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•  GEORGES MAR- 
CHAIS ŞI SINDICATELE 
DIN REPUBLICA MOL
DOVA, Georges Mar- 
chaiş, Secretarul G eneral 
a l P artidu lu i Comunist 
Francez, a expediat o 
scrisoare preşedintelui Fe
deraţiei Sindicatelor In 
dependente din Moldova, 
In care şl-a exprim at do
rin ţa  de a  iniţia un dia
log constructiv în  pro
blemele de interes m ajor 
cu conducerea federaţiei. 
Evenim entele care au  loc 
în  Europa, se spune în 
scrisoare, „pot avea con
secinţe m »ri pentru  toţi 
muncitorii, pentru  toate 
forţele progresului so
cial", se a ra tă  in  scrisoare.

G reu de spus care a 
fost totuşi scopul adevă
r a t  al lu i Georges Mar- 
chais in  in ten ţiile  sale de 
a  stab ili contacte ctt Fe
deraţia Sindicatelor In 
dependente din Moldova, 
a ra tă  Moldova-Prcs. Poate 
că s-a mizat pc a iteev at 
C u  a tît mai m ult cu cit 
Ia acel m om ent sindica
tele din Moldova tiu a- 
veau preşedinte, ta acest 
post p re tin /ind  dl Gri- 
gore Erernei, fostul lider 
al C.C. al P.C.M.

•  KOHL fi MULŢU
MEŞTE LUI BUSH. Can
celarul german Helm ut 
Kohl i-a m ulţum it p re
şedintelui am erican George 
Bush pentru  rolul său 
în  m enţinerea păcii mon
diale. precum  şi pentru 
sprijinul puternic acordat 
reunificării Germaniei. Re- 
ferindu-se la victoria â- 
iiaţilor, conduşi de SUA, 
în război al din Golf, din 
1991. cancelarul a decla
ra t că „agresorul din Gol# 
a fost pus la locul, lui şi 
legile internaţionale au 
fost reinstauratc".

•  FABRICA BOM
BARDATA, A FOST IN
SPECTATA. Fabrica ira 
k iană distrusă Ia Bagdad 
de rachete am ericane era 
o fabrică datată cu echi
pam ent de prelucrare a 
m etalelor şi a fost vizi
ta tă  de inspectorii ONU 
de patru  ori — a declarat 
Rolf Ekeus, şeful grupu
lui de inspectori, rela 
tează Keuter. ,
„ „Tot echipam entul ce 
putea fi folosit doar pen
tru  scopuri m ilitare a fost 
distrus.- Echipam entul ce 
putea fi folosit pen tru  
scopuri a tît m ilitare cit şi 
civile a răm as, dar se afla 
sub controlul nostru strict", 
a spus Ekeus. ,

•  MOSCOVA ADRE
SEAZĂ O NOTA WAS
HINGTONULUI. „Situa
ţia  din Irak  a atins un 
punct critic. Există m orţi 
în  rîndul populaţiei ci
vile, fap t care este deo
sebit de regretabil" — a 
a rrec ia t m im strul de ex
terne al Rus ei. Andrei 
Kozîrev, într-o notă re 
misă D epartam entului de 
S tat am erican de am ba
sadorul rus la Washington, 
V ladim ir Lukin. Nota — 
inform ează France Presse 
— exprim ă, de asemenea, 
nelin iştea pe care o re 
sim te guvernul de la Mos
cova în legătură cu si
tuaţia  cetăţenilor ruşi a- 
f  laţi la  Bagdad, a căror 
securitate o consideră „de 
im portanţă capitală".

„Credem în mod ferm 
că răspunsul Ia acţiunile 
Irakului trebuie să fie 
cel potrivit şi să nu re
zulte decât din decizii ce 
au constituit obiectul .u- 
nor înţelegeri" — se spune 
în nota rusă, în -care se 
adaugă: „Se pare că este 
necesar ca această situa
ţie să fie exam inată încă 
o dată cu Consiliul de 
Securitate al ONU".

**************************

Chiar dacă, în cele mai 
m ulte unităţi industriale, 
consumul energetic, este 
mai scăzut decîi în urm ă 
cu trei-paţru  ani (aceasta, 
în p rim ul rînd, datorită 
funcţionării acestora i a . 
param etri reduşi, cu di
m inuarea proporţională a 
producţiei m ateriale — 
n.n.), ia r  iarna nu s-a 
m anifestat, p înâ acum, 
prea aspru, furnizorii de 
energie electrică nu au 
fost scutiţi de probleme.

— Noi ne-am pregătit 
în mod corespunzător, ca 
în  fiecare an, pentru  tea* 
versarea anotim pului fri
guros, însă niciodată nu 
poţi prevedea exact fie 
unde apar necazurile şi 
ce dim ensiuni pot avea 
ele — releva dl ing. Cor
ne' Cazan, directorul F i
lialei de Reţele Electrice 
Deva. în tr-adevăr, iarna 
nu  a  fost violentă, dar 
în zilele cu tem peraturi 
de m ulte grade sub zero 
ne-a creat destule gre
u tăţi. P e  unele linii de 
îna ltă  tensiune (Mintia —

Brad, M intia — Gaiţa), 
d .n  cauza chiciurii pro
nunţate, s-au produs de
clanşări ale liniilor — 
prin  protecţii —. care au 
generat scurtcircuite şi, 
ca urm are, întreruperea 
alim entării cu energie e- 
lectrică a unor cdnsu-

lea Jiu lu i —, datorate u- 
tilizării unor receptoare 
im provizate, de m are ca
pacitate, peşte  puterea 
instalaţiilor, intervenţiilor 
neautorizate, necalificâte 
la cofrete şi la  tablourile 
de distribuţie. O serie de 
problem e le generează şi

aşa, pentru remedierea 
num eroaselor defecţiuni şl 
repunerea instalaţiilor în 
stare de funcţionare. Aici 
foamea de energie elec
trică este cum plită, mo
tiv pentru care noi ieşim 
în  fiecare an  din iarnă 
cu instalaţiile făcute praf,

FOAMEA DE ENERGIE Şl PREŢUI. El
m atori. Oamenii noştri 
au  făcut eforturi consi
derabile pentru  repunerea 
respectivelor linii sub 
tensiune.

D ar nu sîn t singurele 
incidente din activitatea
F.R.E. Deva în această
perioadă a iernii 1992— 
1993. A lte situaţii critice 
le constituie consumurile 
exagerate de energie e- 
lectrică din partea unor 
locatari, în  condiţii de 
insecuritate a instalaţiilor 
şi a vieţii oam enilor, cu 
scurtcircuite şi în trerupe
rea tem porară a alim en
tă rii — îndeosebi în Va-

consumurile frauduloase 
ale unor cetăţeni indivi
duali sau persoane priva
tizate, ca şi neplata ener
giei de către anumite în
treprinderi, societăţi pri
vate, asociaţii de locatari.

— înţelegem că locui
torii Văii Jiului sînt lip
siţi de gaz metan şi de 
suficient agent termic, 
însă foarte mulţi dintre 
ei consumă energia elec
trică într-un mod excesiv, 
brutal. Lucrătorii secţiei 
noastre din Petroşani sînt 
zi şi noapte în „priza di
rectă", dacă pot spune

cîrpite pe toate părţile. 
Pen tru  prevenirea acestor 
stări de lucruri, avem  in 
vedere o serie de lucrări 
d e . investiţii, vizînd re- 

dim ensionarea instalaţiilor 
de alim entare cu energie 
electrică a  consum atorilor 

•casnici, d in  blocurile de 
locuinţe. Va fi o acţiune 
de am ploare, cu costuri 
nu chiar mici, dar extrem  
de necesară pentru Va
lea Jiului şi pentru oa
menii de aici.

— Era vorba şi despre 
neachitarea costurilor e- 
nergiei de către o serie 
de consumatori .

— Da, se consumă re
la tiv  mult, dar se plăteşte 
puţin. La această oră a- 
vem de incaşat, de anul 
trecut, 3.4 m iliarde lei, 
adică p la ta  consum urilor 
de kilow aţi la  nivelul în 
tregului jucjeţ, pe . mai 
m ult de o lună şi jum ă
tate. Cu restanţele cele 
mai m ari se situează S.C. 
„Siderm et" Călan, ex 
ploatările m iniere Barza, 
Hunedoara şi Certej, 
S.C. „Casial" S.A. Deva, 
S.C. „UMIROM“ S.A. 
Petroşani şi altele. De â- 
semenca, nu .şi-au p lă tit 
energia electrică consu
m ată aproape pe întregul 
an 1992 m ulţi privatizaţi 
d in  Brad, Deva, Orăştie 

•(unii au fost deja decu
plaţi, % să nu  au  reclam at 
nim ic — nm.), precum  şi 
asociaţii de locatari din 
Deva, H unedoara, P e tro 
şani. Este de neînţeles a -  
titudinea răuplatnicilor, 
ştiindu-se că aceşti, bani

DUMITRU g h e o n e a  
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PRIVATIZARE, DAR NU ORICUM
După destrăm area fostei 

I.C.S.A. Hunedoara, actuala 
Societate comercială „Cora" 
S.A. a răm as cu 40 de u- 
n ită ţi profilate pe desfa
cerea m ărfurilor către 
populaţie. D intre acestea, 
pînă în  prezent 10 au  fost 
închiriate, iar 10 au fost 
luate în locaţie de gestiune. 
Să rezulte de aici că pri
vatizarea este lentă ? Este, 
în com paraţie cu alte sec
toare cu profil comercial 
d in  judeţ.

— Este adevărat că sînt 
puţine unităţile de acest 
fel, ne spunea dl Florea 
Florea, directorul societăţii, 
dar fap tu l acesta se ex
plică prin lipsa de cereri 
pentru privatizare.

— Adică să nu voiască 
lucrătorii comerciali să de
v ină privatizaţi ?

— Da. Toate cererile ce 
le-au avu t pînă ăeiţjp au 
fost soluţionate favorabil, 
adică unităţile respective 
au fost 'licitate. în  momen
tu l de fa ţă , de pildă, nu 
avem  nici o cerere.

La prim a vedere situa
ţia aceasta pare parado
xală, dacă ţinem  seama că 
în alte localităţi, la Deva 
de pildă, privatizarea cu
noaşte o adevărată furie, 
însă ea are o explicaţie 
sau mai bine zis, mai

multe. Dna Constanţa Tu- 
fescu, contabil şef al so
cietăţii, ne sp u n e a : .

— Oamenii noştri nu  vor 
să se privatizeze din mai

.m ulte  motive. Unul a r  fi 
acela că realizează salarii

— Anume cit ?
— S alariu l mediu este 

în ju r  de 25 000 de lei, A- 
eordăm prim e lunare.

— Ceea ce înseam nă că 
societatea are o activitate 
bună.

— Are. în  1992, de pildă, 
am realizat vînzări în  va
loare de peste 1 m iliard de 
lei. Depunem eforturi im 
portante pentru aprovizio
narea cu m arfă, cea mai 
mare parte a acesteia fiind 
luată de la producători. 
Realizăm un volum mare 
de vînzări, deoarece apli
căm adaos comercial mi

nim, aşa că în magazinele 
j^Cora" marfa are un preţ 
cu 10 la sută mai mic de- 
cît în cele ale altor socie
tăţi. -

Rindttrile de faţă redau' 
o realitate, nu militează 
împotriva privatizării, pe 
care o considerăm nece
sară. în  fond de ce nu ar 
putea exista, alături de re
ţeaua particulară de des
facere a mărfurilor, şi so
cietăţi de stat ? Abia a- 
tttnci s-ar realiza o concu
renţă reală între cele două 
care ar fi în folosul cum
părătorilor, la urma ur. 
mei. ‘Ceea ce nu înseamnă 
că societatea „Cora‘‘ nu se 
poate privatiza, prin una 
dintre metoîiele de care se 
discută — cumpărarea pa
trimoniului ei de către ac
tualii salariaţi.

TRAIAN BONDOR

|  CONCURS DE POEZIE, PROZA SCURTA ŞI ESEU

I Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului, în colabo
rare  cu cenaclul „Boema““ al Muzeului M ineritului,

I organizează, în cadrul Festivalului „Aici ne sînt visă. 
torii" ce se va desfăşura la  Petroşani, în  zilele de

112, 13 şi 14 februarie 1993, un concurs de poezie, 
proză scurtă şi eseu.

I La acest concurs pot participa autori care mi 
au debutat în  volum. Lucrările, totalizind maximum 

I  15 pagini dactilografiate la 2 rînduri, în 6 exem- 
■  p lare şi însoţite de fişa autorului, vor fi expediate 
I pe adresa : Liga Sindicatelor M iniere Valea Jiului,

I*  şir. Tim işoara, nr. 2 A, cod 2675. Petroşani, judeţul 
Hunedoara, cel tîrziu  pînă la data de 29 ianuarie 

.  1993, Organizatorii vor suporta cheltuielile de trans. 
I  port şi cazare ale autorilor prem iaţi, care vor fi in . 
|  v itaţi la  m anifestările festivalului „Aici ne sînt vi. 
I sătorii". I
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LIDO BUCUREŞTI 
LIDO DEVA

j

ţ Pentru a fi bine informaţi cu realităţile din y 
l judeţ, din tară si din lume, asiguraţi-vă din timp l 
j ABONAMENTUL j

i Vă oferă înccpînd cu data de 20 ianuarie * 
] 1993» numai pentru o scurtă perioadă de timp, * 
{ programul „DISCO SEXY SHOW LIDO ’93. * 
î Rezervări Ia tel. 627536. ' f

ţ
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LA ZIARUL „CUVlNTUL LIBER”
? Abonamentele se fac la oficiile poştale, fac- ■ 
) torii poştali şi difuzorii de presă pînă in 27 ia- j 
i nuarie, inclusiv. j
1 Costul abonamentului pc luna februarie este V 
\ de 200 de lei, Ia care se adaugă taxele poştale. ţ
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- •  AGENDE PE 1993; Sîntem 
inform aţi că Ia „Casa Cărţii" 
din Deva au sosit şi sînt puse 
in vînzarc m ult aşteptatele a- 
gc-ntfe p en tru  anul 1993. Cei 
interesaţi şi le pot procura de 
la  această unitate. (N.T.)

O INVITAŢIE. Filiala H u
nedoara a Consiliului Naţional 
al în trep rinderilo r P rivate Mici 
şi Mijlocii din România invită 
în treprinzătorii particu lari din 
judeţu l nostru la o în tîln irc ce

t m m v m m m m m m m m m m m m m m m i

va avea loc dum inică, 24. I. 
1993, ora 10, în sala Palatului 
Culturii d in  Deva, sir. 1 De
cembrie, nr.28. în  cadrul m ani
festării se vor prezenta expu 
neri privind taxele şi impozitele 
datorate statului, se vor face 
propuneri referitoare Ia orga
nizarea şi funcţionarea Filialei 
judeţene a C.N.I.P.M.M.R., se 
vor analiza problemele cu care 
sc confruntă întreprinzătorii par
ticulari ş.a. (Tr.B.)

a  APARTAMENTUL NR. 2. 
De peste două luni, îu acest 
apartam ent robinetele au secat. 
Adresa exactă: blocul nr. 4 
din cartieru l Dacia, d in  Deva 
Dl Milian Paşca, locatarul a-

partam entului respectiv a fost 
Ia asociaţia d e . locatari, la dis
peceratul cu apa al R.A.G.C.L., 
la P rim ăria Devei. Unde să mai 
m eargă? — ne-a întrebat. (Gh.
I.N.)

•  PROPRIETAR, DAR... loan 
Vulpe din Peştişu Mare a fost 
am endat cu 30000 de lei pentru 
faptul că efectua transportu ri 
de anim ale fără  a avea autori
zaţie. P roprietaru l autovehiculu
lui era, dar autorizaţie, ba, (V.N.)

•  18 FURTURI. Iulian M un
tean este d in  satul Nălaţ. De 
meserie „fără". în  schimb —
m arc specialist în  fu rtu ri, din ________
avutul public, d in  cel personal.

mmmmmmmmmmmmmmmrnwmmmmmwwmmwmmrnm*

F ără alegere După al 18-lea co
mis de curînd, M.I. a fost înhă
ţa t de poliţie. P en tru  „/recor
dul" stabilit, urmează... prem ie
rea. (Gh.I.N.).

# 10 METRI CUBI. Aceasta 
este cantitatea de lemne furată 
de M ihăilă Vapit din Costeşti 
— O răştioara de Sus, de *a 
Secţia de prelucrare â lemnului 
din O răştie .. I. s-a întocmit do
sar penal. (V.N.)
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CÎTI ŞOMERI SÎNT ÎN HUNEDOARA
u

jum ătate a lunii ianuarie 
a.c., spre exemplu, am 
încasat de la cursanţi su
m a de 124 000 de lei. Alte 
surse de venit a r  fi jocu
rile distractive, videotecâ, 
chiria de cinematograf.

— Cum credeţi, că a r  tre 
bui să ara te  actualele clu
buri îri v iitor ?

. Credem că actualele 
cluburi a r  trebui transfor
m ate în cazinouri, aşa cum 
au a ră ta t ele în  trecut, un
de fiecare localnic, care îi 
trece pragul, să poată pe
trece în mod plăcut tim 
pul, liber.

— Ce ac ţiun i le puteţi 
oferi în acest sens ?

— în  prim ul rînd, pentru 
copii, am organizat cu mult 
succes concursul de in terpre
tare Tllp-Top — Mini-Top, 
dotat cu prem ii care stim ul 
loază gustul copiilor pen
tru  activităţile artistice, im
plicit pentru  petrecerea 
plăcută a tim pului liber. 
Vom organiza în continua

In pofidă m ultor greutăţi 
generate de actuala perioa
dă de trecere la economia 
de piaţă, Clubul sindicate
lor Petrila, ca instituţie de 
cultură, reuşeşte să-şi păs
treze in tact profilul, fără 
a-şi ocupa spaţiu l cu bu- 
tiquri ,baruri care, fără  a 
aduce venituri considerabi
le, a r  conduce la deterio
rarea şi a ceea ce există. 
O constatare fericită care 
nu caracterizează şi pe alţii, 
Dar să dăm  cuvîntul dlui 
Aurel Hluşcu, directorul 
clubului, pen tru  a ne vor
bi despre situaţia finan
ciară cu care a  încheiat a- 
nul ’92 : „Am realizat un 
venit b ru t de aproape 2 
milioane de lei încasaţi de 
la populaţie. Din încasări 
am  plă tit apa, canalizarea, 
electricitatea consumată, sa
lariile la oameni. D iferen
ţa  de aproape 500 000 de 
lei în acoperirea altor chel
tuieli a fost prim ită de la  
sindicatul liber al Minei 
Petrila".

— Deci, fără sprijin nu 
e posibil să vă descurcaţi, 
dle director ?

— Nu e posibil. Şi nici 
o instituţie sim ilară din 
judeţ sau din ţa ră  nu reu
şeşte acest lucru. Dc aceea, 
sprijinu l financiar al sin
dicatului m inier 'este hotă- 
rîlor. Dar, şi noi, la  rîn- 
dul nostru, ne concentrăm 
activitatea potriv it cerinţe
lor m inerilor de' la  E.M. 
Petrila, cea mai puternică 
unitate economică din oraş.

— Care sînt sursele dv 
de venituri ?

— în  prim ul rînd  cursu
rile practice ; . dactilogra-
fie. contabilitate, coafură, 
croitorie, depanatori radio. 
tv. ş.a. S înt cele mai cău
ta te  cursuri de pe raza  Văii 
Jiului. Menţionez că aici 
sînt înscrişi cursanţi din 
Vulcan, I.upeni .Petroşani, 
Pui, Haţeg. Doar în prima

»‘.V.'.W.'VSV.V.V.V.V.V[iVrViV.V.‘.V.V,V

re spectacole de varietăţi, 
în care, pe lingă m om en
tele satirice, să includem 
parada modei (îm brăcă
m inte şi coafură) ; super 

-show-uri, cuprinzînd spec
tacole artistice şi evoluţii 
sportive ; acţiuni de „Ziua 
m inerului" etc.

~~ Ne vorbeaţi de o ac
ţiune cu totul specifică pe 
care o organizaţi, în cont 
de binefacere, care este 
foarte apreciată.

• Da ,este vorba de de
plasări ale m em brilor cer
curilor de coafură — m a
nichiură la azilul de bă- 
trîn i de aici, la casele de 
copii din Păclişa, Uricahi, 
prilej cu care bătrin ii şi 
copiii de aici au fost tunşi, 
li s-au aran ja t unghiile, 
le-au fost oferite cadouri. 
S înt acţiuni pentru  oameni 
organizate cu dăruire şi 
care fac ca instituţia să 
fie extrem  de apreciată.

MINEI. BOBEA

î

La Biroul forţă de m un
că şi şomaj din H une
doara sînt înscrişi, la a- 
ceastă oră, cam 3000 de 
oameni care caută de lu 
cru.

— Sînt m ulţi, sîn t pu 
ţini ? — l-am  în treba t pe 
ec. P etru  Rădoane, şeful 
respectivului birou.

— La nivelul m unici
piului nostru — al popu
laţiei, forţei economice, 
unităţilor sociale şi socie
tă ţilor p a r t i c u la r e -----se
pare că nu sîn t m ulţi. Şi 
aceasta datorită fap tu 
lui că cele trei m ari în 
treprinderi industriale — 
S.G. „Siderurgica" S.A., 
S.O. „ICSH“ S.A. şi Su
cursala M inieră Teliuc — 
nu a u  prea disponibilizat 
personal, m enţinîndu-şi 
relativ  intacte colective
le. Cei 3000 de şomeri în 
scrişi la biroul nostru
provin, in principal, de 
la societăţile comerciale 
„M eropa" (fosta fabrică 
de tricotaje), „Corvin" 
(cea de încălţăm inte) şi 
„Favior" (sora mai mică 
din Hunedoara a fostei 
„Vidra" Orăşţie). D ar pe 
lingă aceşti 3000 de oa

meni, înscrişi ia Biroul 
fo rţă  de muncă şi şomaj din 
Hunedoara, există în  m u
nicipiul nostru încă a- 
proape 2000 de persoane 
— îndeosebi absolvenţi ai 
unor şcoli — neîncadrate 
în muncă.

— Ce se face, ce se poa
te face pentru ca măcar

Lumea trebuie să  ştie

o parte din aceşti 5000 
de oameni să-şi poată 
afla un  rost p rin  înuncă?

— La nivelul biroului 
nostru funcţionează trei 
cursuri - de reorientare 
profesională, cu durata  de 
4 luni, care se vor în 
cheia în februarie a.c., 
în meseriile : depanatori 
aparate  de uz casnic, vîn- 
zători, contabili. . Subli
niez calitatea pregătirii, 
asigurată de specialişti în- 
domeniile respective, prin

F iliala d in  Deva a Socie
tăţii Comerciale de For
m are Profesională „Pro
fesia".

— Ce fac aceşti oameni 
după absolvirea cursuri
lor ?

— Îşi caută de lucru. 
Şi destui găsesc. în  une
le un ităţi de stat, în  so
cietăţi private. Noi avem 
relaţii cu toţi agenţii e- 
conomici din oraş, care 
au  obligaţia" să ne comu
nice, p rin tr-o  declaraţie 
tip, locurile de m uncă 
Vacante la  anum ite in 
tervale de timp, pe care 
le afişăm  la sediul nos
tru . In continuare, u r 
m ărim  evoluţia celor ca
re  term ină aceste forme 
de reorientare profesio
nală, p înă la  reîncadrarea 
lor în  muncă. La această 
oră sîntem  in tra ta tive  cu 
RAMGCL Hunedoara 
pentru a-i pregăti un nu 
m ăr m ai m are de sudori, 
de care are acută nevoie. 
Vom organiza cit de cu. 
rînd o clasă cu 25 de 
cursanţi pentru  califica
rea în  această meserie.

DUMITRU GIIEONEA

Desen dc CONSTANTIN 
GAVRILÂ

Pîine si serv ic ii
3

mai bune la Brad
De câteva zile locuit'orii 

oraşului Brad, prin  S.C. 
„Adiprodexim" S.R.L. (pa
tron dl A drian Damacuş), 
au posibilitatea de a mînca 
o pîine boamfă, de foarte 
bună calitate, ca la mama 
acasă, de a consuma şi 
alte produse de panificaţie 
•şi patiserie.

Noua societate ’ funcţio
nează în fosta cantină a 
T.C.H. (peste rîu l Luncoi), 
complet modernizată, con
form  cerinţelor igienico-sa- 
nitare, valoarea luerărilor 
însum înd 2,5 milioane Lei, 
unitatea fiind dotată cu
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Cind se va face ordine si lumină?
Destul de chinuiţi au 

fost şi tot aşa răm în oa
menii satelor. Dreptate li 
se va face, poate, doar în 
ceruri, căci pe păm înt e 
slabă nădejde, după cum 
decurg lucrurile. De trei 
ani buni se to t luptă şi 
nu biruiesc nicicum să fie 
clarificate problem ele cu 
păm întul şi cu patrim oniul 
fostelor C.A.P. C u ase
menea aspecte, deşi s-au 
făcut in tervenţii pentru 
soluţionare p înă la vîrful 
piram idei judeţene, sînt 
confruntaţi şi oam enii sa
telor comunei Brănişca. Îm 
pinşi de nelinişte şi de do
rin ţa  de a se face ceva 
pentru  clarificarea situa
ţiei, deoarece se apropie 
cu repeziciune vrem ea se
m ănatului, dnii Miron Be- 
tea, Constantin Chici şi 
Tovică Manea au adus în 
discuţie num eroasele greu 
tăţi şi lipsuri ce.i frăm întă 
pe ţărani, fără ca cineva 
să-i ia în seamă şi să-i 
sprijine în rezolvarea nea
junsurilor, m ulte atribuţii 
în acest sens revenind şi 
prim ăriei locale.

După cum am reţinut, în 
p riv in ţa aplicării Legii 18 
nim eni nu este interesat să

se facă lum ină, nimerii nu-i 
în treabă pe oameni ce şi 
unde vor îrisămînţa in 
prim ăvară, dacă au sau nu 
îngrăşăm inte, seminţe, er- 
bicide, unelte agricole. E 
un haos to tal şi fiecare fa 
ce cum îl taie capul. M ul
te necazuri pleacă de la li
chidarea patrim oniului fos
tei C.A.P, din Boz. O p ar
te din el este m oştenit de 
aşa-zisa asociaţie fantom ă 
ce s-a constituit, dar nu 
meroase bunuri au fost dis
truse, degradate şi descom
pletate, chiar şi furate al
tele, fără ca cineva să 
răspundă de soarta lor, daşi 
acestea au fost agonisite 
prin  munca tu tu ro r săte
nilor, acum valoarea fon
durilor respective ridieîn. 
du .se la zeci şi sute de 
milioane de lei.

Dacă mai punem  la so
coteală şi faptul că nici 
reproducţia — tauri şi 
vieri autorizaţi nu mai sînt 
in comună (deţinătorii de 
anim ale fiind nevoiţi să 
le ducă la m ontă în Ilia 
sau în  alte părţi — n.n.) 
—, că o parte  din terenul 
afectat producerii fu ra je 
lor a răm as nelucrat, iar 
finul a  fost vîndut, avem

o imagine cit de cit clară 
asupra lipsurilor ce tronea
ză de m ultă vreme. . -

Nu facem un inventar a- 
m ănunţit al tu turor lipsu
rilor pe care le văd şi le 
simt pe pielea lor localni
cii, dar le trec cu vederea 
autorităţile locale.

Alte nem ulţum iri ale in 
terlocutorilor privesc p re 
ţurile exagerate pentru 
lucrările agricole executa
te mecanic, ale m ateriale
lor folosite da către agri
cultori, întârzierile nejus
tificate la plata produselor 
agricole (uneori chiar de 
2—3 luni de zile — n.n.) 
preluate de către unii be
neficiari, în special fiind 
vorba de lapte pentru ca
r e ’ subvenţiile se acordă 
cu m are greutate.

Cu speranţa că sr va gă
si înţelegere şi solicitudi
ne pentru a se face ordine 
şi lum ină în toate chestiu
nile reliefate, dorim  un an 
agricol mai bun pentru  toţi 
oamenii satelor, num ai aşa 
puţind să scăpăm de spec
tru l foamei şi de dependen
ţa  traiu lu i riostru zilnic de 
im porturi.

NICOI.AE TlRCOB
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Precizări necesare
O scrisoare plină de in . 

trebări, scrisă la necaz, ne 
trim ite dl Szilagy Arpad, 
din Hunedoara. P rin tre  a l. 
tele ne scrie că înainte de 
revoluţie, la librete dc c- 
conomii p e 'te rm en  cu do- 
bîndă, chiar dacă nu se 
respecta perioada de un an, 
se prim ea o dobîndă (o 
treim e din cea acordată in 
tegral), iar acum în cazul 
nerespectării acestei con. 
diţii, se pierde şi dobîndă. 
Că prevederile anterioare 
au fost sau nu mai aproape 
de nevoile oam enilor n .a re  
rost să m ai vorbim  acum . 
Oricum, ce.a fost nu va 
mai fi. Azi oam enii op
tează pentru  acest gen de 
economisire a banilor pen
tru  că este avantajos. D u. 
pă încheierea unui an su_ 
ma depusă iniţial creşte cu 
50 la sută.

Scrisoarea, pe cele 6 pa. 
gini ale sale, cuprinde m ul. 
te în trebări; considerente, 
reproşuri. Dar pentru că 
nem ulţum irea cititorului 
nostru credem că a fost 
generată în principal de o 
neînţelegere corectă a lu 
crurilor ne-am  adresat dlui 
VASILE FUR1R, directo. 
ru l Sucursalei judeţene 
C.E.C.

— Dobînzile la toate li. 
Iţretele emise de C.E.C. se 
calculează autom at la ' in . 
ceput de an şi se înregis.

trqgză în fişa de cont a 
libretului de către sucur
sala sau filiala C.E.C. care 
ţine evidenţa contabilă. In 
d iferent dacă cetăţeanul se 
prezintă sau nu la ghişeu, 
dobinda se calculează au . 
tom at şi devine purtătoare 
de dobîndă, cu acelaşi pro . 
cent, dacă banii nu se scot. 
în  cazul în care se face 
lichidarea libretului, la 
îm plinirea term enului de 
un an, se acordă dobîndă 
inclusiv pentru  fracţiuni 
de an (incepînd cu o zi 
ş.a.m.d. — n.n.). Dacă şu. 
m a răm îne încă un an, do. 
bînda se calculează la su
ma depusă in iţial plus do- 
bînda aferentă. D ar daca 
nu se respectă term enul de 
un an, se p ierde dobinda. 
Aş adăuga că fiecare om 
poate opta pen tru  un a n u . 
me tip de libret, cum ar  
fi de pildă cel la  vedere cu 
dobinda de 18 la sută, in . 
diferent de perioada cit 
stă sum a la C.E.C,

Am m ai re ţinu t din. pre, 
cizările făcute de di direc
tor încă un lucru care-i in 
teresează pe to ţi depună, 
te rii la  C.E.C. In  acest an, 
graţie m ijloacelor tehnice 
de care dispun, calcularea 
dobînzilor se va încheia 
mai devrem e dccît în anii 
anteriori.

VIORICA ROMAN

utilaje şi ap ara tu ră  mo
derne, aduse din import, 
(valoarea depăşind 12 m i
lioane lei), reprezentînd 
mori, cuptoare electrice, 
m alaxoare, v itrine frigori
fice, mobilier.

Acum, la b ru tărie se lu 
crează pe două schimburi, 
cu 8 angajaţi, producţia 
fiind de 500 franzele de 
0,500 kg şi 1200 pateuri şi 
covrigi pe oră. M ateria 
prim ă (făina) este asigurată 
de la  producătorii particu 
lari din ţa ră  şi din străi
nătate, iar drojd ia provine 
din Ungaria şi Austria. Tot 
aici, se desface făină de 
m ălai grisată, se execută 
măcini.ş cu produsele clien
ţilor, la p reţuri accesibile.

Desfacerea produselor se 
face direct de la societate 
şi prin magazinele ap arţi
nătoare C.L.f'.-ului de pe 
raza oraşului Brad. în  vii
to r vînzare.a se va extinde 
la in trarea şi ieşirea din 
schimb Ia gurile de m ină 
de Iâ Barza şi Ţebea. Dom
nul patron Damacuş, prin 
societatea pe. care a des
chis o recent, nu mai are 
nevoie de prea m ultă re
clamă, brădenii cunoscînd 
deja calitatea piinii şi a 
produselor pe care le des
face.

Al. JURCA,
colaborator

)
SCRISOARE DIN 

CRIŞCIOţt
Am prim it la  redac. : 

ţie o scrisoare sem aată 
de l i  persoane din Criş- 
cior, strad if Crişului. i 
Ne scriu dnii Tebieş, ( 
Bota, Maciu, Kell, Su- 
ciu, Bite etc. Necazul 1 
dum nealor ? In  anul 1990 | 
au executat lucrările n e . 
cesare pentru  a  li se 
introduce apă  în  gospo. I 
dărie. Au şi p lă- i 
tit, dar apă nu au 
nici astăzi. Cine a  luat I 
banii ? Cine s_a folosit ( 
de ei ? A sta în treabă cei 
11 gospodari. Cine ie 1 
răspunde ? (Gh.I.N.) I
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„CE SE MAI FU R A ?"

Cu ani în urm ă dispăreau de pe 
m orm intele din C im itirul central 
Sim eria cele mai frum oase flori, 
spre a  fi revîndute în  piaţă. După 
1989 au  început să dispară cap-cruci 
de m arm ură de pe socluri. P roble
m a a fost rezolvată de poliţie şi 
tribunal.

Ce se mai fură acum ? Se fură 
coroane. Cine recum pără coroane
le pen tru  a le  revinde? Nu mai e- 
xistă nim ic sacru ? Cim itirul nos
tru  e un sat fără  cîini, reprofilat 
vara în ogradă de păsări ?

Pe lingă aceste problem e care 
trebuie soluţionate de adm inistra
ţia cim itirului (dar şi altele, le
gate de noroiul şi gunoaiele ca- 
re-1 poluează), aş mai face o su
gestie şi ecolog iştilor. Anume, să 
atragă aten ţia celor ce răspund de ci
m itir că teii p lan ta ţi cu 70 sau poate 
100 de ani în urm ă au un alt rost 
decît să devină lemn de foc. Nu 
e mai bine ca cim itirul să arate 
ca un parc de odihnă, fie ea şi 
veşnică ? Revenind la  furturi, mă 
întreb ce s-ar întîm pla dacă am 
avea îngropate la noi personali
tă ţi de talia lui Charlie Chaplin. 
P robabil a r  trebui să le recupe
răm  de prin  vecini. Chiar nu se 
poate stopa profanarea cim itire
lor ? (Victoria Korosy, Simeria).

D-ALE COMERŢULUI

Ne-a vizitat la redacţie dl Ma- 
rius Cosma, pensionar din Deva.

Avea m ai m ulte of-uri. P rin tre  e- 
le şi aspecte din com erţul devean. 
A cum păraT  bere la  sticlă de 1 
litru  de la  alim entara din Com
plexul Kogălniceanu. Din 4 sticle, 
2 erau  doar pe trei sferturi pline. 
A cerut ca m ăcar Una din două 
să-i fie schim bată cu o sticlă pli
nă, căci „persoanei dinaintea mea 
i se dăduseră 10 sticle pline ochi". 
Refuzul categoric al vînzătoarei a 
fost însoţit şi de o „bălăcăreală 
verbală" pe care nici patronul n-a 
putUt-o stopa şi care l-a făcut pe 
cititorul nostru să se sim tă foarte 
jenat fa ţă  de ceilalţi cum părători 
aflaţi în magazin.

Un alt aspect care l-a  surprins 
şi supărat pe dl Cosma a fost se
sizat la  magazinul de lapte din 
Complexul „Mioriţa".

în  tim p ce la alte alim entare din 
centru se găseau ouă la  preţul de 
26 lei bucata, aici era afişat m are 
costul de 40 lei. De unde provine 
diferenţa asta a t î t  de m are şi cum 
îşi perm it unii com ercianţi să sta 
bilească asemenea preţu ri ? — în
treabă cititorul n o s tru .. (V.R.)

ÎN  MIEZUL IERNII FĂRĂ PIC 
DE CĂLDURĂ ? !

Din iarna trecută se cunoştea că 
în cartierul „Aurel Vlaicu", din 
Haţeg, asigurarea cu căldură şi, 
apă caldă în apartam ente este 
proastă, măi precis nu era nici 
una, nici alta. Ce şi-au zis loca
tarii : trece iarna asta cum trece, 
apoi tei vară, în m ult trîm biţatele 
pregătiri de iarnă, R.A.G.C.L. H a

ţeg va face toate remedierile. Dar 
n -a fost să fie aşa. N u s-a făcut 
nimic! Nu s-au înlocuit conducte
le subterane fisurate, subsolurile 
blocurilor nu  au fost curăţate, vi* 
danjate, centrala term ică este pe 
butuci. Concret, locatarii din blo
curile D 3 D 4, D 5, D 6, 2-D.3, 1- 
D-2, 2-D-2, P 29, P 30, P 31 etc stau 
şi vor sta toată iarrta fără  pic de 
căldură !

O situaţie de-a dreptul condam
nabilă dacă ne gîndim la  oameni, 
la pensionari, la copii, la  bolnavi 
al căror num ăr este în  creştere...

NICU SBUCHEA 
colaborator

Nota red a c ţie i: Am fi curioşi să 
aflăm  dacă din conducerea RAGCL 
Haţeg, de la Consiliul Local al o- 
raşului locuieşte cineva în aceste 
blocuri...

POŞTA RUBRICII

•  Un grup de pensionari din
Simeria. După cum credem că aţi 
rem arcat, noi publicăm program ul 
Televiziunii Române pentru  o săp- 
tăm înă în  fiecare sîmbătă. Faptul 
că în prim a sîm bătă a acestui an 
n-a apăru t program ul, aşa cum 
eraţi obişnuiţi, s-a datorat unui 
accident de care ziarul nostru n-a 
fost vinovat. Oricum, noi regre
tăm  întîm plarea şi sperăm  să nu 
se repete. Vă dorim un an bun şi 
aşteptăm  ş i alte semnale de la  dv.

•  * • * • * • * # * • * • * • *• *

Virtuţile 
propolisului (II)

In tr-un  num ăr trecut al 
ziarului i.am  prom is citi
torului inform aţii despre 
modul de adm inistrare a 
propolisului şi în  alte a . .. 
fecţiuni.

în  boli ale cavităţii bu 
cale, ca gingiviţa purulentă 
cu catar puternic, stoma- 
tite, paradontoză incipientă 
cu form ă hemoragică, ab 
cese paradentale, se în tre 
buinţează tinctura de pro- 
polis 20 la  sută de două 
ori cîte 30 de picături pe zi.

Este foarte eficient sub 
form ă de aerosoli în  boli 
ale aparatu lu i respirator ca 
tuberculoza, trahei te, b ron 
şite, pneumonii, aerosolii 
constînd din inhalaţii de 
două ori pe săptăm înă cu 
soluţie apoasă 10 la sută. 
Este la  fel de eficient şi 

/în tuberculozele extrapui- 
monare. ■ i '

Rezultate foarte bune

d ă  terap ia cu propolis îa  
bolile aparatu lu i circulator
— hipertensiune a r te r ia l^  
arteroscleroză — adm inis
tra t sub form ă de tinctură 
20 la sută, cîte 30 de P i
cături dim ineaţa, pe ne- 
mîncate.

Jn ulcerul gastroduode. 
nal, enterite, colite acute 
şi cronice, cîte 40 de pică
tu ri de tinctură 20 la sută 
dim ineaţa pe nem încatef 
în dureri de stomac sau 
boli virotice ale stom acului
— cîte 30 de picături de 
tinctură 20 la su tă în 10Q 
ml de lapte, de asem enea 
pe nem încate, aduc vinde
carea. ■ T.C.)

(După o corespondenţă 
de la învăţătorul pen* 
sionar si apicultor, dl 

CORNELIU CLEŞIU, diit 
Dum brava de Jos — 
Ribiţa)
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IZVORUL VIEŢII | Foamea de energie şi preţul ei
Timp de 9 luni am  lu 

crat alături de medici şi 
psihologi francezi şi ro 
mâni, în echipa de evalua
re „Medicii lum ii", care 
a avut ca scop studierea 
copiilor instituţionalizaţi 
din punct de vedere m e
dical, psihologic şi social. 
Studiul s-a făcut în  trei
judeţe----Hunedoara, Cluj,
Tim işoara — copiii fiind 
selecţionaţi prin tragere la 
sorţi, şi a cuprins leagăne, 
case de copii pentru pre
şcolari şi şcolari, şcoli şpe- . 
ciale, spitale de neuro- 
psihiatrie.

în  toate instituţiile vi
zitate am  întîln it condiţii 
foarte bune de îngrijire, 
căldură, alim entaţie, îm 
brăcăm inte potrivită, m unţi 
de jucării. înfăţişarea ce
lor mai m ulţi dintre, copii 
însă contrastează cu toate 
acestea. Pe feţele lor se 
citeşte singurătatea, sufe
rinţa. Cei mici se balan 
sează mereu, iar preşcola
rii sim t nevoia de afecţiu
ne, care se observă de la 
in trarea în instituţie, fă- 
cînd cerc şi agăţîndu-se de 
persoana străină în  dorinţa 
de a descoperi fiin ţa  d ra 
gă — m am a —  pe care o 
aşteaptă şi o caută mereu.

P rin  trecerea acestor 
copii d in tr.o  secţie în a lta  
sau d in tr.o  instituţie în  a l
ta, în funcţie de vîrstă, îşi 
schimbă m ereu persoanele 
d in  an tu ra ju l lor, ceea ce*i 
face să nu-şi poată crea 
legături' sufleteşti de dura
tă  şi, în consecinţă, se simt 
singuri, fără  protecţie, fă 
ră  apărare, fără  am intiri. 
Se închid în lum ea lor in 
terioară, se izolează, n u .i 
mai interesează jucăriile şi 
persoanele d in -jn r. fapt ce

se răsfrînge grav asupra 
dezvoltării a tît pe plan 
sentim ental (afectiv) cît şi 
intelectual. La copiii şco
lari se pot dezvolta grave 
tu lburări de com portam ent 
sau de şcolarizare.

C ontrar a ceea ce s-ar 
crede, foarte puţin i d in 
tre  copiii instituţionalizaţi 
sînt orfani. M ajoritatea sînt 
eu părin ţi care, din moti
ve socio.economice sau din 
lipsa responsabilităţii de 
părin te , sau a educaţiei, 
preferă „să dea copilul la 
stat". . ■

Misiunea noastră este d e  
a a ju ta  aceşti părin ţi să-şi 
înţeleagă rolul şi,, dacă con
diţiile nu le perm it să-şi 
crească copiii şi să le  o . 
fere căldura fam ilială de 
care au nevoie, atunci să 
ţină  legătura cu ei în in
stitu ţie şi să-i viziteze cit 
mai des, pentru  a se păs
tra  ataşam entul păripte- 
copil.

Dacă acest lucru nu se 
poate realiza, se propune, 
după experienţa medicilor 
francezi, de a  se căuta „fa
milii prim itoare" care, pen 
tru  un tim p lim itat, să ' 
poată înlocui fam ilia natu 
rală, iar copilul să se sim
tă  apărg t şi ocrotit.

închei cu un citat al 
poetei G abrila M istral, lau 
reată  a prem iului Nobel 
pen tru  lite ra tu ră  : „Sîntem 
vinovaţi de m ulte erori, 
dar vina noastră cea mai 
m are este părăsirea copii
lor, neglijarea acestui iz
vor de viaţă. M ulte dintre 
nevoile noastre pot aştep
ta. Copilul, nu. Lui nu-i 
putem  răspunde — mîine. 
Numele său este ASTĂZI".

B r. EUGENIA DINEŞ,
medic prim ar pediatru

(Urmare din pag. 1)

sînt extrem  de necesari 
tocmai pentru  cum păra
rea de către RENEL a re 
surselor de bază folosite 
la  producerea energiei e- 
lectrice — cărbune, gaz 
metan, păcură —, atît 
din tară , cît şi din im 
port. în  ce ne priveşte, 
sîntem  racordaţi cu în 
tregul potenţial tehnic şi 
um an — afla t în conti
nuă perfecţionare — în

activităţile specifice de 
în treţinere şi exploatare 
a instalaţiilor, liniilor, a- 
paraturii şi echipam ente
lor de furnizare a ener
giei electrice către con
sumatori, efectuăm revi
ziile şi reparaţiile cu
prinse în  program ele fi
lialei, intervenim  opera
tiv pentru soluţionarea 
situaţiilor critice care a- 
par. Avem un colectiv 
bun pe care ne putem 
bizui.

EXAMENUL PENTRU CALITATEA \
DE EXPERT CONTABIL j

*
Ministerul Finanţelor a aprobat organi-1 

zarea examenului pentru atribuirea calităţii; 
de expert contabil, care va avea loc în zilele I 
de 28—30 I 1993, la Direcţia Generală a Fi—2 
nanţelor Publice şi Controlului Financiar de |  
Stat Hunedoara, în care sens, cei interesaţi j 
vor depune pînă la data de 26 I a.c. dosarele! 
la Biroul de expertize contabile, în confor- j 
mitate cu prevederile Decretului nr. 79/ 1971,1 
unde vor consulta tematica şi bibliografia! 
necesare. . • !
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j MARSHALLs.n.a
I

Hunedoara str. libertăţii 8 
•Angajează urgent:

-instructor pentru şcoala de şoferi amatori

ruta
•Vinde autocamion MAN DIESEL 50

. - am

C O N C U R S U L  D IN

tfsm ceam nwsi «ee» msmm mm
P r o n o s t i c  : X, 2
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7 S A M P D O R I A  . (7) l â  - 5 7 4 as -26 17 (•' 1) ■

—  B R E S C 1A  ( 14) 16 4 6._6 i e - -22 14 (—2) I

24  I A N U A R I E
1. AT AL ANTA (o) 16 8 2 6 20—22 18 ( 12)

—  ANCOXA (17) 16 4 2 10 26—40 10 (—6)
Gazdele au posibilitatea să confirme faptul că

pînă în . prezent au cel m ai bun palm ares pe teren 
propriu.

Pronostic : 1
2. FOGGIA (15) 16 5 4 7 20—29 14 (—2)

— FIORENTINA (8) . 16 5 6 5 29 -2 7  16 ( 0)
Meci dificil pentru  gazde, care încearcă să se des

p rindă de zona inferioară a clasamentului.
Pronostic : 1, X

16 6 6 4
16 6 6 4

Bre.sciâ ţine cu orice p reţ să răipină în prim a di
vizie şi spera în tr-un  rezultat bun la Genoa.

Pronostic : 1, X
8 TORINO (ti) 16 4 9 3 17—12 17 (+1)

— INTER (2) : . • . 16 9 3 4 30—22 2 i ( +  5)
Rezulta tul . este imprevizibil.
Pronostic : 1, X, 2

9 . UDINESE (12) 16 6 2 8 23—22 14 ( -2 )
— ROMA (16) 16 : 4 5 7 •17—18 13, ( -3 )
(•ntîjnindu-se două echipe în foarte mare criza de

33—25
29—21

3. LAZIO (3)
-— JUVENTUS (4)
Este pu ţin  scontat un rezultat bun al

doam ne" la Roma.
Pronostic : 1, X

4. MILAN (1)
GENOA (11)

18 (+2) 
18 (+2) 
„bătrînei

37-
24-

-14
-32

(+13)
( -  1).

16 13 3 0 
16 4 7 5

în  ultim a etapă a*1 tu ru lu i (bineînţeles şi a... re 
turului), M ilan îşi va dem onstra superioritatea din ul
tim ii doi ani.

Pronostic: 1
5. PARMA (9) 16 7 2 7 19—20 16 ( 0)

— NAPOLI (13) 16 6 2 8 25—27 14 (—2) 
După duşurile reci de la  sfîrşitul anului trecut,

Napoli va încerca să obţină şi la P arm a un rezultat 
bun.

Pronostic : 1, X
6. PESCARĂ (18) 16 3 2 11 26—42 8 (—8)

— CAGLIARI (10) 16 6 4 6 15—16 16 ( 0) 
Cu un lot destul de modest. Pescara. nu  mai poate

face faţă  rigorilor prim ei divizii.

1(1

6)
2)

)
( . 5)

puncte, soluţia îm părţirii celor puse în joc: pure reci. 
proc convenabilă.

Pronostic : X
10 COSENZA (4) 19 7 10 2 21—11 24 (

— PADOVA (8) 19 7 6 6 23 ;>l 20 (
Gazdele au nevoie de victorie, spre a-şi netezi d ru 

mul spre m arile stadioane.
Pronostic : 1

11 M O D E N A  (15) 19 5 6 H 15— 2-1
— ASCOLI 18 9 5 4 29—16
Meciul nul pluteşte în aer, ţinînd cont de obiect:

vele com batantelor de duminică.
Pronostic : X

12. VENEZIA (6) 19 8 6 5 21—P.
— BOLOGNA (13) 19 6 5 8- 17—22
Nevoind a intra in „A“, va da forte noi Veneziei.

Totuşi, un njeei nul este posibil.
Pronostic : X ,

13 VERONA (9) ' 19 7 6 6 20—18 20 ( 2)
— REGGÎANA (1) 19 12 6 0 26— 5 .31 (4 II) 
Cu un lot solid, Reggiaha porneşte favorită în

partida de la Verona. ■
Pronostic : X, 2

,22,:
17 ; (-
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ANIVERSARI
•  18 ani sînt arip i largi

de vis şi de speranţe. La 
îm plin irea acestei f ru 
m oase vîrste, părin ţii E- 
lem er şi M aria, sora Ildi 
îi urează din .inim ă d ra 
gei lo r Edit „La m ulţi 
a n i !". <1764)

ViNZĂRI-
CUMPARAR1

•V ÎN D  autoturism  Mer
cedes 280 SE albastru  me
talizat. Dotări deosebite, 
p re ţ mic. Tel. 621090. 
" ' (1766)

•  VÎND apartam ent două
camere, parte r, u ltracen 
tra l, Deva, mobilă sufra
gerie, dorm itor, teren pen
tru  cabană în Şoîmuş. TeL 
95/614901. (1663)

•  VÎND m oară grîu
tip  Sadeom si cazan fiert 
pe abur. Tel. 622290, 
612892, 956/614647. (1616)

.» SC H ortina SA Deva 
vinde en gros ceapă us
cată, p re ţ 60 lei/kg, fără 
adaos comercial. Inform aţii 
la  tei. 615125. in tre orele 
8—16. ■ (1791)

m VÎND Dacia 1300. 
Săuleşti, nr. 106, fam. Ji- 
betean. (1792)

•  VlND apartam ent 3
camere. Dacia 1310. Deva, 
tel. 626159. . (1785)

•  VlND convenabil a-
partam en t 2 camere, Mi
cro 15. Deva, tel. 628672, 
seara. .. -- (1770)

. .  «  ' VÎND apartam ent 2 
camere. Deva, bdul Băl- 

‘ cescu, ’ bl. 2, et. 2, se.. 3, 
ap. .36. te! 621236. (1767)

# SC Obrenovici 
vinde en gros ţigări şi 
cafea ness. Inform aţii 
la  tel. 611614. (1781)
. 0 SC Eurom arket 
Brînduş SNC din O- 
răştie, str. Gh. Ba- 
riţtu , n r. 1, vă oferă 
televizoare color Ney, 
Samsung, Alfa, maşini 
de spălat Alba Lux. 
in form aţii la tel. 095/ 
•647361, orele 8—15.

(1747)

0 VÎND autoturism» 
m arca T rabarit,. caroserie 

avariată. Tel. 619021. (1742) 
0 CUMPĂR sau preiau 

contract garsonieră, plata 
în lei sau valută. Tel. 
615183. (1651)

0  VÎND apartam ent 4 
camere, Simeria. Tel. 
661595, 6—11, 15—18. (1632) 

0 VlND purcică ges- 
tan tă  de 2 luni. Inform aţii 
Lăpuşnic, nr. 150. (1793)

VÎND autodubă mo-
v-*wsf nATI VPBî)-»

0  Vtf \  i-J aulOUUO» 
tor Diesel, p re ţ convena
bil r-aran tu ică  56 1bil ş i eazan ţu ică  50 L 
Inform aţii Deva, tel, 623926.

. (1789)

0 SC Agromee Că
lări organizează lici
ta ţie de maşini agri
cole şi tractoare, la 
sediu! societăţii, în 
data  de 1 februarie 
1993, şi în fiecare zi 
de torni a  săptăm înii. 
Executăm de asem e
nea piese, dispozitive, 
subansam ble şi an- 
samble în  construcţie 
sudată. Reiaţii la tel. 
730478. (1777)

# VÎND m otor ' ARO
Cîmpulung. TeL 714236, 
Hunedoara. (1782)

0 VÎND m aterial con
strucţie casă, ţiglă şi m a
terial lemnos esenţă brad. 
Reiaţii tel. 61902G, după 
ora 20. (1783)
■ a VÎND Lancia Prism a 
Diesel, fabricaţie 1989, 
F iat Uno Diesel 1986, Fiat 
Fiorino (furgonetă) Diesel, 
vam a achitată, F iat Pano
ram a (break) 1985. Tel. 
619101, orele 9—18. (1758)

# CUMPĂR ceasuri de
m înă vechi m arca Pathek, 
P iliph IWC, Schaffhau- 
sen, loger le Cultre, O- 
mega. Swiz. O fertă avan
tajoasă. Relaţii tel. 722276, 
după ora 16. (1773)

# VÎND transform ator
de sudură portabil, 220 
V, palton piele cu me- 
sadă. Tel. 613522. (1795)

0  VÎND m aşină de scris 
electronică, s ta re  excep
ţională, p re ţ rezonabil. Tel. 
650363. : (1797)

0  VÎND urgent avanta
jos casă, curte, grădină.

MEDALIAŢII ÎMPART FELII DIN 
eîŞTIG U L LOR

Sportivii chinezi, care au  adus vara aceasta cea 
ihai im portantă recoltă de m edalii de la Olim piada 

* de la  Barcelona, trebuie acum să lupte îm potriva li
p itorilor, a prietenilor de ocazie şi a  vînătorilor de 
profituri care încearcă să obţină o parte din premiile 
lor. P en tru  a  încuraja  să lupte pentru  a crea o ima- 

J g ine bUnă a Chinei la Olimpiadă, P artidu l Comunist 
a prom is m edaliaţilor prem ii în valută, case şi m a
şini, care în  China sîn t de lux. Acum ei sînt obligaţi 
de cei d in  jur să îm partă  această bogăţie incredibilă 
eu prietenii. Zhuang Xiaoyan, care a eîştigat o me
dalie  de aur la judo, a  fost obligat să ofere priete
nilor şi au to rităţilo r care au sprijin it-a dineuri în 
valoare de 30 000 yuani (5500 dolari). Cam pionul Ia 
tenis de m asă IJeng Yaping şi gim nasta Lu Li s-a'u 
sim ţit obligaţi să ofere autom obile celor care i-au a- 
ju ta i, relatează REUTEU. în tr-o  ţa ră  î n . care sportul 
era unul din puţinele drum uri către faim ă şi bună
stare de la vîrste fragede, această hotărîro  a  PCC ar 
putea să ducă la o aglom erare incredibilă a centre
lor de selectare a talentelor în sport.

NEŞSIE ARE UN FIU ÎN NORVEGIA
U n m onstru lacustru găzduit de un iac milos din 

Sudul Norvegiei s-ar putea să fie deran jat din liniş
tea lui mitică. Un grup de iniţiativă din. Seljord s-a 
deplasat într-o călătorie de schimb de experienţă la 
Loch Ness, în Scoţia, pentru a se inspira din „mac.- 
ketingul11 m onstrului local, Nessie. Localnicii speră să 
atragă turişti în călătorii ca vaporaşul pe lac, în spe
ran ţa  că vor vedea monstrul. în  acelaşi timp, ei voi: 
putea vizita un muzeu, care ilustrează istoria mon
stru lu i în form ă de şarpe, văzut prim a oară acum 
300 dc, ani, Industria  locală va confecţiona suveni
ru ri, tricouri eu im aginea m onstrului, genţi şi. chiar 

|  m onştri în m iniatură, inform ează REUTER.

I
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i i

sat Boz. inform aţii Deva, 
tel. 620918, zilnic orele 
18—21. ' (1805)

# VÎND R enault 18
Turbo Diesel, break. In 
form aţii ŞC Derby — sala 
sporturilor Deva, oţele 
10—22. (1804)

#  VlND casă în  Sime-
ria. Tel. 661493, (1803)

#  VÎND rem orcă RM 2, 
Băcia, nr. 87, tel. 672176.

(1802)
0  VÎND garsonieră, con

fort I, . zona teatru . In
form aţii tel. 729251. (1291)

0  VÎND D ad ă  1310. In 
form aţii Hunedoara, teL 
721693. (1292)

0  VÎND apartam en t con
fortabil, 3 camere. Hune
doara, A. laneu, nr. 3, M. 
137, ap , 31, (1293)

ÎNCHIRIERI
# PREIAU contract a-

partam ent două camere, 
ofer recompensă 300 000 
lei, sau 600 mărci, sau 
îngrijesc persoană în  v trstă  
în vederea luării în spa
ţiu. G aran tăm  seriozitate. 
Deva, Aleea Romanilor, 
cartier Dacia, bl. 20, sc. 
2, et. 3. ap. 33. (1790)

# CAUT garsonieră pen
tru  închiriat. Tel. 616086, 
orgie 17—20. (1808)

# OFER pentru închi
riere apartam ent 2 ca
mere, nem obilat, bl. 35. 
TeL 612194, între orele 
16—20. (1784)

0 ELEVĂ ‘caut gazdă, 
zonă centrală. Inform aţii 
la tel. 616188. (1799)

OFERTE 
DE SERVICII

0 IMPEX Sibiu e- 
fectuează transport de 
persoane pe ,ru ta  Si
biu, Deva, Nurnberg, 
F rankfurt, Koln , Dus- 
seldorf şi retur. In 
form aţii la tel. 092/ 
411300, 092/414979.

_____________ (d.p.)

# ŞCOALA de Şo
feri Horea T urda SRL, 
str. S tadionului f.n., 
tel. 095/311618, pregă
teşte în condiţii avan
ta joase  conducători 
auto pen tru  categoriile 
B, C, E. Se asigură 
cazare gratu ită şi 
m asă, (1796)

- # — » • * - « ■ *-_* — * — * — * —

SCHIMBURI
OE LOCUINŢE

0  SCHIMB apartam ent 
4 camere, proprietate, cu

2 apartam ente 2  camere. 
Inform aţii tel. 628441.

(1794)
# SCHIMB apartam ent 

două camere, proprietate, 
str. Rom anilor cu aparta 
m ent 3 camere, exclus 
Micro 15 şi Dacia. Tel. 
620395., orele 17—21. (1810)

PIERDERI
# PIERDUT Dog german

arlechin  (fără pedigree). 
Aducătorului recompensă. 
Deva, tel. 623750. (1737)

DIVERSE
# CU autorizaţia 7630 

din 18. 11. 1992 em isă de 
Consiliul Judeţean Hune
doara s-a deschis activi
tatea independentă repre
zentată prin Rus Remus 
din Pricaz, nr. 22, avlnd 
ca obiect de activitate eo- 
m ercializare produse . a- 
groalim entare; industriale, 
bunuri de consum. (1800)

# CU autorizaţia 7665/
27. 11. 1992 emisă de Con
siliul Judeţean Hunedoara 
s-a • deschis activitatea . in
dependentă reprezentată 
prin  To'ma Lavînia din 
Deva, Poiana Narciselor, 
nr, 2/4, avind ca obiect 

de activ itate  com ercializa
re şi confecţionare t r i 
cotaje, pictor firm e re
clame, artă. decorativă 

etc. . 1 (1801)

co m em o rări
# PIOASĂ aducere a- 

m inte la îm plinirea a p a 
tru  ani. înlăcrim aţi de ia 
trecerea în veşnicie a ce
lui care a fost un desă- 
vîrşit sot şi tată.
dr. VICTOR I UM1 RESCU 
Familia. (1778)

. DECESE

SOCIETATEA COMERCIALA 
„FAVIOR” S.A. ORĂŞTIE 
str. Gheorghe Lazăr, nr. 2 

Scoate la vînzare, prin licitaţie publică, 
începînd din 4 II 1993 şi continaînd in fie
care săptămînă în ziua de |oL 5 bncăţi ma
şini de cusut blănărie, cu valoarea de 
129 215 lei/buc., 10 bucăţi maşini de cusut 
METALOTEHNICA, cu valoarea de 141540 
lei/buc. şi 151 650 lei/buc. şi unele mijloace 
de transport.

Relaţii suplimentare Ta sediul societăţii, 
telefoane : 95/641741, 641560, 641561, ini. 136.

(42)

# LOCATARII blo
cului 8 sînt alături 
de vecina noastră E- 

- m ilia în momentele 
grele pricinuite dc de
cesul soţului ei, 

ing. ÎOAN POPA' 
şi transm item  sincere 
condoleanţe. Dumne- 

■ zeu să-l odihnească !
(1809)

0  SOŢUL şi copiii 
mulţum esc tu turor ce
lor care au fost a lă 
tu ri de el în momen
tele d e  grea încercare 
pricinuite de p ierde
rea celei care a fost. 
o bună soţie '.şi mamă 
devotată,

ANA KISS 
________________ (128li

I I: \ 
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1 S.C. COMIXT — MASTERS S.R.L. ;

Inchiriem avantajos spaţii mari de depo
zitare, amplasament optim, uşor accesibil 
pentru Deva, Simeria, Călan, Orăştie, Ha
ţeg, Hunedoara.

Contactaţi-ne Ia telefon 095-617612,
(206)

CASA DE CULTURĂ 
A MUNICIPIULUI DEVA 

UNIVERSITATEA POPULARĂ
v . ; ; a  n  u  n  ţ  a

începînd cu data de 21 I 1993 se fac în
scrieri pentru următoarele cursuri de pregă
tire profesională:

•  îochişti medie presiune
© macaragii gr. 1 şi III
•  ospătari—-barmani 

~ •  bucătari
•  gimnastică aerobică
•  croitorie (cu începerea cursului la 

1 II 1993)
De asemenea, Casa de Cultură recrutea

ză tineri şi tinere pentru Ansamblul folcloric 
„SILVANA'V pentru formaţia de teatru, des
chide cursuri pentru chitară, instrumente 
muzicale, solişti vocali muzică uşoară şi 
populară, solişti instrumentişti.

înscrierea se face la Casa de Cullură, zii 
nic între orele 8—18. Alte informaţii la te
lefon 61 68 82. , " " (39)

*
}

! .
i ;

ÎN ATENTIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI !
BANCA ROMANĂ PENTRU DEZVOLTARE 

Acordă credite producătorilor agricoli in
dividuali, societăţile comerciale cu capital pri
vat în agricu! nră, înfiinţate potrivii 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 în lei, cit 
şi în valută. Solicitanţii trebuie să contribuie 
eu resurse proprii dc minimum 15 la sută din 
valoarea proiectului ce se va realiza.

Atît ia creditele in lei cit şi la cele In valu
tă, dobînzile s nt avantajoase, stîmulînd produc
ţia agricolă şi Industria prelucrătoare. ’

Pentru a putea beneficia de acest credit, a- 
genţii economici particulari sînt rugaţi să se a? 
dreseze la sucursala noastră din Deva, str. 1 
Decembrie, nr. 23, precum şi la filialele şi a- 
genţiile BRD din Hunedoara, Petroşani, Orăş
tie şi Haţeg. (A)

S.C. „REFRACTARA1 S.A. BARU MARE \
ţ I

I i

! I

i I
\

I \

VINDE LA LICITAŢIE 
Utilaje aprqbate 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 seJL.îl unităţii, şi se va relua 
în zilele de 15 şi 2 2  februarie 1993. la aceeaşi 
o ră .

Informaţii Ia telefoanele : 544231 si 543645, 
int. 29. ' (33)

i !
I I

\  I
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S.C. NAGHI & ZSOK SRL DEVA

Odată cu finalizarea parţială a unor spaţii 
de producţie, pune la dispoziţie următoarele 
locuri dc muncă :

•  40 locuri croitor

•  1 şef secţie, specialitatea croitorie

•  I maistru tricoter

•  1 tehnician aprovizionare desfacere

•  1 creator modele /

•  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)

Ziar editat de. S C .CI V Î V U l  (TRÎTC SA .1/20/618/1991 Cont 30 70 50 601 B C Deva De va, 2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara 
Telefoane : 611275, $12157, 611269 62590 J * >\ <*18 :-61 (ntu-aga răspundere pentru con ţi nunii articolelor publicate o poartă autorii acestora.

Itnaiul executat la S.C. „POLIDAVA" S.A. DEVA. : : '


