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CE ZĂHAR SE MAI OÂ LA RAŢIE
Se cunoaşte că una d in 

tre m ultiplele şi pregnan
tele nevoi ale populaţiei 
R om âniei' in  1992 a fost 
cea de zahăr. Ea s-a am 
plificat spre sfîrşitul anu . 
lui. Şi aceasta deoarece, in 
timp ce apreciabile canti
tă ţi de zahăr blocau depo
zitele fabricilor producă
toare, afacerişti verqşi au 
im portat mii de tone de 
zahăr pe valută grea, vîn- 
zindu-i in  to t felul de ma
gazine ori pe tarabe, la 
p reţu ri de peste 150 şl 200 
de iei kilogram ul, băgînd 
ia  buzunare comisioane 
consistente. Aşa s-a ajuns 
ca ra ţia  de zahăr subven
ţionat să răm înă restantă 
d in  lunile aprilie — mai

1992, în preajm a sărbăto 
rilor de iarnă.

în  decembrie, noul prim- 
m inistru, dl Nicolae Vă. 
căroiu, a dat o dispoziţie 
îm bucurătoare: zahărul sto

Lum e trecută prin  m ulte 
şi grele nevoi ne întreabă 
care mai este situaţia za
hăru lu i subvenţionat, la  
această oră, cînd presa 
scrie frecvent despre ne-

LUMEA TREBUIE SA ŞTIE

cat la  fabrici să fie cum 
păra t de guvern şi să fia 
v indut populaţiei la  preţul 
subvenţionat de 48 lei/kg. 
Dar m afia şi-a pus din 
nou în funcţiune p ilele, şi 
relaţiile, pen tru  a  vinde 
zahărul său scump şi de
preciat, Ca urm are, puţin 
zahăr, subvenţionat, din 
producţie internă, a  ajuns 
ia populaţie.

reguli şi despre’ calitatea 
soră cu îm bolnăvirea a 
unor cantităţi de zahăr im 
portate d in  China. La m a
gazinele alim entare din 
Deva şi Hunedoara, la care 
ne-am  interesat, ni s-a 
spus că se d istribuie zahă
ru l subvenţionat pe luna 
mai, iar in  unele a înce
p u t liv rarea şi pe luna 
iunie. „Din 8 ianuarie dăm

zahărul pe iunie 1992, ne 
spunea dna M aria Duduia, 
de la „Alimentara* nr. 24 
din H unedoara". „Ce fel 
de zahăr 2" ,Din China. 
A re certificat de calitate, 
dar uitaţi -vă cum arată..." 
„Şi noi to t chinezesc avem. 
îl dăm pe luna mai. Spe
răm să ne v ină zahăr de-al 
nostru, românesc, pentru 
lunile urm ătoare". (Liliana 
Apostiu, „A lim entara" nr, 
20 din Hala pieţei din H u
nedoara).

>— Pe ce luni din 1992 
se va mai livra populaţiei 
zahăr subvenţionat ? —-

DUMITRU GUEONEA

[Continuare în pag a 2-a}
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LUCRĂRILE CONFERINŢEI ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE A P.N.L.

Partidul Naţional Liberal pe marginea ripei ?
Aprecierea de mai. sus 

— fără  sem nul în trebării 
Mneînţeies — a făcut.o  u. 
nu l d in tre  participanţii la 
dezbaterile ce au avut loc 
ir» •cadrul conferinţei, pe 
m arginea succintei infor
m ări prezentate de dr. 
Constantin Rlejnn, pre
şedintele com itetului o r
ganizaţiei judeţene a P.N.L. 
De altfel, chestiunea dc 
mai sus a străbătu t ca un 
fir roşu — pardon de cu. 
loare, d a r  a ş a ' se zice :— 
întreaga desfăşurare a m a
nifestării ce a avut loc sîm- 
bâta trecu tă la Deva. Dar 
iată şi alte p ă re ri: li», 
M orarii : Conducerea par. 
tidukii nostru a sâvirşit 
foarte m iri erori de s tra 
tegie şi tactică, ceea ce a

dus ia destrăm area m iş
cării lib e ra le ; Gh. Bănea: 
Nu num ai dl Câmpeanu a 
greşit, ci întreaga condu
cere a partidului: P. Vă
carii: în  România miş
carea liberală are o veche 
tradiţie, de la care însă 
s.au  S ăvlrşit.- aba teri se
rioase ş.a. L ista greşelilor 
conducerii P.N.L. a fost 
foarte c lar precizată de 
dl F aur G raţian  Râdulescu, 
liderul organizaţiei acestui 
partid  din m unicipiul De
va : a) in trarea în echipa 
guvernam entală; b) in tra 
rea şi apoi ieşirea , din 
Convenţia Democratică; c) 
invitarea fostului suveran 
de a  candida la preşedinţia 
României ; d) rep rezen ta 
rea  unei candidaturi pro-

N a t a l i t a t e a  în  d e c lin i■%I ii' 4»«I I

I Ultimele cifre îoregis- 
* trate la nivelul maniei. 
|  (ţiului Deva relevă Un hi- 
J lanţ nefavorabil in pianul

1 natalităţii. Fără a intra 
fu comentarii sau în alte 

î  • explicaţii conexe, vă su- 
|  punem atenţiei următoare

le date cu privire, la ce
le  trei momente- semnifi
cative din viaţa unui om ! 
naştere, căsătorie, deces. 
Din anul 1969, în ordinea 
enumerată anterior, si

tuaţia se prezintă după 
cum urmează : 1989 : 1876
— 673 — 663 ; 1990 : 1641
— 725 — 73»; 199» : 1445
— 759 — 770 ; 1992 : 1284
— 666 — 765.

Comparativ, în anul
1992, numărul naşterilor 
este mai mic cu 161 decît 
în anul precedent, cu 
357 faţă de 1990 şi cu 
592 faţă de 1989.

CORNEL POENĂR

prii la funcţia suprem ă în 
stat. Toate aceste greşeli 
— foarte grave, curn s-a  
ap recia t — au dus ia  com
prom iterea P.N.L, în faţa 
poporului şi a electoratului, 
la disiparea mişcării libe
rale în mai m ulte curente, 
Ia îndepărtarea oam enilor 
de ideea liberală ş.a. D ar 
cea mai -gravă consecinţă 
a  fost aceea că P artidu l 
Naţional Liberal —- neîn
trun ind  barem ul de 3 la 
sută din voturi — n .a  in 
tra t în Parlam entul Ro
mâniei ales în  toam na a . 
nului trecut, ceea ce a dus 
ia  m arginalizarea lu i, Ia 
apropierea de ţin adevăra t 
dezastru. Pornind de la a- 
efeste realităţi, m ajoritatea 
participanţilor la dezbateri 
au susţinut ca la 'n o u l Con
gres al P.N.L., ce va avea 
loc în a i i i - a  decadă a 
lunii februarie n.c., dl. 
Radu Câmpeanu — autorul

* TRAI AN BONDOR

[Continuare în pag. a 2-a)

Pe cînd un termen 
respectat?

Am revenit în  primele 
zile ale acestui an la Si. 
meria, din dorin ţa de a 
consemna un fapt bene
fic  pen tru  locuitorii ora
şului: — finalizarea lucră
rilo r la noua fabrică d e . 
pîine, Dar, dincolo de , 
cele cinci term ene fixate 
de S.C. „Cetate" S.A. 
Deva:, prin liber consim- 
ţăm înt, ultim ul fiind 23 
septem brie 1992, lucră
rile se derulează în pa>- 
de mele.

La fab rica  veche, flu
xul de producţie este 
susţinut prin eforturi 
m ări, iar necazurile din 
ultim a decadă a  lunii d e 
cembrie nu  au fost d in 
tre  cele mai lejere. „Din 
23 decem brie am ţinut 
producţia numai cu pute
rea", ne-a m ărturisit di 
Ioan Berindei, mecanic la 
întreţinere, ca urm are a 
num eroaselor defecţiuni 
de ordin tehnic. La afir

m aţia interlocutorului nos
tru  am adăuga că, de la 
începutul iernii, d in  ca
uza gerului, condensul

I [

LIDO BUCUREŞTI j
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Vă oferă incepînd cu data de 20 ianuarie! 
1993, numai pentru o scurtă perioadă de timp,! 
programul „DISCO SEXY SCIIOW LIDO ’93“! 

Rezervări la tel. 627536. !
-*—*—*—,

form at depăşeşte orice 
imaginaţie. Din tavan  se 
revarsă şiroaie de apă  
care creează o atm osferă 
defavorabilă producţiei de 
pîine precum  şi sănătăţii 
lucrătorilor. La vestiare, 
de tre i ani n u ‘este căl
dură iar .tem peratura fă 
inii din magazie este a- 
proape de zero grade, 
lucru care influenţează 
negativ calitatea plinit.

Lăsînd- la  o parte ne
cazurile care persistă la 
fabrica veche, să ream in
tim  că în  noul obiectiv 
încă mai sîn t m ulte lu 
cruri de pus la punct, că 
încă se lucrează sporadic, 
după bunul plac, iar din 
jocul cu „pisica m oartă" 
— cînd este vorba cine 
se face vinovat de te rg i
versarea lucrurilor — pot 
suferi locuitorii oraşului 
şi din îm prejurim i. 
Aşadar, de mai bine de 
trei ani, aici, la Simbria, 
noua fabrică de pîine 
trebuia să producă. Rea
litatea ? InCă departe de 
adevăr. Pe cînd un te r
men respectat, domnilor 
de la S.C. „Cetate" Deva, 
Astm şi Condor ? râm ine 
o în trebare pe care şi-o 
pun n u . numai P rim ăria 
Simeria, ci şi m iile de 
locuitori a i zonei care 
aşteaptă „evenim entul is
toric" — punerea în  func
ţiune a noii fabrici de 
pîine.

. ■; ^  
CORNEL POENAR
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O  PRIETENII. Trenul de pc 
ruta Brad — Deva opreşte In 
stafia Stoeneasa. Este aşteptat la 
f ix  şi de... tre i dulăi. Mecanicul 
şi ajutorul său — dnii Octav 
Bodăescu şi Nicolae Bărbănţan  
— coboară şi le dau, celor trei, 
cojiţe, oscioare etc. din resturile 
de la masă. Dulăii se omenesc, 
se uită cu ochi mari la b inevoi
torii lor. Trenul se pune tn  m iş
care. Dulăii ţ l  privesc cu nostal
gie, Dar m line se vor tntiln i din 
nou. Ca prie ten i buni, (Gh.I.N.)

O  AH, TELEFOANELE. De ce 
merg atît de prost circuitele te 
lefonice in  Haţeg, de ce se ob
ţine atît de greu legătura cu a- 
cest oraş, indiferent din ce colţ 
al ţării formează cineva num ă
rul unui abonat ? Aceste „mici" 
secrete ar dori să le cunoască a- 
bonaţii din zonă. Poate Direcţia 
de Telecomunicaţii este în m ă
sură să le dezvăluie. (E.S.)

O  :,M ARLBOROH IN  LOC DE 
BOTOŞEI. în  centrul vechi al 
Hunedoarei, exista  un  magazin 
prin care se desfăceau articole 
pentru copii, singurul de acest 
fe l  în  această parte a m unicipiu
lui de pe Cerna. La cerere, uni
tatea a fost privatizată, lucru

foarte firesc. Ei bine, in fosta 
unitate atît de necesară funcţio 
nează in prezent un buţic ce vin 
de nu" articole pentru copii, ci 
băuturi, ţigări — evident străi
ne — şi o seamă de alte- mărfuri 
la un preţ ce te lasă cu gura 
căscată. Cu a cui aprobare s-a 
făcut oare modificarea ? (Tr.B.)

O  CUM DESCALIFICĂM  UN 
OM ? Mai bine de 20 de ani a 
fost buldozerist. Pe mai multe 
şantiere din ţară. Apoi, trecind 
anii, s-a aşezat la Deva. La 
I.P.S.R.U.M, Deva a găsit un loc 
de muncă bun. Dar, intr-o zi, a 
fost coborît de pe buldozer şi 
făcut muncitor necaUf ic a t! Oare 
este cinstit, omeneşte ? Mai cu

seamă că MUiqn Puşca este han
dicapat. (Gh.I.N.)

O  FĂRĂ AU TO RIZAŢIE. La 
magazinul „Unelte agricole", din 
Brad, care aparţine de Coopera
tiva de Consum, se găsesc, fireşte, 
şi unelte agricole. Dar şa mai 
găsesc şi alte produse care nu 
au nici o legătură cu obiectul de 
activitate înscris pe autorizaţie. 
Pentru acest lucru, gestionarul 
magazinului, Florin Manea, a fost 
amendat cit 30 000 de lei, (V.N.)
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LA S.C. „FOLIDAVA*

S.A. DEVA

Societatea com ercială „Fo- 
lidava" & Â. Deva este, Ia 
ora actuală, una d in tre  ce
la m ai puternice tipografii 
din ţa ră  în domeniul im
prim atelor .. adm inistrative, 
realizate într-o  gamă foar
te largă. D in 1990 conţinu
tu l activităţilor : p resta te  
atei s-a îm b o g ăţit: volu
m ul lucrărilor executate tn 
m ai m ulte culori a crescut 
considerabil, saltul pe pia
nul calităţii şi respectarea 
term enului de finalizare a 
comenzilor contractate au 
d a t o noliâ faţă cărţii de 
vizită a  unităţii. »

T ipărirea unui num ăr 
m are de ziare, reviste şi 
cărţi întregeşte eforturile 
societăţii pen tru  creşterea 
eficienţei, adap tarea la  ce
rinţele economiei da piaţă 
şi ale tranziţiei, cu ceea ce 
înseam nă asta : em oţii, n e 
linişti, mom ente de tensiu
ne, blocaje ş.a.

Consiliul de adm inistraţie 
al societăţii a re  pe agenda 
sa zilnică două problem e 
m a jo re : pe de o  parte  « - 
slgurarea comenzilor, a  ma
teriilor prim e i a  p re ţu ri 
com petitive şi, pe de alta, 
preocuparea serioasă pentru 
m odernizarea m aşinilor şi 
utilajelor, a tehnologiilor 
de lucru, spre binele so
cietăţii.

Clienţii care trec pragul 
tipografiilor noastre din 
Deva, Petroşani şi Abrud 
sînt şi vor f» în  continuare 
tra ta ţi cu muică solicitudi
ne şi atenţie, lucrările co
m andate vor fi executate, 
cu siguranţă, în condiţii de 
calitate, la term en şi mai 
ieftin decît în alte părţi.

în  paralel cu producţia 
•de ziare, reviste şi cărţi, ti
părim  şi livrăm  pliante co
lor, postere, agende, calen
dare, invitaţii, caiete şco
lare, albume, blocnotesuri, 
h îrtie de am balaj cu sigla 
clientului, casete porthîr- 
tie, cărţi de vizită, orice 
fel de im prim ate.

Cine tipăreşte la noi ob
ţine im portante economii.

Lâ solicitare se asigură 
inclusiv transportu l lucră
rilor la domiciliul benefi
ciarului. Avantaje, avanta-
j e -
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LOCATARII Si BTERA HELOR
Copii ai străzii, tineri fără  un rost în 

viaţă sau beţivi — într-un cuvînt fiinţe 
fără căpăta ■— se aciuiază acum la vreme 
de iarnă prin  cele mai neaşteptate lo
curi : subsoluri de blocuri, tom beroane 
de gunoi, guri de canal. Vieţuiesc Ia 
un loc cu şobolanii, cu lucruri furate, 
în  mizerie, într-o  prom iscuitate greu de 
im aginat pen tru  un om civilizat.

Un asem enea loc este căm inul subte
ran  de vizitare de pe m agistrala de 
term oficare M intia — Deva, în  zona Vii
lor Noi. în tr-o  noapte recentă Poliţia 
T.F. Deva, îm preună cu Poliţia m uni
cipiului, au făcut o descindere în acest 
refugiu al celor fără de noroc. Dl A- 
drian  Dum itra, plutonier m ajor la T.F.

. Deva, preciza, în  ziua urm ătoare raidu .
■ Iui, că au în tîln it aici 3 tineri absol
venţi de liceu, mai vechi c lien ţi ai oa
m enilor de ordine. Numele lor este Ma- 
rius Todoni, Gheorghe Szilaghi, am bii 
din Deva şi Ovidiu P lăveţ din Pojoga. 
F ără  un loc de m uncă sigur, îşi cîştigă 
existenţa din cîte un ciubuc, mai un 
trafic de valută, m ai un fra ier păcălit. 
Se descurcă b ă ie ţi i! Şi pentru  că pă
rin ţii,, spun ei, nu .i mai primesc acasă,

şi-au găsit şi loc unde să tragă noaptea. I 
Căci ziua, pe lingă alte activităţi, dacă ( 
sînt bani, cheltuie şi mii sau zeci de 
mii de lei la jocuri de noroc sau me- 1 
canice. Grozave preocupări pentru niş- i 
te băieţi cu pregătirea lo r!

Mai grav este că în com pania celor 3 1 
tineri se afla m inora N.J., din Dobra, I 
fugită, după propria-i m ărturisire , de 2 ( 
săptăm îni de acasă. însă, deşi încă n-a 
îm plinit 13 ani, este şi ea o recidivistă. 
A m ai fost culeasă de pe drum uri, de | 
două ori în anii din urm ă, şi chiar in 
ternată la Spitalul de N europsihiatrie 1 
Păclîşa. Acum, a  fost luată  din compa- 1 
nia băieţilor, care sînt m ajori (a decla
ra t că în treţinuse relaţii sexuale cel pu
ţin cu unul d in tre  ei) şi se află la Cen
tru l de prim ire m inori Deva.

Am prezentat cazul celor 4 tineri, pen
tru  că ei ar m ai putea fi aduşi pe d ru 
mul cel bun, consideră dl Dumitra, 
câ're-i cunoaşte de mai m ultă .vreme, 
Dar şi ca un sem nal de alarm ă pentru 
părinţii care, chiar responsabili fiind, 
luaţi cu alte preocupări şi_ar putea scă- | 
pa copiii din mînă.

VIORICA ROMAN
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Nu se p oate  face  cultură in tr-o  comună 
fără sprijinul cadrelor d id a ctice !

V i r t u ţ i le  

p ro p o lis u lu i ( I )
Inaugurăm  acest ciclu 

inform ativ despre propolis 
în condiţiile în care m edi
cam entele sînt tot mai 
scumpe iar accesibilitatea 
la serviciile de sănătate fi
nan ţate  de sta t — m ult în 
greunată de carenţe orga
nizatorice sau, de ce să nu 
o recunoaştem, de calcule 
m ercantile. Dezvăluind ci
titorilor noştri o parte  din 
v irtu ţile terapeutice ' ale 
propolisului, *nu milităm, 
în nici un caz, pentru  au- 
tomedicaţie, ci dorim  pur 
şi sim plu să oferim o va
riantă la terapia chimico- 
farmaceutică.

Aşadar, propolisul — a- 
eest modest produs secun
dar a l stupului, p reparat de 

încă enigm atica albină, poa
te deveni pentru  fiecare 
d in tre noi un  eficient me
dicam ent în cele mai di
verse afecţiuni. Compoziţia 
sa chimică studiată de 
prestigioase institu ţii ştiin 
ţifice dem onstrează că nici 
un proces biologic sau fi
ziologic d in tre  cele ce au 
loc în organism ul um an (şi 
chiar al anim alelor) nu se

desfăşoară fără aportul 
substanţelor pe care le con
ţine propolisul.

Efectele sale anestezice 
sînt de 3,5 ori mai mari 
decît ale novocainei. Sînt 
rem arcabile efectele sale 
antimicotice, bactericide, 
antitoxice, antivirale, anti- 
im flam atorii, regeneratoare 
ale ţesuturilor.

Folosirea propolisului 
sub diferite forme de sta 
re fizică este deosebit de 
eficientă în tra tarea  unor 
boli infecto-contagtoase ca 
gripa, febra tifoidă, e riz i
pelul, m eningita şi alte boli 
infecţioase cu stări febrile. 
In tra tarea  unor astfel Ue 
afecţiuni se foloseşte tinc- 
tu ra de propolis — soluţie 
20—30 lâ sută, de 2—3 ori 
pe zi cîte 30 de picături.

In num ere ulterioare ale 
ziarului nostru veţi găsi 
moduri de în trebuinţare şi 
în alte afecţiuni. a propo
lisului. (l.C.)

După o corespondenţă de 
la învăţătorul-pensionar şi 
apicultor, dom nul CORNE- 
LIU CLEŞIU, din D um bra
va de Jos — Ribiţa.

• «
• S.C. „CRISUL“ S.A. BRAD «
» •
* cu sediul în Brad, str. Republicii, nr. 14, «
j telefon 651250, •
9 Scoate la licitaţie, pentru locaţie de gestiu- ̂
• ne şi înfiere, următoarele unităţi: •
* •  restaurantul „Crişul“ ; •
Jj •  confecţii femei şi bărbaţi; *confecţii femei şi bărbaţi ;

•  magazin „Romarta”. 4
Licitaţia a fost amînată şi este reprograma- a

PRESTAŢII
In cele mai m ulte  loca

lităţi ale judeţului, în tre 
prinzătorii au investit în 
comerţ, deschizîrtd. nenu
m ărate prăvălioare, cîr. 
ciumi, tarabe şi chioşcuri. 
In oraşul Haţeg însă s-a 
rem arcat crearea, în para 
lel, a mai m ultor societăţi 
cu activitate de prestaţii. 
In tre  acestea — după cum 
spune dl ing. Ioan Gabro- 
veanu, viceprim ar — sînt 
cunoscute şi foarte solici
ta te  de populaţie pentru 
calitatea execuţiilor socie
tă ţile  comerciale „Opruţ — 
Ionaş", cu profil de tîm- 
plărie (din strada Horea) 
Şi, respectiv, Balintoni şi 
asociaţii cu profil de tini- 
chigerie şi confecţii me • 

talice alin strada Rin Mare) 
(E.S.) ' i

•  tă  pe data de 27 ianuarie 1993.
* • • • • • • • • <

...DAR FOSTELE 
HALTE

ŞI CANTOANE
. Calea ferată  Brad - - De
va a in tra t în  legendă. Au 
trecut zeci şi zeci de ani 
pînă a fost pusă în c ircu 
laţia feroviară. Gu multă, 
cu foarte m ultă trudă. Dar 
de la Brad pînă la Deva, 
în stînga şi-n dreapta căii 
ferate au răm as în para
gină fostele halte şi can
toane. La vremea lor au 
fost bine construite. Din 
cărăm idă şi beton, acope
rite cu ţiglă, cu uşi şi fe
restre din lemn tare, cu 
dale de beton la peroane. 
A stăzi'foste le  halte şi pe
roane au chipul unor p ăT 
răsituri. Cine şi cum a 
vru t s-a „înfruptat" d in ' 
zidurile şi acoperişurile lor, 
uşi şi ferestre nu m ai au. 
Păgubaşul nu zice nimic? 
M ăcar ce a m ai răm as să 
se recupereze. (Gh. UN.)

• * *

Ce zahăr se mai dă la rafie
(Urmare din pag. 1)

l-am întrebajţ pe dl Ioan 
Marcu, directorul S.C. 
„M ercur — Corvinex" S.A. 
Hunedoara ?

— Iunie — iulie — au 
gust, cu 48 lei/kg, în  sep
tem brie cu 100 lei/kg, iar 
din octombrie 1992, con
form unei ho tărîri a gu
vernului, subvenţiile la 
zahăr încetează.

Cam la fel se prezintă 
situaţia zahărului subven
ţionat şi în magazinele a-

lim entare din Deva. Adică 
se onorează comenzile pe 
luna mai cu zahăr adus 
din China.

F aţă de această situaţie, 
dl dr. M ihail Rudeanu, di
rectorul Oficiului Judeţean 
pentru  P rotecţia Consuma
torilor, ne-a spus :

— Zahărul afla t îrr p re
zent în unităţile alim en
tare şi care este distribuit 

- populaţiei, la p reţurile sub-- 
venţionate, este din tranşe 
mai vechi, din decembrie 
şi poate chiar din noiem
brie 1992, cînd, la ana li
zele de calitate efectuate,

nu s-au identificat bacterii 
dăunătoare sănătăţii oam e
nilor. Insă alte însem nate 
cantităţi de zahăr dirr im 
port China au fost oprite 
de la  com ercializare pînă 
ce Laboratorul „Larex" 
din Deva va anun ţa re 
zultatele analizelor pe care 
Ie efectuează.

Şi, în acest timp, zahă
rul românesc continuă să 
sufoce depozitele fabricilor 
producătoare. M ăsura tra n 
şantă a prim ului m inistru 
traversează şi ea-, cu greu, 
drum ul sinuos al mafiei şi 
birocraţiei.

A revedea o instituţie de 
cultură — în cazul nostru 
Biblioteca din comuna Bu- 
ceş — după m ai m ulţi ani 

■de zile, eşti tentat, pentru 
început, să cunoşti trans
form ările pe care le-a cu
noscut. Sigur, aceste trans
form ări nu sînt neapărat 
senzaţionale, ele păstrînd 
decenţa care stă bine unei 
instituţii de cultură, ce 
cunoaşte zilnic afluxul u- 
nui însem nat num ăr de Ci
titori, Aceasta se află am 
plasată în tr-un  spaţiu a- 
decvat, beneficiind de un 
mobilier pe m ăsură care, 
chiar dacă nu este nou, se 
dovedeşte util, fiind în 
m ăsură să etaleze peste 
9100 volume, oferind ac
cesul liber la ra ft al citi
torulu i. Cu nostalgie, dna 
M aria Neaga îşi aduce a- 
m inte că fără  sprijinul u- 

nui fost om de cultură, prof. 
Silviu Setei, biblioteca din 
Buceş nu  ar, fi beneficiat 
de un astfel de mobilier, 
iar la ora actuală, ' este 
foarte greu să faci rost de 
aşa ceva.

Biblioteca de aici, p r in 
tre puţinele din judeţ, po
sedă patru filiale ■ situate 
în satele S tănija (de- .care: 
răspunde înv. Ion Tomo- 

„dan \ Mihăileni (înv. Anas

tasia Bobora). D upăpiatră 
(prof. M aria Ştefan), Tar- 
n iţa  (înv. M aria Brădcanu), 
care sînt alim entate cu 
carte de însăşi biblioteca
ra principală, M aria Nea
ga, care nu pregetă, din 
dragoste pentru  cititor şi 
cuvîntul tipărit, să  le trans
porte cu propriile mîini. 
„Cu cine să faci cultură în 
comună, se în treba dînsn, 
fără sprijinul oam enilor 
de la catedră In  m ulte 
Idealităţi, „apele ş-au sepa
ra t de useţit". D ar râm  ine, 
în cazul Buceşuhii, acel 
liant trajnic care este p rie
tenia în tre bibliotecar şi 
cadrele didactice, ,,Noi aici, 
ne cunoaştem . eu., toţii, ne 
m ărturisea acelaşi in ter
locutor, sînterri prieteni de 
o viaţă şi de aceea reuşim  
să ne înţelegem foarte, b i
ne. A ltfel eu *nu aş putea 
să apelez la cadre didac
tice să distribuie cărţi". De 
altfel, ponderea celor 784 
de cititori înregistraţi anul 
trecut se află in satele a- 
parţinătoare şi nu în cel 
de centru, pentru că aceas
ta este o localitate mică. 
Dar, nu num ai oamenii de 
la catedră vin în sprijinul 
bibliotecarei, ci şi aceasta 
sprijină şcoala, alim entînd 
elevii cu cărţile solicitate

de program a şcolară. Să 
nu uităm  că, în mom entul 
de faţă, biblioteca publi
că înseam nă foarte mult, 
ea acoperind necesarul lo
cal de lectură. Chiar dacă, 
din pricina preţurilor pi
perate şi a banilor care 
au răm as cam aceiaşi pes
te ani, în fondul de carte 
al bibliotecii au in tra t a- 
nul trecut doar 132 de vo
lume. . Ponderea acţiunilor 
cu cartea — prezentări, o- 
m agierea unor scriitori şi 
evenim ente d in  istoria ţă 
rii —  se adresează tot citi
torilor copii, dar nu numai 
lor. Ne gînaim  la dimine- 

■ ţile de basm (Creangă, Is- 
pirescu ş.a.), recitalurile de 
poezie („Eminescu — L u
ceafărul poeziei rom âneşti") 
etc. Cu sprijinul persona
lului dispensarului uman. 
se organizează acţiuni de 

educaţie sanitară, prezentări 
de cărţi de specialitate.

Şi un caz aparte, în lip 
sa unui' director de cămin 
cultural, bibliotecara Maria 
Neaga line şi locul aces
tuia, organizînd pentru ti
neri discoteci cu aparatura 
tpr, alte m anifestări. Totul 
din dragoste şi respect pen 
tru oamenii comunei

m i n e i , u o d e a

99V o r b e s c  î n  l i m b i “
în .instituţia foarte se

rioasă, în care lucrez, în 
tr-o dim ineaţă am avut 
surpriza să. se găsească, 
pe fiecare birou în parte, 
cîte o broşură m inusculă 
cu versete din biblie, în 
aran jam ent oarecum te
matic. S a infiltra t in
form aţia că una dintre 
femeile de serviciu a r  fi 
neoproteştantă şi că prin 
efortul său s-a săvîrşit 
respectivul mom ent de 
propagandă religioasă. 
Mai. zilele trecute ' ne-a 
vizitat şi din vorbă în 
vorba i-am m ulţum it pen
tru  gest, nu fără a m a
nifesta curiozitatea iden- 

. tificării confesiunii -căre
ia îi aparţine. Ne a m ăr
turisit că practică ritul 
Penticostal, că doar a- 
cesta reprezintă credinţa 
adevărată. Că m om entul 
botezului este adevărata 
sa naştere, pentru că în 
urm a ritualu lu i Dum ne
zeu a sălăşluit şi continuă 
să se afle în ea, precum 
se află în fiecare credin
cios penticostal. Gă bote
zul : ă reprezentat atît

pentru ea, cit şi pentru 
orice persoană care se 

converteşte, o revoluţie spi- 
riUia a  de proporţii, pen
tru  . cu se rup  în mod fu n 
dam ental de to t ceea ce 
li s a intim plat înainte, 
li se iartă păcatele co- 

. mise, iar ei, comunitarii,, 
dobîndesc o situaţie p ri
vilegiată . între oameni, în 
sensul că prin sălâşluirea, . 
in tru  ei, â lui Dumnezeu, 
ei nu mai comit păcate, 

far ca o caracteristică spe 
eială, Dumnezeu ie dă ca
pacitatea intelectuală de 
â, înţelege şi interpreta în 
mod corect Biblia. A ţi- 

, vriut. să rem arce că con
diţia sine qua non, 
cum am spune noi, este 
apartenenţa la  com unita
tea din care face parte, 
că nivelele de instruire 
nit au nici o im portanţă, 
că nu este necesar să „ai 
facultăţi". Apoi, într un 
moment de m îndrie ma
nifestată cu gesturi din 
care transpărea extazul, 
a  spus că ea n-are şcoli, 
precum  nici: M întuitorul,

. un simplu tim plar, ne
ştiutor de carie, dar are 
darul;-de a inţ-eiege lît 
bila. Şt Oă prin botez ea 
a dobîndit calitatea de a 
vorbi in „limbi". Cit ne 
priveşte, m artori la a- 
ceste destăinuiri, am as- 
cultat cu grija de a nu 
curm a destăinuirile ce iz 
voruu parcă fie din a u to 
sugestie, fie d in tram  foar 
te bogat cod imagistic. A- 
junsă Ja m ărturisirea co 
m unicării prin limbi, co
legul meu a intervenit : . 
„Şi chiar vorbeşti 1 Ai 
vorbit, vreodată, în 
lim b i-7“ L-a privit. Ne-a 
privit. In ochi i-a apăru t 
>o foarte scurtă strălum i- 
nare de team ă, apoi t a  la 

o comandă întreaga sa fiin - 
ţă  a intrat în nota. de 
siguranţă' obişnuită > „Da ! 
Vorbesc în limbi !“. In 
ce ne priveşte ani ezitat, 
de team a spulberării ire a 
lului de transă, să. punem 
şi urm ătoarea întrebare : 
„In ce lim bi?".

TI BE11IU VANCA 
Brad

Partidul Naţional Liberal pe marginea rîpei ?
(Urmare din pag. 1)

greşelilor săvîrşite, ce do
vedeşte poziţie dictatorială, 
conducere unipersonală —- 
să nu mai fie ales în  fru n 
tea P artidu lu i Naţional Li
beral. -

în  cadrul conferinţei s.au 
cristalizat cîteva idei care 
vor jalona activitatea vii
toare a organizaţiei jude
ţene a P.N.L. d in tre care 
spicuim : •  în  judeţu l H u
nedoara ideea liberală are 
m ulţi adepţi, de aceea să 
se acorde mai m ultă a- 
tenţie organizării acestei

mişcări •  Trebuie in iţiată 
atragerea tineretu lu i în 
mişcarea liberală, în acest 
fel asigurîridu-se viitorul 
organizaţiei judeţene •  
Lupta îm potriva com unis
mului gp fie principalul o- 
biectiv al mişcării, cu atît 
mai m ult cu cit stînga dă 
semne de revigorare • .  La 
actuala situaţie în care 
se află ţara, liberalism ul 
este singura alternativă, de 
aceea se cere realizată u . 
nirea şi în tărirea acestuia 
•  A tîta vrem e cit P.N.3L 
se află în opoziţie, să aibă 
o politică constructivă •

S-a ajuns într-o situaţie 
care im pune să se acţio
neze cu ho tărîre pentru ie
şirea din actuala- criză a 
liberalism ului, lărgirea a- 
derenţei acestuia şi a ro
lului său in viaţa politică, 
economică şi. socială a Ro
mâniei.

„  ’
Conferinţa Organizaţiei 

Judeţene a P.N.L. şi.a ales 
com itetul de conducere. Ca 
preşedinte al acestuia a 
fost ales dl Constantin Ble- 
jan , iar ca vicepreşedinţi 
dnii Dan Magheru, Ioan 
'Macovei si Simonel Bucur.
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TOATE AU UN ÎNCEPUT Şl UN 
SFÎRŞIT

Program ul de furnizare a 'apei 
calde m enajere la blocul nostru 
(blocul 24, strada M ureşului, Orăş- 
tie) este în tre orele 10—20. în - 
tr-una din zile, apa caldă a venit 
abia la ora 18 şi a ţinu t două ore. 
Am reclam at faptul la asociaţia de 
locatari, dar mi s-a spus că nu dum 
nealor sau fochiştii de la centrala 
term ică sînt de vină, ci nişte copii 
care au închis vanele de la canalul 
term ic ce duce la blocul nostru. A- 
cest lucru, dacă a fost adevărat, a 
fost posibil doar pentru  că nici u- 
nul d in tre căminele de vane nu este 
am enajat cu capac. RAGCL „Acti
v itatea '1 din Orăştie, cînd a făcut 
pregătirile de iarnă în vara anului 
1992, nu  le-a term inat. Cel puţin 
aşa stau lucrurile în  ceea ce priveşte 
pregătirile la CT 4 /din Micro 2, şi 
reţelele aferente de termoficare. 
Toate aceste neglijenţe le plăteşte 
acum populaţia cu vîrf şi îndesat. 
(Mircea Todor, str. M ureşului, bloc 
24. ap. 23, Orăştie).

P.S. în ceea ce priveşte celelalte 
problem e pe care le ridicaţi in scri
soare, dl Todor, lucrurile nu sînt 
chiar aşa de simple. T ariful pentru 
apa rece este in directă concordan
ţă cu costurile ce se fac pentru  cap 
tarea, tra tarea  şi distribuirea ei şi 
este aprobat prin  decizia Consiliu
lui Judeţean. Tarifele pentru  ener.

TEBJUA 
OUVÎNJT ULUI LT

gie term ică, gaz m etan şi energie 
electrică sînt aprobate de Guvernul 
României şi sînt de asemenea în 
concordanţă cu consum urile pentru 
producţie şi distribuire. Că aceste 
consum uri maschează în m ulte ca
zuri nem uncă, furt, incom petenţă 
m anagerială asta aşa este. Deci a- 
dresanţii rîndurilo r dv. din finalul 
scrisorii a r  fi m ai mulţi. în  orice 
caz, cursa nesăbuită şi de neoprit 
a scumpirii costului vieţii, perspec
tiva reducerii totale a subvenţiilor / 
de stat, trebuie să-i pună pe gîn. 
duri, căci vorba dvoastră, toate au 
un început şi un sfîrşit,

POŞTA RUBRICII

•  Eugen Enăşescu şi Asociaţia de 
locatari n r. 9 Deva. Am discutat la 
RAGCL problem a pe care o ridicaţi, 
cea a concordanţei d in tre nivelul 
p lăţii şi param etrii agentului term ic 
final, ai celui secundar şi tem 
peratura din apartam ente. P lata la 
abonaţi se face, după cîte ni s-a 
spus, în fupcţie de param etrii în- ' 
registraţi de contoare şi care au 
fost în iarna aceasta de 76—80 gra
de Celsius la plecarea de la CTE 
M intia şi 45 grade Celsius la re
tur. Este explicabil deci că param e
trii agentului termic, secundar — cel 
care circuitează în radiatoarele de 
calorifer din apartam entele noastre 
— nu pot asigura în interior o tem
peratură mai m are de 17—18 grade

Celsius. Aceasta s-ar obţine dacă 
producătorul de energie term ică ar 
furniza agentul p rim ar la 105—110 
grade Celsius, ceea ce nu  se în- 
tîmplă.

•  Petre Urdea, Sim eria : Din in 
form aţiile pe care le-am prim it de 
la  Romtelecom Deva — exploatarea 
staţiilor de radioficare şi a reţele
lor de radiodifuzare. se face cu 
m ari cheltuieli pentru regia în cau
ză, cheltuieli pe care taxa de abo
nam ent nu le acoperă nici în pro 
porţie de 20 la sută. Regia nu pri
meşte nici un fel de subvenţii pen
tru  aceasta. De altfel* instalaţiile 
respective sînt în dezafectare. Un 
adevăr, recunoaştem, nu prea în 
curajator pentru dum neavoastră.

•  Petru Dăbucean, Densuş : Ani 
comunicat problem a dvoastră la 
conducerea Oficiului de pensii şi 
sperăm  într-o  rezolvare favorabilă.

•  Gheorghe Hiriza, Baia de Criş : 
Intervenţiile noastre în favoarea dv 
la Direcţia F inanţelor Publice Sa.- 
tu Mare şi Direcţia pentru Muncă 
şi Protecţie Socială Satu Mare s-au 
soldat cu răspuns negativ. Nu figu
raţi ca beneficiar de pensie IOVR 
în actele de arhivă ale nici uneia 
d in tre cele două instituţii. Am mai 
intervenit în favoarea rezolvării pro 
blemei şi la Arhivele M ilitare de 
la Piteşti, de unde aşteptăm  răs
punsul.

L a c  s ă  f i e ,  c ă  . . .

n a i v i
In trarea României în Eu

ropa — oare n.anv fost 
aici dintotdeauna ? a 
însem nat şi venirea din 
Europa in ţară a tot felul 
de fenomene inedite pen
tru  noi, cum ar fi, de pil
dă, traficul de valută fal
să. Sînt to t mai num eroa
se şi în judeţul nostru ast
fel de aspecte, lucru care 
trebuie să-l recunoaştem, 
vrem ori ba .

Un tip care se îndeletni
cea cu aşa ceva era — 
zicem la trecut, fiind în 
acest mom ent după gratii 
— Rlăjan Grigpre din De
va, individ fără  ocupaţie, 
recidivist, cu domiciliul în 
Gojdu, "bl. A, ap. 20. G.B. 
era zi' de zi prezent în pia
ţa de alim ente, în acel loc 
unde indivizi dubioşi îţi 
şoptesc la ureche sau s tr i
gă în gura m are, „m ărci şi 
dolari cum părăm " Rîndu- 
rile de faţă nu-şi propun 
să se refere la traficantul 
de dolari falşi, ci la cei ce 
s-au lăsat păcăliţi — traşi 
în piept, cum se zice — 
de un astfel de individ.

Maria P intilie din Baru, 
însoţită de nora. sa, Livia 
Pintilie, şi de M arioara Ro- 
dean din Deva au mers în 
piaţa Devei să cum pere do
lari, cine ştie pentru ce 
treabă. Au d a t ‘toate trei 
peste B.G cu care au in 
tra t în discuţie.

—  Vă servesc, doamnelor, 
le-a zis B.G. Şi ieftin — 
250 dolarul. Cit vreţi ?

Cete trei femei s-au con
sultat din priviri şi prim a 
dintre ele a zis :

Vreo 400 de dolari.
—- S-a făcut. H aideţi cu 

mine. că nu se face să va
dă cineva afacerea.

Cele trei, plus traficantul, 
ău in tra t în scara unui bloc 
şi în citeva minute tran 
zacţia lei — dolari s.a  rea
lizat. Femeile au m ers a- 
poi acasă la M. Rodean şi 
abia aici s-au apucat să 
adm ire cele patru bancnote 
de .c îte  100 de dolari.

Faine, a zis una bu
curoasă foarte.

O afacere pe cinste, 
ce mai, a com pletat alta.

La un mom ent dat una 
a răm as de- piatră.

— la uitaţi-vă la astea 
- două bancnote, a spus ea

mai apoi. Au aceeaşi serie 
şi acelaşi num ăr. i

S-au u ita t aten t şi toate 
trei au ajuns la aceeaşi7 
concluzie :

— -  Bancnotele sînt false.
S au dus glonţ în piaţa

Devei să-l caute pe cel ce 
le-â tras pe sfoară, dar nu 
l-au mai găsit.

în  altă zi, D ţru  S trău ţ 
din Deva voia să cum pere 
o drujbă, dar posesorul m a
şinii nu voia lei, ci num ai 
dolari. S-a dus la cei cu 
„dolari şi mărci**.,, şi â dat 
peste B.G.

Am dolari, i-a zis a- 
cesta. Două bancnote a 
100 fac 54 000 de Iei.-

■— Dar nu-s falşi dolarii ?
— Vai de mine, s-a in 

dignat traficantul. Pipăie 
hîrtia. Sim ţi că are pori 
m ărunţi ?

— Parcă. Dă încoace do
larii.'

D.S. s-a dus cu valuta 
la cel ce avea drujba. A- 
cesta însă, mai circum 
spect, a rid icat bancnota şi 
a privit-o  cu atenţie, apoi 
î-a z i s : -

— Niet haraşo.
Aidoma a păţit to t cu

Blaj G. şi Daniel Ghirilă 
şi G avril Boiţi. Sigur, B.G. 
a fost arestat şi deferit 
justiţiei, care-i va aplica 
pedeapsa ce i se cuvine. 
Problem a este însă alta : 
cum oameni serioşi se la 
să traşi în  piept de indi
vizi ce, pe calea fra ieririi 
altora, trăiesc pe picior m a
re, azi-mîine îi vezi capi
talişti ? Să fie vorba de 
naiv itate sau de a ltceva?  
Nu ne pronunţăm , îi lă 
săm pe cititori s-o facă.

; TRAIAN BONDOR

Sucuri din . fructe de pădure pleacă spre consu
matori. Veghează la buna lor calitate dna Mihaela 
Fareaş, dl Ioan Tomşa, de la Secţia de specialitate din 
Vata de Jos. Foto PAVEL LAZA

La aceleaşi cote
Fosta cooperativă meş

teşugărească „Moţul** Brad 
şi-a făcut un bun num e nu 
num ai în localitate, ci şi 
în judeţ şi chiar mai d e-, 
parte. După recentele con
vulsii din cadrul ei, ve
chea structură s-a îm păr
ţi t în trei. Baza activităţii 
a răm as însă în cadrul coo
perativei nou înfiin ţate — 
Horea, profilată îndeosebi 
pe producţia de încălţă
m inte de lux  — comandă 
şi serie — şi de reparaţii.

De o apreciere unanim  
pozitivă se bucură secţia 
„încălţăm inte de lux** con
dusă de dl Gheorghe Po
pa, avîndu-i că m aiştri pe 
dnii Ioan Şipoş şi Ioan 
Gorcea. ”Se execută aici în 
călţăm inte de protecţie, 
cum  .a r  fi bocanci cu e- 
lastic la tera l şi bombeu 
m etalic sau cu şiret. P rin  
magazinele proprii se des

fac cizme, pantofi şi ghete 
pentru  bărbaţi şi femei, 
modelele aparţin înd  crea
torului Florin Filîp. Şi 
pentru anul 1993, produc
ţia secţiei este asigurată 
p rin  contractele deja în 
cheiate, cu num eroşi bene
ficiari, încă din trim estrul 
IV al anului trecut, con
tracte  ce asigură activitatea 
în plin a secţiei, cu tot 
personalul angajat.

în  condiţiile actualei 
concurenţe, ştacheta ră- 
m îne rid icată doar prin 
im plicarea unor mîini de 
au rf aşa cum sîn t cele a- 
le lucrătorilor : Gafia Popa, 
Elena Pleşa, Rodica Iga, 
M aria Olar, M aria Pode- * 
lean, Ioan Golda, Mircea 
Iuga, Ioan David, Victoriţa 
Simedrea, Cornelia Şipoş.

ALEXANDRU JURCA, 
colaborator

I» Vai, V, * * * lsărăcie
zicem şi noi

DONAŢIE
Minerii şi ceilalţi lucrători de lâ Mina Ţebea au 

organizat o chetă, donînd banii, stareţului Mănăstirii 
Crişan, părintele Visarion, care pe această cale le 
aduce laude, însoţite de gîndurile şi rugăciunile de 
mulţumire. Donaţia este destinată refacerii spaţiului 
ecleziastic al mănăstirii, lucrări care vor începe'în  
1993.

La Leagănul de copii din 
Hunedoara, am încercat o 
docum entara,. N-am ajuns 
însă decît în biroul direc
toarei şi în tr-un  mic salon, 
cu cîţiva copii izolaţi, bol
navi de SIDA, care, tre 
buie să recunoaştem, a ră 
tau bine faţă  de gravita
tea situaţiei lor. N-am în
ţeles însă de ce prezenţa 
noastră aici a deranjat. în  
fine, am lu a t lucrurile aşa 
cum sînt şi am notat o 
seamă de nem ulţum iri ale 
conducerii faţă  de cei cu 
care colaborează. Ce ne 
spune, dintr-o poziţie vă
dit ostilă faţă de presă, dna 
Ileana Dan, medic pedia
tru  : „Toţi cei care aduc 
pomană pentru copiii din 
leagăn s-o facă în mod 
civilizat. Să nu fim jigni
te. De sărbători cineva a 
venit cu portocale şi cu 
bomboane „negro“. A vrut 
să le dea direct copiilor. 
Or, noi nu putem  fi de a . 
cord... Ce vină avem  noi că 
se nasc aceşti copii ? P ro 
blema este a societăţii în 
tregi. „Vai, săracii'*, zicem 
şi noi... Cine doreşte să 
dea ceva pentru leagăn, să 
dea sub formă de bani. Vă 
spun şi contul : 61525000410. 
Noi ştim ce şi cînd să le 
dăm, după un program . Di
verşi patroni asociaţi, d i
verse societăţi au venit cu 
pacheţele şi cu intenţia 
să le dea ei în m îna co
piilor. Noi avem  aici co
pii mici, sugari, nu le dăm 
în mină. De ce să aducă 
toţi portocale şi bomboane, 
de vrem e ce noi cheltuim  
bani pentru  a lim en tare  ? 
Es'te o lipsă de bun simţ... 
Să pupăm  „laba** patronu 
lui X, să cădem în ge
nunchi — nu ? — că he-au 
adus dulciuri < ? !). Or, noi 
cheltuim  milioane pentru 
îngrijirea acestor micuţi 
nevinovaţi. Ce vină avem 
noi că au venit pe lum e a- 
ceşti copii ?... £ îte  infor
m aţii s-au luat de la m a
mele care-i „fată** ? Sînt

unele cu cîte 5—7 copil 
născuţi şi abandonaţi p rin  
toată ţara . Comisiile tu 
telare ar trebui să fie lă r 
gite, fiecare să aibă o zo
nă, şă cunoască aceste 
„fătătoare** care-şi îm prăş
tie copiii prin  Hunedoara, 
Deva, Arad, Cluj, Tim i
şoara. De ce comisia din 
Valea Jiu lu i trim ite copil 
fără  acte în regulă ? De 
ani de zile nu putem  co. 
labora. Eu respect ce-mi 
„spune* comisia, d a r el 
trebuie să-şi facă lucrul 
lor. Mi se trim ite copia 
certificatului de naştere şi 
nu originalul. Cv, aici tre 
buie actul original. Să se 
ştie că unii folosesc actul 
de naştere pentru a m ai 
lua şi nişte bani în mod i- 
legaL Avem m ulte alto 
greutăţi.continuă ' direc

toarea. Se înregistrează naş
terea, aşa-zisele m am e fug 
din spital, copiii ajung Ia 
noţ Şi cheltuim  apoi cu 
corespondenţa pentru  a a- 
fla identitatea copilului. 
Medicii, asistentele de la 
m atern ităţi să fie mai a- 
tenţi cu cele care vin să 
nască. A ltfel se ivesc m ul
te com plica ţii."

Despre necazurile cu pă
rin ţii care „golănesc în 
vreme ce statu i le creşte 
copiii** ne-a vorbit de ase
menea cu am ărăciune dna 
doctor. Personalul suportă 
injurii, insulte, am enin ţări 
din partea unor inconştienţi 
„plini de bani", dar care 
au uitat de datoria de pă
rinţi şi care vin aici din an 
în Paşti, în stare de beţie, 
scuipă şi jignesc femeile 
care le îngrijesc, plozii, „Nu 
înţeleg, de ce să vină în 
vizită ? Cînd ai născut un 
copil, îl ţii lîngă tine. Da
că îl părăseşti, ce rost mai 
are să vii să-l vezi ?'* De 
acord. Deci, aveaţi ce-i po
vesti unui reporter şi, p rin  
el, celor cărora doreaţi să 
le transm iteţi cîte ceva...

' A . ESTF.RA SÎNA

S.C. NAGHI * ZSOK SRL DEVA \

Odată cu finalizarea parţială a unor spaţii i 
de producţie, pune la dispoziţie. următoarele •

I
locuri de muncă:

•  40 locuri croitor

•  1 şef secţie, specialitatea croitorie

•  1 maistru tricoter

•  1 tehnician aprovizionare desfacere

•  1 creator modele V U r i

•  1 merceolog

Alte locuri de muncă se vor pune la dispo
ziţie şi vor fi publicate în presă în perioada lu
nii mai, cînd va fi finalizată investiţia.

Relaţii la sediul firmei. Deva, .str. M. Vi
teazul (piaţă), nr, 112 sau telefon 616190. (1209)

MAGAZINUL „REGINA**
BĂLATA 25 
VA OFERĂ:

•  FAIANŢĂ
•  GRESIE
Tel. 625446. (1216)

S.C.C.A. ALBA

Angajează de urgenţă un argăsitor şi vop
sitor ca te g . TV-V. Telefon 41428 Orăştie. (37)

s
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•  VÎND 2 congelatoare
de 120 1 şi 100 1. Hune
doara, str. T randafirilor nr. 
6, bloc 18, ap. 39. (1437)

m VlND F iat Argenta 
200®, uşor avariat, tel. 
625289.

•  VlND T rabant 601
eu piese rezervă, tel. 95/ 
7116T5. (1438)

•  VlND caroserie com
p le tă  Renault 18 şi motor 
T urbo R enault 18 plus cu
tie viteză 5 trepte, Infor- 
m aţii Hunedoara, tel. 
716645, după orele 18.

(1432)

•  SC Com tourinex
■SRL vinde copiator 
Toshiba. Simeria, tel.
660575, (1743)

a.*.-* • - • •O ' * * ' : * . # '* * - *

•  CUMPĂR apartam ent
2—4 cam ere Deva, tel. 
616282. (1721)

•  VlND tractor U—650,
nou şi izoterm ă JFA W—50. 
Inform aţii tel. 717808 şi 
713121. (1746)
. e  VÎND 86 oi. Sat Făr- 

eădin, n r. 59, Haţeg. (1740)
•  VlND vacă cu lapte. 

Deva, V. Babeş, nr, 32.
(1736)

•  VÎND apartam ent două 
camere, parter, central, 

Gojdti. Deva. tel. 619335.
(1733)

«  VlND apartam ent 4 
camere, Sim eria. Tel. 661595, 
0—U , 15—18. (1632)

•  V tN D  urgent trac to r 
U—650 ,nou şi plug trei 
brazde, nou, Tel. 724322.

(1639)
•  -CUMPĂR sau preiau

contract garsonieră, plata 
tn  te i sau valută. Tel. 
615183. (1651)

•  VlND Volkswagen 1300,
în  perfectă sta re de func
ţionare, cu piese de schimb, 
in form aţii la tel. 613756, 
Deva, după oră 16, (1658)
; o VlND m ateriale de 
construcţii, ţiglă, lemn şi 
cărăm idă Tel. 629320.

■" (1718)
0  V l ND  m obilier bar, 

Inform aţii tel. 611759, după 
ora 10. (1729)

•  VÎND urgent loc (ic
casă cu anexe, construcţie 
nefinisată, posibilităţi p r i 
vatizare, m ateriale con
strucţie aferente. Deva, 

tel. G27878. (1727)
•  VINDEM casă cu 

grădină marc, plata posi
bilă şi în rate, schimb loc 
casă eu fundaţie, pe apar
tam ent, central. Deva. In 
form aţii Sim eria, str. Bis- 
caria, nr. 51. tel. 660682, 
sau 619519 Deva. (1738)

•  VÎND casă Deva, str.
Kmineseu, nr, 34, prefer 
valută Inform aţii tel. 
660396 , (1734)

•  VlND autoturism  m area 
T rabant, caroserie ava
riată. Tel. 619021. (1742)

•  VÎND Dacia 1100, de
m ontată , cu reparaţie ca
p ita lă  a caroseriei, îm 
preună sau separat, cu 
restu l de piese complete, 
în  stare bunăf, cauciucuri 
no!. M aşina se poate ve
dea In  data de 21 ianuarie 
1993, în tre  ' orele 7—22. 
Deva. s t r : K Varga, nr. 44.

(1741)
« VÎND Volkswagen LT 

28 Transportor, condiţii a- 
vantajoase. Tel, 095/138196.

(1750)
« VÎND frigider în ga

ran ţie  Tel. 011569, d im i
neaţa. (1756)

® VÎND, Dacia 1300 şi 
apartam ent 2 camere. Tel. 
616023 şi la chioşcul de 
îngheţată, din faţa ho te lu 
lui „Piaţă" Deva. (1760) 

0  VÎND carton bitumat,

bituţn şi aiitigol. Inform aţii . 
tel. 615903. (1759)

•  VlND convenabil casfi 
în Simeria. Tel. 623409.

- ' ' (1749) .
0  VÎND Lancia Prisma 

Diesel, an fabricaţie 1989, 
F ia t Una Diesel, 1986, F iat 
Fiorino, furgonetă. Diesel, 
vam a achitată, F iat P ano 
ram a (break) 1985. Tel. 
619101, orele 9—18. (1758)

•  VÎND D acia 1310, fa 
bricaţie 1982. Tel. #2321, 
după ora 15, (1762)

« VÎND autoturism e Tal- 
bot Raneho şi Volkswagen 
Bus, eventual pen tru  piese 
de schimb. Hunedoara, tel. 
717035. (1769)

•  VÎND apartam ent 2
camere. Deva, bdul Băl- 
ceseu, bl. 2, et. 2, se. 3, ap. 
30, tel. 621236. (1767)

« VlND autoturism  Mer. 
cedes 280 SE albastru  me
talizat, datări deosebite, 
p re ţ mic. Tel. 621090, (1766)

0  VÎND apartam ent 2 
camere, et. 1, zona Cean
găi. Tel. 718856. (1285)

0  VÎND Moskvici 1500, 
piese rezervă. Hunedoara, 
s tr T, V ladimirescu 21.

(1284)
0  VÎND garsonieră pro 

prietate  personală, mobi
lată, p reţ 1200 000 lei, ne
gociabil. H unedoara, str. 
M ureşului, bl. A 1, et. 4, 
ap. 76, îrftre orele 17—21.

(1286)
•  VlND urgent Renault

12 break şi T rabant 601. 
Hunedoara, bdul Decebal, 
nr. 6, tel. 716465. (1289)

•  VÎND 300 m p teren
pentru  baticu ri şi etaju l 
deasupra Cafe -Barului, str. 
Cloşca, nr. 1 Hunedoara, 
p re ţ negociabil. Oradea, 
tel. 099/124146. , (1290) '

•  SC Retezatul SA Deva
anun ţă pierderea cecului eu 
lim ită de. sum ă seria 
758426 — 758450, sold
96 146,03 lei Se • declară 
nul. (1748)

•  PIERDUT Dog germ an
arlechin (fără pedigree). A- 
ducătorului recompensă. 
Deva tel. 023750. (1737)

0  PIERDUT legitim aţie 
serviciu, nr. 81325, elibe
ra tă  de CFR H u n ed o ara , 
pe num ele A lbisem  Florin. 

•Se declară nulă. (1288)
«  SCHIMB apartam ent 

3 camere, proprietate, et.
1, Gojdu, eventual şi auto 
turism , cu apartam ent 2 
cam ere şi garsonieră, p ro 
prietate. Tel. 627253. (1754)

0  SCHIMB apartam ent 
2 camere, zona P iaţă  P e
troşani, cu. două camere 
(eventual garsonieră). De
va /tel. 617455. (1735)

•  SCHIMB garsonieră
confort X, cu apartam ent 
2—3 camere. Deva, Zam- 
firescu, bl. Q 4/1. (1531)

•  SCHIMB apartam ent 2. 
camere, proprietate, par
ter, cu apartam ent 3—4 

'camere, de stat. Tel. 627353-
(1751)

•  SCHIMB garsonieră,
central, confort I, proprie
tate, cu apartam ent ,  două 
camere. Se achită diferenţă 
negociabil, Iei, valută. D e
va, tel, 615266. orele 18— 
21. • (1761)

0  CAUT femeie îngrijire 
copil 3 ani, zona Dorobanţi. 
Deva, tel. 627412, orele 
19—22. ' - (!753)

0  CAUT femeie îngrijire 
fetiţă 3 ani. Deva. str Do 
robanti bl % 2 2 , sc, C, 
ap. 33. . (1653)

(li EXCURSIE m Turcia, 
cu plecare m iercuri. 20 ia 
nuarie 1993, ora 17. din 
faţa Hotelului Deva Şi în 
ziua plecării vă puteţi în 
scrie la 'scara autobuzului. 
Costul 10 503 lei. Info maţii

la tel. 624033, sau 621840.
U664)

- # CU autorizaţia 7422/ 
15. 9. ’92. emisă de Consi
liul Judeţean  Hunedoara 
s-a deschis activitatea in 
dependentă reprezentată , 
prin Druţuteseu Debora. 
sat Ostrovel 46, avînd ea 
obiect de activitate cofetă
rie, alim entaţie publică.

(1.627)
•  CU autorizaţia 3068/ 

4. X II 1990 emisă de P re 
fectura judeţului Hune- 
nedoara, s-a deschis acti
vitatea independentă re
prezentată prin  Adam Cor
nel din satu l Foit. nr. 62, 
avînd ca obiect de activi
ta te croitorie, confecţii tex 
tile, com ercializare produse 
alim entare, industriale, b ă 
uturi etc. (1656)

comemorări

DECESE

•  LA 21 ianuarie 
se împlinesc şase luni 
de lacrim i şi. dor, de 
cînd ne-a părăsit pen
tru  to tdeauna scum
pul nostru soţ, ta tă  
şi socru,

TRAIAN 
PR1SLOPEAN, 

a cărui am intire va 
râm îne veşnic în  su
fletele noastre. Dum
nezeu să-ţi Odihnească 
tn pace sufletul tău  
bun. Com emorarea 
sîmbătă, 23 ianuarie, 
o ra  12,30, la  cim itirul 
Bejan. Soţia Flori- 
geta, copiii Cezar, Raz- 
van şi nora Adriana.

(1755)

* 0  ÎN 20 ianuarie 
4993, se îm plinesc şase 
luni de cînd Ia Ghe- 
lari mama nu ne mai 
aşteaptă. F iu l, nora şi 
nepotul depiing m oar
tea prem atură a  celei 
care a fost 

MARJA TOMUŢA 
(1280)

•  SE îm plinesc şase 
luni azi, 2 0 .1. 1993, de 
cind m-a părăsit fu l
gerător, pentru  to t
deauna, cea care a  fost 
o bună soţie, m am ă ş i  
bunică,

MARJA TOMUŢA 
(MARICA)

Nu te vom o k a  nicio
dată  ! Parastasul de 
pom enire la  24 ia
nuarie 1993, la  Cate
d rala  Ortodoxă din 
G helari, -  (1342)

•  PIOS omagiu şi 
neştearsă am intire la 
îm plinirea a doi ani 
de la decesul regreta
tu lu i nostru 

GHERASJM STAN 
Familia. (1768)

. O S A L A R I A Ţ I I  
ORSA Deva depiing 
dispariţia prem atură a 
fostului lor coleg, 

ing. IO AN POPA, 
şi transm it sincere con 
doleanţe familiei în 
durerate. Dormi în
pace, coleg d ra g !

(1752)

- 0  SOŢIA Emilia -a- 
nunţă cu adlncă du 
rere dispariţia, după 
O scurtă şi grea sufe
rinţă, a  soţului, In 
v îrstă  de 62 ani, 

ing. IOAN POPA 
Corpul neînsufleţit este 
depus la  Casa Mor
tua ră  . Deva. înm or 
m întarea va avea loc 
Jn 21 ianuarie 1993, 
ora 43. (1757)

0  PIOS omagiu şi 
neştearsă am in tire  re 
gretatului nostru  prie
ten,

ing. IOAN, POPA, 
din partea familiei 
Vandor S. (1765)

* CONDUCEREA 
Spitalului M unicipal 
Hunedoara este ■ ală
turi de doam na ee. Pă
curar Ana, contabil 
şef, Ia suferinţa p ri
cinuită de decesul ta 
tălu i său, şi transm ite 
sincere condoleanţe fa
m iliei, (1765)

•  FAMILIA ing. Va- 
sile M ărginean este 
a lă tu ri de fam ilia Popa 
îij m om entele grele 
pricinuite de trecerea 
In nefiin ţă a  celui 
care a fost bunul nos
tru  coleg şi prieten,

IOAN POPA (JAN). 
inginer zootehnist. 
Dumnezeu să-l odih
nească în p a c e !. (1771)

•  SÎNŢEM alătu ri 
de colega noastră în 
durerea pricinuită de 
decesul tatălui său iu 
bit

TINCA IOAN
Elevii clasei a XI a A. 
Liceul Teoretic „Tra
ion" Deva.

Sincere condoleanţe) 
;V (1439)

•  FRATELE loan, 
cu familia, anunţă cu 
durere m oartea celui 
care a fost m aistru
miner,
MATIEŞ GHEORGHE
de 07 ani, din H ârţă- 
gani.

îrfm orm întarea 
azi, 20 Ianuarie, o ra 
13, în Brad. (1440)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEOAGIU 
•  Angajează cioban pentru comună. 
Oferiele se vor depune la sediul primăriei 

pînă Ia data de 27 ianuarie 1993.

S.C, .REFRACTARA** S.A. BARU MARE 
VINDE LA LICITAŢIE 

Utilaje aprobate pentru casare in condiţiile 
Decretului Lege nr. 50/1990.

Lista cuprinde fonduri fixe din categoriile 
3, 4, 5, 6 şi 9 şi poate fi consultată la sediul 
societăţii din comuna Baru.

Licitaţia va avea loc la data de 1 februarie 
1993, ora 10, la sediul unităţii, şi se va relua 
în zilele de 15 şi 22 februarie 1993, la aceeaşi 
oră.
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IN atentia producătorilor AGRICOLI !!
BANCA ROMANĂ PENTRU DEZVOLTARE ţ

Acordă credite producătorilor agricoli in
dividuali, societăţilor comerciale cu contul pri
vat în agricultură, înfiinţate potrivit Legii nr. 
31/1990, şi societăţilor agricole constituite con
form Legii nr. 36/1991.

Creditele se acordă pentru realizarea unor 
proiecte viabile şi eficiente, privind investiţiile 
pentru dezvoltarea producţiei, prelucrarea, co
mercializarea şi transportul produselor agrozoo
tehnice.

Creditele pot fi acordate pe termen mediu 
(maximum 5 ani) sau lung (maximum 7 ani) cu 
o perioadă de graţie'negociabilă, atît in lei, cit 
şl In valută- Solicitanţii trebuie să contribuie 
cu resurse proprii de minimum 15 la sută din 
valoarea proiectului ce se va realiza.

Atît la creditele in lei cît şi la cele in valu
tă, dobînzilc sînt avantajoase, stimulînd produc
ţia agricolă şi industria prelucrătoare.

Pentru a putea beneficia de acest credit, a- 
genţii economici particulari sînt rugaţi să sc a- 
dreseze la sucursala noastră din Deva, str. 1 
Decembrie, nr. 23, precum şi la filialele şi a- 
gentiile BFD din Hunedoara, Petroşani, Orăş- 
tie 'şi Haţeg. ' (îl)

S.C. AGROMEC S.A. 
cu sediul în HAŢEG, str. Progresului, 57 

4 Vinde prin licitaţie;
Tractoare şl maşini agricole 

a căror listă sc află la sediul societăţii, unde 
poate fi consultată.

Licitaţia are loc în 23 ianuarie 1093, ora 
10, la sediul unităţii şi, în caz dp neadjudecare 
în totalitate, licitaţia va continua în acelaşi loc 
şi la aceeaşi oră, în zilele de sîmbătă (30 ianua
rie, 6, 13, 20 şi 27 februarie 1993).

Informaţii suplimentare la telefon 770523, 
între orele &—14. dimineaţa, (1217)

FIRMA GERMANA „GABOR-REISEN*

Efectuează, mcepind cu luna ianuarie 1993. 
TRANSPORT RAPID DE PERSOANE la tari
fe reduse si confer, maxim pc ruta ; DEVA — 
NURNBERG — HEILBRONN — SfUiTGART 
— KARLSRUE —"MANHEUVÎ, cu autocare ul
tramoderne, dotate cu aer condiţionat şi circuit 
vidco-iv.

Plecarea din gara Deva, ora 7, şi sosire ta 
destinaţie a doua zi. Rezervări de locuri şl re
laţii suplimentare la telefon 612331. (1200)

ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR DEVA

Anunţă toţi agenţii economici care au li
citat parcele de teren in piaţa centrală Deva să 
fie prezenţi la data de 25 ianuarie 1993, ora 10, 
la sediul administraţiei, pentru alinierea rulote- 
lor-mugazin pe locurile licitate. (CEC)

i î
Informaţii la telefoanele : 544231 si 543045, 

int. 29. ’ (33)
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ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR DEVA

cu sediul in Deva, str. Ion Creangă, nr. 60 
OR GA N I Z  E A ZA 

la sediul administraţiei, în ziua de 2 februarie 
1993, ora 10,

LICITAŢIE PUBLICA
potrivit HG nr. 1228/1990, pentru închirierea 
următoarelor spaţii :

— 3 parcele pe platoul pieţei centrale De
va pentru amplasarea de rulote-magazin — preţ 
începere licitaţie chirie/lună Îl 000 lei/parcelă 
(profil preparate carne)

— 20 parcele în incinta piaţă-bazar Micro 
15 Deva pentru amplasare de rulote-magazin cu 
profil alimentaţie publică, preţ de începere li
citaţie chirie/lună 7000 lei/parcelă; r

Relaţii suplimentare se pot obţine la tele
fonul 95/615836. (CEC)
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/iii editat de S C. 
Telefoane : 611275,

„CUVÎNTUL I.lBFlî" S A 
612157, 611269. 62590 ! •

.l/ril'f.18'1991 Cont 30 70 50 601 BC Deva Deva, 2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara 
t\ 613 61 mu ■' îga i jsjnuidere jienttu conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestor" 

yantl exemtat la S.C. „EOLIDAVA" S.A. DEVA


