțile, depozitului.

CORNEL l’OEN III

(f ontimiarc in pag. a 2-a)

po /î
— Doctore, soția mea și-a pierdut me

moria. Ce se po.ale face ca să rămmă 
așa ?

deportați! și neodeportații români (V)
tșl încălzeau 

sobițc.
șl femei, a-

: filclune și de bun-simț. 
picioarele in jurul tind

Bieții români, bărbați 
junșl In Siberia, se pllngcau față de
zbiri, spunîndu-le că ci slnt ncvlnovațl. 
îl rugau să se poarte cu un pic de blîn- 
dețe, ca tn fața unor oameni cinstiți. 
Dlntr-o bună zi nu s-au mal plîns. Toți 
deportațit români au fost condamnați la 
20 de ani muncă silnică. Să nu se mai 
pltngă ! Să nu mal spună că sînt nevi- 
novați/ Un condamnat nu are. nici un 
drept Dacii să rabde sau să crape.

Un cer uriaș, o cupolă copleșitoare 
cum numai în Siberia poți vedea. Su
fletele sc d< tălnule. Nume, oameni, a- 
drese din România, din Republica Mol
dova șl din Siberia. Vom reține pentru 
cititori o frlntură de un înalt eroism 
din viața deportațllor, O revoltă a lor

.... Unde să evadezi ? Oriunde mer
geai, sula șl ml! de kilometri, doar loi 
pustiu. Nu știai unde ar fi vreo locali
tate, 't'c prindea Iarna. C>pl luni de iar

na. Moarte moarte sigura. Iarna nu se 
evada, din cauza zăpezii, iar dacii a- 
jungeal la o linie, ferată, cum sa te urci 
in tren ? I Din mers nu se prea poate. 
Ta împușcau Iară ezitare, hi gară... cum 
să te apropii ? Ostași înarmați... E.i ista, 
însă, oameni in care sufletul este pre
cum cerul înstelat. Mereu in mișcări', 
dar mereu deasupra. Deasu]>ru tuturor 
incercărilor.

I.agăr ca orice lagăr, e.u milițieni de 
pază înarmați șl cu ului lup... Din co- 
pacli lălați făceam praf de pușca și pa
turi dc armă. Iată, eîțira tineri ne spun 
că sini gata de drum. Se pregătise dc 
evadare. Am decis sa-l ajutam, lucram 
in afara lagărului, la pădure. Vinerii 
s-au ascuns în zăpada, ca intr-un bor
del, șl au așteptat, l'rmareau <u înfri
gurare pat rularea ostașilor dc j>a: a A- 
eeștia aveau un culoar turații dc ză
padă, pe carc-l străbateau eu schiul. f,a 
momentul potrivit tinerii din bordeiul 
de zăiKidă s-au năpustit asupra osturi
lor. l-au trîntii la pămint si le-au luat

FAX
■ TOKIO. — lostul 

președinte sovietic, Mihail 
Gorbaciov, a apreciat că, 
pînă la urmă. China se va 
angaja, pe calea democra
tizării politice, așa cum a 
făcut și fosta Uniune So
vietică, transmit!! Kyodo. 
„Și China se gîndește a- 
cuin la introducerea unor 
noi schimbări politici' de
mocratice. Există indicii 
sigure de orientare spre 
reforme politice" — a de
clarat fostul lider de la 
Kremlin, aflat in vizită la 
Tokio.

■ NAȚIUNILE UNITE. 
— Statele membre ale Or
ganizației Națiunilor Unite 
au început să ia diverse 
măsuri in conformitate cu 
rezoluția adoptată de Con
siliul de Securitate față 
de Libia, expulzând diplo- 
mați ai acesteia și suspen
dând cursele aeriene, dar 
pentru moment Tripoli ră
mâne Ia fel de ferm în re
fuzul său de a-i extrăda 
pe cei doi agenti ai săi, 
declarând că arabii „nu 
vor îngenunchea în fața 
nimănui" in afară de 
Allah.

armele. „Nu ne omoriji..." e rugară 
aceștia „Nu, nu vă omorim. l'ă luăm 
schiurile și armele și sinteți liberi. De 
ce. să . a omorim S-tiu înălțat din cu
loar deasupra înaltului strat dc zăpa- 
dii. și plecați au fost Merțicau și se 
bucurau de acrul, tare al libertății. Dar 
unuia i s-au rupt schiurile. l.a scurtă 
vreme, s-au rupt și schiurile celui dc-al 
doilea. Apoi schiurile celui de-al trei
lea. S-au oprit captivi in oceanul alb, 
ingropați pînă la umeri în zăjradă. hi- 
tr-un tir.iu au auzit. Intrat de. dini. Ve
neau soldațll la mers domol, fără gra
bă. pe schiuri. Intre ci — un ofițer. 
Băieții așteptau pieriți. O rafala și gata 
cu ci. Rușii ii înconjurară, 'revile ar
melor se indre.ptarn șjire el.

— N-am știut piuă azi că armata ro
șie este atit de puternică — se tre. i 
grăind unu! dintre flăcăiandri! evadați.

Ofițerul incepu să rîilă. Ațioi sohlații 
au pus armele pe timar. I-au adus in 
lagar Nu le-au făcut nimic. A găsit 
acel flăcăiandru cui'inlelc tic vrajă ce 
i-au salvat. A fost voia lui Dumnezeu. 
A sa am aflat că nu trebuie să încercăm 
să evadăm cu schiurile. Ostasii din pă
duri' nu aveau nici el cum su evadeze, 
Schiurile lor nu rezistau deasupra, pe 
zăpadă, ci jos, pe culoar. D' aicea s-au 
rupt .c hiitrile si, odată cu ele, cerul tare 
al libertății a dispărut. I’atrulele de ur
mărire aveau i>isa schiuri normale re
zistente. (\’;1 luma)

I
*
I
I

I
I*I
NI
NI
NI
I

I
I
II

I
II I



Pag. 2 CUVÎNTUL LIBER t^NR. 6(

statuie
în drumul Tău către Golgota, 
Ai vrut să (aci. încă un bine ; 
Și Ttf-ai oprit cu toată ceata. 
Și-ai lăcrimat ca orișicine.
I -ai înviat pe al Tău prieten 
Și-n drumul Tău către Mormint, 
Ai vrut să intri in Cetatea 
Ierusalimului, prea sfint. 
în timp ce lumea idolatră, 
A'oia să-Ți facă un palat, 
Tu prooroceai : piatră cu piatră 
Voi nimici, pentru păcat ! 
în ziua sfintă de Florii, 
( ind totul este numai floare 
Noi ne-nchinăm la Crucea Ta, 
Căci ca ne-aduce mingiierc. 
E tot ce e din ce a fost, 
Și ce-a rămas din gloata care 
Voia să-I, pună împărat, 
l'c OMUl, dus la răstignire !

Preot CORNEL Il.ICA

Directorul a fost sancționat!
Care sînt astăzi prețu

rile la mobilă o cam știm. 
Unii le-au simțit pe pro- 
pria-i pungă. întrebarea 
este cum se stabilesc ase
menea prețuri 7 liste res
pectată întotdeauna legis
lația in vigoare ? Cazul 
pe care-1 supunem aten
ției demonstrează faptul că 
nu. l)ar, iată concret de
spre ce este vorba.

Nu cu multă vreme in 
urmă. Corpul de Control 
Comercial al Prefecturii 
primește o sesizare potri
vit căreia la Societatea 
Comercială „Coinlemn" S.A. 
Deva ar ^.stn unele aba
teri de la prevederile 
II.G.R nr. 776/1991 privind 
comerțul cu mobilă.

tu urmat. desigur, de
mersurile necesare pentru 
stabilirea adevărului. Și. 
iata ,-e s-a cons' it.it : „Se 
onfirmâ faptul că, ineăl- 
■ind prevederii’ art. 15, 
Ut. a din Hti.lt. nr. 776/ 
l'i'i| ,i art. l'i. al. 1 din 
H G.R. nr. 211/1991 — con
do 'is i S (omlemn" 
SA. Desa. prin p<-rsonna 
dir tfcirului loan Cuteanu 
— a dispus, prin adresa 
nr. .111 din 6 J>3.I9‘J2. ma
jorarea prețurilor de s iri
zare cu amănuntul i mo
bilei cu ln ]a jta A.vst 
lucru fără oii i o b.i/ă le
tală au negocieri la pre
țuri. <■ inform art. 23 din 
Hti.H. 776/19')! ”,

Dl Nicolî.e Muntean, 
primar ales al ramunei 
Zam in al doilea tur de 
scrutin, candidat indepen
dent, este de meserie teh
nician agronom, bun cu
noscător ai floriculturii, om 
ce a lucrat mai multi ani 
in administrația de stat, 
căsătorit, are doi copii, 
ambii conducători auto, 
liste considerat un om al 
pămintului, bun gospodar.

— Die primar, care sint 
problemele consiliului co
munal in această perioada 
și in ce măsură reușiți sa 
le rezolvați ?

— După rum c și nor
mal, problcm'-lc noastre 
-int cele ale cetățenilor 
din cele 13 sate, unele 
dintre ele aflate la peste 
25 km do la centrul de 
■ ■omun i. Sigur, aplicarea 
corectă a prevederilor Le
gii fondului funeijr, îm
părțire I dreapta a pamîn- 
tului a fost in centrul pre
ocupării mole ca primar 
și ca președinte al comi
siei. Așa cum am promis 
oamenilor, fiecare bucată 
de p.îmînt a fost măsura
tă și dată celui in drept. 
Am ținut foarte mult ca 
fiecare cetățean să-și re
primească pămîntiil caro 
l-a avut el sau urmașii 
lui. Și am reușit. La Zam 
și Cerbia împărțirea pă- 
mîntului la posesorii legali 
s-n încheiat, iar la Pojoga 
;i Șulciva, e vorba de o

S-a mai constatat că, din 
această operațiune ilegală, 
prețurile mobilei aflată în 
stoc la data inventarierii 
s-au majorat „dintr-un foc" 
cu 2 715 497 de leii

Iată cum, dintr-un con
dei, pot fi adunate mili
oanele din buzunarul cum
părătorului ! Și, să reți
nem, ilegal !

Față de această situație, 
conform art. 5, lit. li din 
II.G.R. nr. 1290/1990, or
ganele de control au dis
pus următoarele : a) inven
tarierea stocului de mobi
lă existent și readucerea 
acesteia la prețurile prac
ticate la data de 16.03.1992 
(deci, inainte de majora
rea artificială) ; b) resti
tuirea la cumpărătorii ce 
se pot identifica a dire- 
rcnțelor de preț încasate 
nelegal, inclusiv corectarea 
contractelor de rate ; e) 
virsarea la bugetul statu
lui a iurnelor pentru <-are 
nu se pot identific;* păgu
bit ii.

Să ni.ii menționam fap
tul că, pentru acerr-t > în
călcare a legislației in vi
goare directorul SC „Corn 
lemn" S.A. Deva a fost 

incționat contras ’nțional 
cu suma de 30 000 de lei.

Toate bune și frumoaso, 
dar se pune întrebarea . 
■ ite asemenea cazuri n-or 
mai fi ? (\ N.)

( on vorbire
cu dl M< Ol. \E Ml ME \N 

primarul comunei Zam

zi, doua și încheiem ac
țiunea. Și lucru important, 
fără certuri sau sranda- 
Juri I Doar două cazuri 
sint Încă ncelucldate, dar 
acestea se vor rezolva p< 
calc legală. Avem satisfac
ția că cetățenii intrați pe 
deplin in drepturile lor, 
vor munci păminbil și se 
vor bucura de roade bo
gate.

In preocupările noastre 
cotidiene sînt nelipsite în
cercările de înlăturare a 
greutăților ce Ic întimpină 
sătenii cu transportul in 
comun, îmbunătățirea a- 
provizionărli cu pîinc și 
alte produse alimentare 
sau bunuri de folosință 
îndelungată. Cu ajutorul 
unor factori s-au reușit și 
lucruri bune : cu sprijinul 
cooperației, în toate maga
zinele sătești zahărul și 
uleiul comestibil au fost 
distribuite -la zi" și se a- 
sigură o bună aprovizio
nare pe întreaga rețea și 
cil alte produse. Este bine 
organizat și sistemul sănă
tății, medicii Angela Mo- 
loț, Ianoș Fogaraș, Lucian 
Frcnțescu și Mircea Clii- 
riac, aflîndu-so la datorie, 
în prezent, sînt în circu
lație și autobuzele in sa
tele îndepărtate. Din păca

Suflarea rece a arc td 
primăv-ri nestatornice ți 
iiuirlejitc mi-a «dus ves
tea mutării de la noi a 
■ieriitorului I ucian Valea. 
\'ăprasni<ă vede, pentru 
eă la cei lîS de «ni ai 
sui, se afla in deplinăta
tea puterilor și a energi
ci creatoare. Tempera
ment dinamic, ușor infla
mabil, ineomo l pentru unii 
prin în' rincenarea cu ca
re se batea pentru ade
văr, prin vehementa cu 
care ataca frontal impos
tura de orice fel, l.ucian 
Valea era încă impovă- 
rat de planuri și idei. O 
viață a lui Coșbuc rea
lizată în registru acade
mic, la care — ca năsău- 
de.an de baștină — a lu
crat cu științifică acura
tețe și migală vrente de. 
o viață, e pe cale de a- 
pariție la I edit ura Miner-- 
va. N-a mai apucat s-o 
vadă. O altă carte, la ca
re de asemenea lucra de 
ani, n-a putut să apară 
din cauza cenzurii Se in
titulează Generația ami- 
nată. ceea ce explică in 
parte și motivele inter
dicției. După /(evoluție a 
reluat-o îmbogăiind-o cu 
noi mărturii șt cu dez
văluirea adevărului in-

Un grup destul de nu
meros de oameni, intre 
care cițiva militari, discu
tau aprins, acum citeva 
zile, pe marginea șoselei 
dintre Hunedoara și C'ă- 
lan. Am aflat că urma să 
fie impărțitu tarlaua ,,Dri- 
colung Friguri" celor care 
au avut aici păinint ina- 
inte de colectivizare. Dar 
nu toți cei de fată aveau 
acte doveditoare, așa că 
se trasase doar un drum 
despărțitor. Dl Florin Sap- 
telei, vicepriinarul Consi
liului Orășenesc Caian. so
sit la fața locului, a pro
pus soluția. Dl Aron 
Gbiorghioni va obține de 
la notariat .ielele pentru 
sătenii din Nadăștia de 
Jos Care primesc păinint 
in aceasta tarla. .Abia apoi 
se v;l proceda l.i delimita
rea loturilor și baterea 
țărușilor.

I.a inițiativa Primăriei 

te, cooperația na primit 
subvențiile necesare do la 
stat pentru acoperirea chel
tuielilor cu fabricarea pii 
nii și nu se poate cumpă
ra făina pentru producția 
viitoare. în satul Valea 
s-a Introdus în anii trecuti 
linia de joasă tensiune, dar 
au mai minus 10 case ne
electrificate și am făcut 
demersuri pentru a fi re
luate lucrările, să vedem 
cum putem fi ajutați. Sin- 
tem in același timp preo
cupați de lămurirea pro
blemelor ce le ridică blo
cul aflat în construcție în 
centru] comunei (poate 
găsim viitori locatari care 
să contribuie financiar la 
ridicarea lui) avind șl spri
jinul (declarat) al dlul ing. 
Nicolae l’Irvil, director 
tehnic al R.A G.f’.L. Deva.

— E intr adevăr încăr
cată agenda de lucru a 
AnsiFlului comunal, a dv 
'■a primar.

— Așa este. S'întcm in 
măsură să le rezolvăm. 
Consiliul, cetățenii, sînt 
dornici să-.și vadă comu
na, satele, mai frumoase, 
mai prospere. Ne pregă
tim cu tontă seriozitatea 
pentru etapa următoare a 
ajjlicărij Legii fondului 
funciar — Împărțirea su
prafețelor din păduri. O 
sîi fie treaba, nu glumă !

— Va dorim spor la lu
cru 1

SABIN ( ERBU

Chenar
Ir g care. <<’ poate ro ti 
«cum fără opreliști, dar 
sc pare că n-a apucat s-o 
încheie. Iii induși a făcut 
parte din ,,generația ami
ntită" a scriitorilor și căr
turarilor in destinul că
rora sinistra eră comu
nistă a marcat un tragic 
răstimp de tăcere silită. 
Viața i-a fost, zbuciuma
tă, a cunoscut închisori 
și lagăre alături de ati- 
tea alte personalități ilus
tre ale spiritualității ro
mânești, iar o vreme a 
schimbat diverse slujbe 
mai mult sau mai puțin 
obscure urmărit de ace
lași inexorabil dosar A 
avut posibilitatea să emi
greze legal, dar n-a fă
cut-o, neputînd suporta 
ideca dezrădăcinării. A- 
bia prin anii '70, în bu
nă parte grație unei ad
mirabile soții, și-a regă
sit echilibrul, — atit cit 
și-l putea găsi un tempe
rament vulcanii, ca «1 
său. Aceasta a fost, de. 
altfel, si perioada sa ‘-ea 
mai fertilă.

Deși a scris și ist ori-’ 
literară, și proză de evo- 

REDOBÎNDIREA PĂMÎNTULUI
talan de la Ministerul 
Apărării Naționale au ve
nit șapte echipe de ofi
țeri topografi care ajută, 
alături de cei 3 ingineri 
agronomi din zonă, la 
impărțire;1 pamintului in

I .,1 Nădăștia «!■- -los oamenii 
mintiil.

Butelii sub semnul durerii
(Urmare din |>ag. 1)

Pentru a ne face o ima
gine asupra fenomenului, 
am zăbovit, mai pe înde
lete, Ia depozitul PEC'O 
Orâșlie. unde dna Doina 
Mâlc, șeful de depozit, a 
încercat o lămurire a si
tuației. După cum rnențlo 
na interlocutoarea noas
tră, oamenii au tot dreptul 
să fie nemulțumiți. „Ora
șul Oră.știe are nevoie de 
aproximativ 7500—1)000 de 
butelii, dar ceea ce pri
mim nu se ridică decit la 
o treime din necesar, și 
aceasta in cazuri fericite". 
Am încercat o evaluare 
matematică a situației pri
vind aprovizionarea cu bu
telii. Cifrele sînt departe 
de satisfacerea solicitări
lor. Din noiembrie, cînd 
nu s-a adus nici o butc
ile, pînă tn prezent, s-au 
primit (cumulat) 4 490 bu
căți — necesarul fiind do 
cel puțin 35 000 bucăți, fn 
acest caz, prioritățile sînt 
greu de stabilit, de multe 
ori lucrătorii de la l’ECO

'AYAVAWiVAVAWAV>Wl,iWYlWiWi,iVS¥1Vi¥>¥>,rr>riT>VVW»ST,,.'1-1W^

cernit
lire, Lucian Valea a fost 

— este — în primul rînd 
poet. Un poet cu blazon 
de cavaler fără teamă și 
prihană, animat de ela
nuri romantice, promotor 
al valorilor etern umane t 
credința, iubirea, speran
ța. Și cel mai pregnant 
c sintetizat poate, crezul 
său într-o strofă a uneia 
dintre cele mai frumoase 
poezii, concepută în la
gărul do la Bicaz, Ulti
mul cuvînt al lui Don 
Quijote :
„Nu te-mbrăca în zale

și-n armură, 
Sfirșitul luptei nu e 

biruința : 
Cel mai de preț din 

lucruri e credința 
S-o al, cind pleci în 

marca aventură...* 
fn ultimii ani, aspira

țiile sale s-au îndreptat 
înspre păstrarea echili
brului anevoie dobindit. 
Garanția acestui liman o 
află în familie, fn femeie 
și prunci, certitudini ca
re conferă creației conti
nuitate și calm, acea se
nină înțelepciune la care 

cele 12 sate unde au exis
tat C.A.P.-uri. „Dintre a- 
ceste sate, Batizul, Cola
nul Mic și Săcelu nu ri
dică probleme, a precizat 
dl Saptelei. Mai greu este 
la Nădăștia de Jos",

iți ri (Iubind* se pâ- 
I »!■> I* \\ I I l \✓ \

fiind puși intre ciocan șl 
nicovală. Am înțeles, de 
asemenea, amărăciunea 
dnei Doina Male, cu pri
vire la greutățile pe care 
le întîmpină depozitul. 
Dincolo de faptul că pen
tru anul 1991 a existat un 
contract cu C.F.H.-ul pen
tru transportul buteliilor 
din stația de imbuteliere 
Timișoara, din diferite mo
tive, în '91, un număr de 
5 435 butelii au fost adu
se cu mijloace auto, chel
tuielile aferente fiind mult 
mai mari. Alteori se tri
mit vagoane cu ambalaje 
(butelii goale) fără a se 
mai întoarce nici pline, nici 
goale (Pitești, 600 butelii). 
Am mai reținut indignarea 
unor cetățeni din oraș pre
cum că în multe cazuri 
prlineso butelii și cei care 
nu nlte posibilități — lem
ne, sobe —, că se livrează 
la sii|>ra)>reț, că sint blo
curi care au montate in- 
slalații de „az metan, dar 
racordarea intir/.ie nejus
tificat.

Lipsa buteliilor are im
plicații sociale deosebite 
Există familii cu 7—H 
membri care sînt obligate 

se ajunge doar după tre
cerea rțiultor vămi. Ma
tricea omenirii, simbolul 
femeii sacre, iubită și 
mamă, devine astfel nu 
numai emblemă a cre
dințelor acestei din urmă 
vîrste, ci însuși argumen
tul decisiv cu care <■ 
impune o temă definito
rie pentru profilul poe
tului :
„...dacă eu de iubire ini, 
e pentru că iubirea

rodește-n miezul lumii 
și nu-i. cit vezi cu ochii.

pc-acest bătrîn pămînt, 
adine mai sfint, mai 

tragic, ca pintecelc 
mumii".

Cind se stinge un poet 
care ți-a fost și prieten 
de-o viață, rămâne un gol 
imens și spăimos, spre 
care ți-e cu neputință să 
privești fără cutremura
re, Nu-l vom putea um
ple altfel decit cu certi
tudinea că aflindu-șl o- 
dihna trecătorul trup, va 
rămînc opera sa, frumoa
să, împlinită și de-a pu
ruri dătătoare de curaj 
și speranță. Solitară fi 
inconfundabllă, steaua lui 
Lucian Valea își urmea
ză scăpărarea din depăr
tarea celuilalt tărîm,

RADU CIOBANII

Nădăștia de Jos are, din 
spusele oamenilor, și alte 
necazuri, legate de lichi
darea C.A.P. A fost sta
bilit ca termen ultim de 
licitație ziua de duminică. 
11 aprilie, după care graj
durile intră în patrimoniul 
Consiliului Călan. Oame
nii o acuzau pe dna Iri- 
denta Prodan, contabilă 
de a fi obstrucționat lichi
darea, în sat existînd 18 
persoane dispuse să cum
pere grajdurile. Și alte 
acuze i se aduc contabilei 
fostei C.A.P., printre care 
plătirea In tot anul trecut 
a unei brigadiere și a u" 
nei magazionere. Dar de 
vreme ce există oameni 
gata să liciteze, se poate 
încheia și la Nădăștia de 
Jos această acțiune, satul 
fiind singurul de pe raza 
Colanului unde acest lu
cru nu s-a intimplat încă

VIORII A ROMAN
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să gătească pe reșouri, rc- 
curgînd la fel de fel de 
improvizații care pot pu
ne în pericol in orice mo
ment colectivitatea, prin 
pericolul potențial de in 
cendii și explozii.

Nu au fost Insă puțini 
oamenii care și-au expri
mat indignarea asupra 
faptului că multe dintre 
problemele prioritare ale 
obștii sînt lăsate de gu
vernanți și agenții econo 
mici pe locul doi, în prin
cipal vizindu-se doar ac
tivități comerciale ieftine. 
Importul butanului sau a 
altor materii prime care 
sînt vitale pentru viața 
cetățeanului a pierdut te
ren în dauna turcismelor 
— gumă de mestecat, cio
colată în multe cazuri ex 
pirată ele.

Regretabil, totuși, că din 
mulțimea adunată la «Icpo- 
zitul PF.< () in acea zi, nu
mai 23 de oameni an icn- 
șit să schimbe Lutelia, ras 
tul mulțumindu-sc cu un 
răspuns la întrebările: 
„Cînd miti dați 1' .J ' 
mai vine... ?“.
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Kazin

cu sediul in sir. Vasile I.ticaciu nr. 160
Vă face cunoscut că arc posibilități de a vă exe

cuta următoarele produse :
1. mașină de mortezat mecanic tip IM 320 și MMIl 

630 (cursa 320 mm, diametrul mesei de 630 mm) ;
2. mașină do mortezat hidraulic tip MII 500 (dia

metrul mesei 800 mm, cursa maximă de mor
tezat 500 mm) ;

3. mașină de mortezat MMC (diametrul mesei 630 
mm, cursa maximă 220 mm, forța de așchierc 
6,3 tf) ;

4. mașină de alezat tip MU\L 125 (diametrul de 
alezare 028—0125, cursa maximă de alezare 
250 mm) ;

5. mașină de alezat fii* vertical tip AZV—220—) \ 
(diametrul min./max. do alezat 13,5/220 mm, 
cursa max. a arborelui port sculă 1000 mm) ;

6. mașină de alezat fin vertical tip AZV 350—1A 
(diametrul min./max'. de alezat 13,5/350 mm, 
cursa max. a arborelui port sculă 1000 mm) ;

7. mașină de alezat fin vertical tip AZV 360—3 A 
(diametrul min./max. de alezat 40/360 mm, cursa 
max a arborelui port sculă 800 mm);

8. mașină de alezat și honuit (diametrul min./max 
50/150 mm, cursa max. 500 mm);

9. mașină de honuit vertical tip IIV 25 (diametrul 
min. și max. al pieselor de prelucrat : 05—025 
mm, lungimea max. 80 mm) ;

10. mașină de honuit vertical tip HV 63 (diametrul 
min. ți max. al pieselor de prelucrat : 016 — 
0 63 ; lungimea max. 63 mm);

11. mașină de honuit vertical, tip IIV 150 x 3G0 (dia
metrul min. și max. al pieselor de prelucrat 015 
— 0150, lungimea max. 230 mm);

12. mașină de honuit vertical tip 11V 200x2000 (dia
metrul min. și max. al pieselor de prelucrat : 
020—0200 mm, lungimea max. 2000 mm) ;

13. mașină de honuit vertical IIBV 250—700 (dia
metrul min. și max. al pieselor de prelucrat : 
050—0250 mm. cursa maximă 700 mm) ;

11. mașină de honuit vertical tip IIV 250 (diame
trul min. și max. al pieselor de prelucrat : 063— 
0250 mm. lungimea max. 950 mm) ;

15. mașină de honuit vertical tip IIV 315x1250 (dia
metrul min. și max. al pieselor de prelucrat : 
030—0315 mm, lungimea max. 1000 mm) ;

16. mașină de honuit orizontal tip IIO 100 (diame
trul min. și max. al pieselor de prelucrat : 
02 — 0100 mm, lungimea max. 100 mm);

17. mașină de honuit orizontal tip HO 500 (diame
trul min. și max. al pieselor de prelucrat : 
070—0500 mm, lungimea max. 2000 mm) ;

18. mașină de ascuțit /ISU 280, ASU 280—2 (dia
metrul max. al piesei 0 280 mm, lungimea max. 
a piesei 500 mm) ;

19. mașină de ascuțit tip \SU 100 (diametrul max. 
al sculei de ascuțit 0100 mm, lungimea max. a 
sculei 300 mm) ;

20. mașină de ascuțit ace și dornuri tip ASAI) 32 
(diametrul acelor 01—022 mm, diametrul tije
lor ''3—032 mm) ;

21. mașină de ascuțit pinze circulare armate cu plă
cuțe (MS tip ASI’C 600 (diametrul max. pn»ză 
0600, pasul max. 30 mm) ;

22. mașină de ascuțit pinze circulare tip ASi*( 800 
(diametrul min./max. al pinzei 0250—0800 mm) ;

23. mașină de ascuțit pinze circulare tip ASI’C 900 
(diametrul min./max. al pinzei; 0160—0900 mm. 
pas circular min./max. 6/55 mm) ;

21. mașină de ascuțit pinze ferăstrău circular tip 
ASI’C 1150 (diametrul min./max. al pinzei de 
prelucrat: 0160/01150 mm, nr. de dinți ni pin
zei 56—210) ;

25. mașină de ascuțit burghie tip MMI 2 (diametrul 
min./max. de prelucrare ; 00,1—02/5 mm. lun
gimea min. de prelucrat a burghiului 1,5 mm) ;

26. mașină de ascuțit burghie tip MAU 32 (diame
trul min./max. de prelucrat : 02—032 mm, lun
gimea max./min. a burghiului nelimitat 50 mm) ;

27. mașină de ascuțit freze melc tip ASTM 300 (dia
metrul max. al frezei do ascuțit: 0.300, modul 
min./max. 1/25 mm) ;

28. mașină de- ascuțit freze melc tip ASTM 500 (dia
metrul max. al frezei de ascuțit : 0500, modul 
min./max. 16/50 mm);

29. mașină de lopuit (ip 1.1’ 630 (diametrul discurilor 
de Icpuit exterior 610 mm, diametrul max. al 
piesei de prelucrat : 0200 mm) ;

30. mașină de Icpuit tip LI’ 900 S (diametrul cxt./ 
int. al discurilor de Icpuit 0900 — 0100 mm);

31. mașină de Icpuit tip IA* 1200 (diametrul int./ 
cxt. al mesei de Icpuit 0330—01200 mm) ;

32. mașină de broșat vertical interior tip BVI 10 x 
1250 (forța nominală de broșarc 10000 daN, cursa 
de lucru 1250 mm);

33. mașină de broșat vertical interior tip BVI 25x 
1600 (forța nominală de broșarc 25000 daN, cursa 
de lucru 1600 mm) ;

31. mașină de broșat vertical exterior tip BVE lOx 
1000 (forța nominală de broșarc 10000 daN, cursa 
de lucru 1000 mm);

35. mașină de broșat vertical exterior tip BVE 25x 
1250 (forța nominală de broșarc 25000 daN, cursa 
de lucru 1250 mm) ;

36. mașină de șlefuit probe metalograficc tip RI’X 
200—300 (diametrul între axe 1—300 mm);

37. mașină de șlefuit probe mctalografice tip III’X 
230 (diametrul între axe 1—230 mm);

38. mașină de debitat cu disc abraziv;
39. mașină de debitat piatră (marmură, bazalt, an- 

dezit, granit);
40. mașină de debitat ortogonal tip DX! 200—400— 

1000 ;
41. mașină de debitat multiplu tip DCX—5x—0600 

mm :
42. mașină de șlefuit piatră (marmură) ;
43. mașină de șlefuit și fasonat piatră tip ATS 300 ;
41. mașină de buceardat mozaic ;
45. mașină de tăiat cu pinze circulare PC 250 ;
46. mașină de mandrinat țevi;
47. strung de masă tip SSOxlOOM ;
48. ferăstrău circular tip DC — 0 450 mm ;
49. freză cu ax vertical FV 30 ;
50. strung pentru cozi mătură (turația capului de 

strunjire 1700 rot./min., puterea motorului P «= 
1.5 KW);

51. mașină de planat și rindeluit tip PR 200 (lăți
mea max. a materialului lemnos 205 mm, înăl
țimea max. 55 mm);

52. mașină de ceaprăzuit pînză panglică tip CPP—Ol 
(grosimea max. a pinzei 1,2 mm, pas minim 
5 mm, pas max. li mm, mărimea ccaprazului 
0,3—0,7 mm) ;

5.3. mașină de planat și profilat cu două capete de 
lucru tip 1’1’2—180 (secțiune max. a materialului 
lemnos finit 180x120 mm, lungimea minimă a 
materialului 360 mm);

51. mașină de profilat bare pentru cepuri cu dia- 
metre cuprinse între 08—012 :

55. mașină de realizat cepuri tip FC—DP ;
56. mașină de ascuțit scule pentru lemn tip ASU— 

250 M (diametrul max. al sculei pe suprafața de. 
așezare 370 mm, pe suprafața de degajare 255 
mm);

57. mașină de teșit și retezat cepuri RC—01 ;
58. linie industrială pentru fabricarea parchetului 

(alimentator gravitațional AG 10—22, mașină de 
îndreptat șl rindeluit pe trei file III—3—100, ma
șină de îndreptat și rindeluit pe patru file IR— 
1—100, mașină de retezat și frezat RF—X);

59. mașină de rașchetat parchet ;
60. strung de copiat pentru lemn tip SCI,—02 (dia

metrul max. al materialului lemnos 0350 mm, 
lungimea max. 900 mm) ;

61. sistem multifuncțional pentru timplăric tip SMT— 
01 (diametrul max. al pinzei circularului 0200, 
diametrul axului de rindeluit 0 72 mm);

62. ferăstrău panglică tip FI* 250 (lățime max. de 
tăiere pe materialul lemnos 210 mm, înălțime 
max. de tăiere 160 mm) ;

61. mașină de fasonat castroane ;
65. unelte pneumatice de : găurit, filetat, pilit, în

șurubat. tăiat tablă, șebăruit, dăltuit, creion de 
gravat, polizat, șlefuit, curățat cu ace, nituit);

66. polizor vertical I’V 180 ;
67. polizor vertical I’V 230 ;
68. polizor pneumatic do turație înaltă tip turbină ;
69. compresor pneumatic ;
70. mașină de înșurubat cu impact ;
71. mașină de găurit cu motorul înglobat în corpul

pistol ;
72. mașină de înșurubat cu motorul înglobat în cor

pul pistol ;
73. mașină de găurit manuală ;
74. drujbă pneumatică pentru cxpl. miniere ;
75. perforator rotopercutant pentru cxpl. miniere ;
76. rotopercutor pentru cxpl. miniere ;
77. vagonct de mină I pentru cxpl. miniere ;
78 .linie pentru fabric, uleiului (presă, dccojitor, a- 

mcstecălor ,valț);
79. moară de măcinat porumb (motor electric P =a

1,8 kw, granulațic făină max. 01,9 mm);
80. moară dc despuiat și măcinat porumb ;
81. moară dc măcinat porumb cu ferăstrău circular |
82. mașină dc pufulcți ;
83. tăvălugi pentru sticks ;
81. rășniță dc cafea ;
85. presou dc cafea ;
86. presă dc struguri ;
87. presă dc mezeluri;
88. mașină de confecționat bol țari ;
89. presă dc cărămidă ;
90. presă pentru confecționat țigle ;
91. ștanță pentru caiclc ;
92. amortizor zgomot la ușă ;
93. scaun ergonomie;
94. suport masă ;
95. suport bancă ;
96. suport microfon ;
97. seif (820x470x420 mm) ;
98. dispozitiv ruletă ;
99. menghină ;

100. cheie reglabilă ;
101. echipament de comandă instalație dc iluminat 

tip ECIL :
102. tocător de struguri ;
103. tocător de mere ;
104. tocător de furaje :
105. ghilotină manuală ;
106. mașină de gogoși:
107. mașină de tăieței 3
108. mașină de sărățclc ;
109. adăpător bovine ;
110. dispozitiv dc demontat cauciucuri pentru auto» 

camioane ;
111. semnalizator de stare a bateriei auto f
112. set tobe evacuare gaze Dacia 1300 ;
113. bară dc tractaro auto ;
114. fulic arbore cotit;
115. dispozitiv de montat set motor ;
116. dispozitiv dc extracție pinioanc ;
117. dispozitiv dc montat arcuri;
118. dispozitiv extras tamburj și planetare ;
119. extractor rotulă ;
120. dispozitiv dc frezat ;
121. dispozitiv do comprimat arc telescop ;
122. dispozitiv de comprimat arcuri supape ;
123. dispozitiv dc comprimat etricr frină ;
121. extractor rulmenți față ;
125. extractor rulmenți spate ;
126. dispozitiv dc extracție ;
127. clește montarc-demontarc capac tambur ;
128. cheie reglare saboți frină ;
129. placă menținere supape ]
130. sculă menținere supape;
131. dispozitiv montare transmisie î
132. cheie reglare excentric casetă direcție ;
133. cheie reglare culbutori S = 10 ;
131. cheie pentru bușoane CV șl motor 41,10 ;
135. extractor transmisie și butuc roată față ;
136. cheie canelată pentru reglare diferențial ;
137. mandrin centrare disc ambreiaj ;
138. mandrin montare semering spate arbore cotit 

080;
139. manometru control presiune ulei ;
110. mandrin montare semering ;
141. cheie filtru ulei ;
112. bucșă montare semering arbore principal ;
143. dorn montare demontare ;
144. dorn montare demontare braț inferior;
145. dom montare demontare corp cremalieră ;
146. freză do pămint;
147. mașină dc discuit 1 800 ;
148. cositoare;
149. batoză dc cereale ;
150. grapă cu colți — tracțiune animală.

Relații suplimentare la telefoanele : 991—15093— 
97, interioare 127 șl 187 sau 16925, serviciul desface
re, telex: 33286, fax: 994—15717. (425)
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Spre o totală independență economică
— Știm ite die Ioan Rus, 

ea președinte al SOCOM 
„Unirea" din Petroșani, 
v-am ruga să no relatați 
cum este organizată so
cietatea șl care este cu
prinderea ei geografică.

— în cursul anului 1991, 
cooperativa șl-a extins sfe
ra cu încă 53 dc unități 
noi. In prezent numărlnd 
163, cu 450 lucrători, care 
prestează o gamă diverși 
flcată de servicii -,i actl 
vltățl, tncepind dc la cele 
neindustriale ^frizerie. coa
fură, igienă, consultanță, 
dactllografie), contlnufnd 
m serviciile Industriale

(care au o pondere dc 41 
Ia sută fn activitatea coo
perativei) șl, In al treilea 
rtnd, desfacerea dc măr
furi. Avem secții {I spa
ții comerciale în Petroșani, 
Petrila, Anlnoasa șl Bani
ța (Merlșor).

— Ce este nou fn acti
vitatea unităților compo
nente ?

— 153 unități sint In 
prezent în locație dc ges
tiune, iar 10 In administra 
re dc gestiune, conlorm 
Deciziei 197/1991 UCECOM, 
Aceasta înseamnă o totalu 
Independență economică n 
unităților. 8-a rreat posi
bilitatea Introducerii de

fonduri proprii ale mem
brilor societății fn circui
tul economic. In investi
ții, [>entru modernizarea 
atelierelor de lucru. Aș 
vrea să precizez că socie
tatea noastră este prima 
și singura dintre coopera
tivele meșteșugărești din 
Judoț care a făcut pași 
însemnați spre privatizase.

— Ați dezvoltat mult 
activitatea comercială. Nu 
ați mers prea unilateral, 
ncglljfnd prestațiile?

— Conform Decretuluf- 
Eegc 66/1990, in coopera
ția meșteșugărească se pot 
dezvolta orice servicii șl 
activități, recunoscute de

legile Romfiniei. Ținînd 
cont că o dată cu libera
lizarea prețurilor șl tari
felor, prestațiile au cu
noscut o scădere, s-a mers 
pe principiul completării 
acestora șl cu activitate 
comercială, spre a crea 
fonduri necesare menține
rii lor. în spațiile noas
tre comerciale — cu re
gim de magazine, consig
nații șl alimentație publi
că — se desfac cu pon
dere produsele realizate fn 
cadrul atelierelor societă
ții.

Discuție consemnată <1- 
ESTERA SfN.l
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V1NZARI - 
CUMPĂRĂRI

• VINDEM frigidere și
congelatoare „Artic- la 
prețurile : congelator (Ia
dă frigorifică) 160 1 —
57 900 lei, frigider 210 1 
— 53 900 lei Primim în
scrieri la telefonul 956/ 
19181, după ora II.

(1686)
• VIND apartament 2

camere, mobilat. Deva, Li
bertății, bl. 1 A, se. 3, ct 
4, ap. 44 (2683)

• VlND mobra Hoinar. 
Ova, str. Horea, nr. 177.

(2682)
• VlND urgent, conve

nit. il, camionetă Ford, an 
f ibricaț'e 1983, motor^ten- 
z.na Deva, trk fon 14271.

(2662)
• Vi i'-. D urgent ARO 10- 

4 no" Hunedoara, te- 
lvf<>ane " tî ■: ‘>1.

(2312)
• \ i ND at.-.- motocicletă, 

pie- ir rea Simsung și 
pit - pentru MZ 125. Di 
va, str. Circilor, nr. 2
.'iile Noii. (2698;
• Vi MD urgent și con

venabil autoturism VW 
Coif, stare excepțională. 
Deva telefon 12"53.

(3701)
• PREIAU urgent con

tract apartament s tu caut 
apartament nemobilat pen
tru închiriat. Deva. te
lefon 11587. (2700)

• VIS'D sufragerie Flo- 
■ na. nefolosită. împaohe- 
ti'.â. Deva, teh fon 22333.

(2701)
• VlND motor VW Golf,

.i i-vc piese \W și Audi, 
xideore. irder cu teleco
mandă. Hunedoara, tele
fon 11172. (2329)

• VlND convenabil ca
roserie motor subansamblu. 
Dacia 1 3'20. Hunedoara, te 
lefon 1543 (2328)

• VlND video Funai, 
u casete, preț convenabil.

Hunedoa; i. telefon 13972.
(2321)

• CUMPĂR casă cu te
ren sau teren, zona F.mi 
nescu sat; central Deva. 
Deva, telefon 19530.

(270”)

• OFF.R apaftament 2 
camere proprietate contra 
apartament 3—4 camere, 
chirie de stat în Simeria. 
Simeria, telefon 60686.

(2684)
• \ IND Dacia l 100, sta

re foarte buna. Deva, te
lefon 18216. (2686)

• VÎNI) la prețuri con
venabile materiale de con
strucții (țiglă, lemn, grinzi 
de lemn, scindară, lațuri, 
căpriori). Deva. telefon 
17023, după ora 16.

(2688)
• OFER recompensă

foarte avantajoasă pentru 
cedare contract aparta
ment 2-3 camere, exclus 
Micro 15 și D.icin. Deva, 
telefon 28050. (2671)

• C'UMPAR Audi 80, a- 
variat, pentru piese schimb 
Deva, telefon 28050.

(2671)
• \ IND urgent Tagmet

original SI pentru ulcer. 
Deva, 1)518. (2676)

• VlND motocultor nou. 
cu plug, disc, prăsitoare, 
rarila, preț avantajos. De
va. telefon 17988.

(2679)

• SC. AUTO COLA 
SRL Hunedoara. Al. 
Viitorului, nr. 13 (lin
gă ADAS), oferă ur
gent en gros Coca 
Cola, 1,5 litri (import 
Iugoslavia), zilnic în
tre orele 9—21. Hune
doara. telefon 13376.

(2330)

OFERTE DE SERVICII

• FIRMA NOVEL- 
LO EC. SRI, Hune
doara, bdul Dacia, nr. 
16, angajeaza conta
bil cu stuslii. Relații 
Hunedoara, telefon 
957/15091

(2327)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
proprietate 2 camere, par 
ter, central cu 2 camere

cu

l
S.C, APRO- TER A S. A. SIMERI A 

(fosta RATAI A nr. 20)
sediul in SIMBRIA. str. Depozitelor nr. 1,
Pentru sprijinirea companiei de primata-J

râ, anunță reducerea prețului <le livrare la a- i 
cumulatorii de 150 Ah pentru tractor cu 10 la ț 
sută și la toate tipurile de anvelope pentru \ 
tractoare, remorci și auto, piese schimb pen- 
tru tractoare si mașini agricole cu 2 la suta.

Aceste reduceri se vor aplica din data de 
21 aprilie piuă Iu 5 mai 1991. (41.!) .

TELIA IZH NE \ DEA A
ANUNȚA CONCURS

pentru ocuparea postului <!«•
• re<lactor-șcf.
Data limită piuă la care se far înscrierile 

este I mai 1992.
Condiții de înscriere :
— studii de specialitate — ziaristica
sau
— minim un an activitate in domeniul 

pre'-â/.iudio-v iztial
Relații suplimentare se pot obține la se

diul Televiziunii Deva, Piața A ictoriei. nr. l.sail 
la telefon 956/165 13. (III)

lini*, ersal
• dulcii
• liatcr

etaj. Ofer recompensă. 
Deva, telefon 19131. după- 
mas:., (2689)

ÎNCHIRIERI

• ÎNCHIRIEZ casă pro
prietate numai pentru ac
tivitate „mică industrie", 
birouri. Deva, telefon 13155, 
ora 20. (2685)

DIVERSE

• CU autorizația nr. 
1029 din 3 iulie 1990, eli
berată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă /Activitate Indepen
dentă, cu sediul în Deva, 
reprezentată prin Omotă 
Ghizela, avind ca obiect 
de activitate croitorie, co
mercializare confecții pen
tru copii și adolescenți.

(2705)

COMEMORĂRI

• ÎNDURERATE gin- 
duri, duioase și triste a- 
mintiri astăzi, 17 aprilie, 
la împlinirea a cloi ani 
de cînd purtam in suflet 
durerea despărțirii de ne
uitatul și dragul nostru 
soț. tată și bunic,

GlIEORGHE TR1FAN

Nu te vom uita nicioda
tă ! Lacrimi și flori pe 
mormintul tău. Dumne
zeu sa te odihnească ’ 

(2669)

• LACRIMI și flori la 
împlinirea a 4 ani de cînd 
nc-a părăsit buna noastră 
mamă, soacră și bunică,

BERTA l’îl« Al ABOIU
Familia. (2668)
• CT.ND ave;1 de-a mai 

trai / Moartea inima-i o- 
pri /De colegi il despărți / 
Mamă, tată tot ce-avu / 
Le lăsă intr-un minut/ 
Ochii lui luceau ca două 
stele/ Le vedem luminile 
și azi / Lacrimi mari și 
pline de durere/ Ne curg 
dragul nostru fiu

REMUS Ol EA.
pe obraz.

Parastasul de pomenire 
va a'ea loc duminică, Ia 
Biserica din Băcia. Sora 
Sanda și veri.șoara Rodica.

(2681)
DECESE

• COLEGII de la O.R.S.A. 
Deva slut alături de co
lega lor Neiconi Ileana, 
din Totcști, in greaua du
rere pricinuită de dece
sul tatălui ei,

MOREL SI ( IU.
Dumnezeu să-l odih

nească ! (2711)
• COLEGII de la O.R.S.A. 

Deva sînt alături de cole
gul lor Gridan Traian, clin 
Orăștioara de Sus, în 
greaua durere pricinuită de 
decesul tatălui său,

SIMION GRIDAN.
Dumnezeu să-l odihneas

că ! (2711)

I
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA

Adresează tuturor oamenilor de cultură și | 
artă din județul Hunedoara rugămintea de a | 
face propuneri in privința construirii unui mo- . 
riument de artă menit a fi amplasat în locul | 
devenit disponibil prin dezafectarea statuii lui ' 
Petru Groza, din Piața Unirii.

SOCIETATEA COMERCIALA !
PRODIMPEX—COM S.R.L. DEVA I

*

Vinde cn gros și en detaille :• congelatoare 160 1 (Găiești) I
• faianță albă, cal. I i• margarina
• ciocolată 100 gr. *1• bomboane 100 gr
• țigări Royale i• pantofi damă Siria
• televizor color „BEI<O“ 1
• casc de bani T 85 i
Informații la sediul firmei din Deva, str. | 

la telefon .Libertății, bl. L 4, parter, sau
956 — 12145. (HI) |

• SOȚUL Costel șl 
fiica Violeta anunță 
cu durere decesul iu
bitei lor soții și mame,

ELEN \ UUIlfC . 

in vîrstă de 46 ani. 
Tnmormintarea va a- 
vea loc sîmbătă, 18 a- 
prilie, ora 14, la cimi
tirul Valea Seacă din 
Hunedoara. Dumnezeu 
s-o odihnească în pace!

(2690)

1
S.C. GABRIEL A S.R.L.

i
i1 cu sediul in Orăștie, str. Stadionului nr. 3 i1 A indc en gros : ii • ASSOS — 124 •

• KENT — 239 1i • MARLBORO — 318
• LM — 124 1i • MONTE-CARLO — 103,5 11 • CHESTERFIELD — 152 11

i
• CIOCOLATA (2404) 1*1

r S.C. METALOTEX S.A. DEVA
1*1

ADMINISTRAȚIA FINANCIARA ■
A MUNICIPIULUI II 11NU.DOAHA

I Organizează in data de 20 mai 1992, ora |
9, concurs pentru ocuparea următoarelor pos- ■ 

| luri : ■
• inspector I.T. — 5 posturi

■ • operator rol — 2 posturi
| Condiții pentru înscriere, ac tele necesare J 
Isi tematica sint afișate la sediul unității.

12407) |

I I
■ „CEL MAI BUN PREȚ, PENTRU CEA | 
j MAI BUNA CALITATE1* |

| SOCIETATEA COMERCIALA |
„ASVIL“ S.A. LUPENI |

I A redus cu 30 la sută prețurile ia agenții I 
! de spălare lichizi, marca „VII/*, folosiți pentru ! I întreținerea locuinței în condițiile creșterii ca- | 
Ilității, atestate și prin decernarea in acest an a | 

premiului internațional „Gold Star For Qua- ■ 
| lit.v“, de către un comitet managerial de sc- I I lecție din Spania. |

„VII.”, produse de calitate, plăcut parfu- ■I mate și viu colorate, se livrează în ambalaje I 
Idin material plastic de 1,2. 5, 35 și GO de kg I 

și pot fi procurate prin unitățile comerciale, !
I magazinele proprii din orașele Lupeni, Turda, | 
|a București, Govora și la sediul firmei din ora- I 

sul Lupeni, sir. \ iscozei, nr. 1, telefoane: 935/ ■I 60151 sau 60152. telex 72517, fax 935/11511. | 
! (3RI) j

| str. 22 Decembrie, bl 4
I Scoate la vinzare următoarele active, prin J 
J licitație deschisă, în ziua de 26 mai 1992, | 
| ora 10, la sediul unității :

1) BALASTIERA in comuna Vețel, cu ac- | 
| tivitate de extracție de agregate de balastieră * 
* și producție de materiale de construcții.

Prețul de pornire 26 000 000 de lei. >
j 2) ATELIER DE TÎMI’LĂRIE Petroșani, I 
J str. Dacia nr. 2, cu activitate de tîmplărie. i
| Prețul de pornire 8 000 000 de lei. J
J 3) STAȚIA DE SPĂLARE AUTO Călău, j
| Prețul de pornire 2 100 000 de lei. I
| 4) AUTOSERVICE Deva, str. Plevnci, nr. !
J I I, cu activitate de reparații auto. |

Prețul de pornire 10 000 000 de lei.
! 5) SPAȚIUL DE PRODUCȚIE din str. Ci- |
| reșilor nr. 2, Petroșani. J

Prețul de pornire 9 700 000 de Ici.
Relații suplimentare și condiții de parti- > 

J ciparc Ia telefon 11851, cu cel puțin 7 zile ina- J 
I into de data licitației.
I Dosarele cu datele cconomico-financiare ale ’ 

activelor pot fi consultate la sediul unității. |
Taxa de participare de 10 000 de lei și » 

* garanția de 10 la sută din prețul de pornire | 
| se vor depune la casieria societății cu o zi ina- * 
v iute de data licitației.
| Terenurile ocupate de active nil fac obi- j 
J ectul licitației. (439) I

j SISTEM! L DE GOSPODĂRIRE A APELOR ‘ 
« DEVA
I str. Aurel A laicii nr. 25, telefon 11773, I 
| Va efectua, în perioada 20—30 aprilie 1992, »
! acțiuni dc combatere a dăunătorilor (șobolani, | 
| șoareci) pe diguri și lucrări hidrotehnice, ad- * 
! ministrînd momeală toxică —• grîu otrăvit — | 
| tratat cu fosfură dc zinc.
» Proprietarii dc terenuri riverane și deți- I 
| natorii dc animale sînt rugați să evite, prin î 
J orice mijloace, pătrunderea persoanelor și a j 
I animalelor în zona acestor lucrări. (110)

I 
!

.1/20/618/1991
Goni : 307050601 D.G. Deva

IttTIAC'TIA Șl ADMINISTRAȚIA î 
2 700 Deva, sir. I Decembrie, 85, 

liulcpil Hunedoara 
Telefoane: 11275. 12157. 11269 

Telefon Tlpngrnflc : 25901 
f ax • 18061

»»»»»•••»*>*•»***»♦♦*«»»*»•»*»«*»»»«••*•• 

înlrcagn rSspundcre pentru conținutul * 
articolelor publicate o poartă J 

autorii acestora. îl

TIPA RUhl
S.O. „Polidava" S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257 !....... ...................... . ............ ..................................... . ,, ,,,,,,..... .


