
Intr-un stat de drept, 
societatea», civilă repre
zintă modul de organiza
re şi d e  expresie al „oa
menilor dfe rind", al ce
lor care, fără a face par. 
te din vreun partid, fă. 
ră a fi direct implicaţi în 
politică, rămîn totuşi, din- 
totdeauna, sarea pămîn. 
tului. Rolul el este ace. 
la de a tempera, de a 
cenzura, de a arbitra jo
cul intereselor politice de 
partid, care, scăpate de 
sub control, pot deveni 
deşănţate, dobîndlnd as
pecte de tip mafiot ori 
pervertindu.se In dicta
tură Organizată în aso
ciaţii, ligi, fundaţii, case 
de întrajutorare, - cluburi 
profesionale sau înteme
iate pe varii interese 
etc., societatea civilă se 
constituie astfel într.o 
vastă'reţea omniprezentă, 
care, ajutată de presa in
dependentă, veghează ca 
autoritatea de stat să ră- 
mînă incoruptibilă şi le
gea să fie aceeaşi pentru 
toţi. E nevoie pentru a- 
ceasta, fără îndoială, de 
o minimă tradiţie demo.

.crattcă şi, implicit, de un 
exerciţiu al libertăţii co
rect înţeleasă. Ceea ce 
fiu e cazul la noi; fncâ 
nu e cazul la noi, unde 
puterile în stat se mai 
acreşează reciproc, trans
parenţa e cam aburită, 
legea e lipsită de autoru

in planui poiiţic şi nu In 
cel civic, afîrniîndu-şi cu 
(tentaţie  ambiţii elitare 
Sa care. omul de. rind, 
civis, cetăţeanul nu se 
recunoaşte. Omul nostru 
de rind e blazat, des
curajat, . nu mai are în
credere în nimeni şi îşi

poetice. Refractar ia fu
murile elitîste cu - care 
nu-şi află tangenţe, ce
tăţeanul român al trafi. 
ziţieî mai trăieşte cu nos
talgia promiscuităţii e- 
galitariste din vremea 
cînd — cu excepţia „to
varăşilor din conducere*'

CONTRAPUNC1

tate şi eficienţă, iar jo
curile intereselor de par
tid se fac nestingherite. 
Cît despre societatea ci
vilă, ea se află în faza 
unor timide tentative de 
constituire, dar procesul 
e haotic şi anevoios. For
mele ei de organizare, 
puţine cîte sînt, şi-au 
trădat de cele mai multe 
ori scopul, devenind mij
loace de satisfacere a in
tereselor unor lideri, li- 
derita fiind una din ma
ladiile actualei epoci. A- 
lianţa Civică, bunăoară, 
în care mulţi şt-au inves
tit speranţele, s-a mani
festat cu preponderenţă

păstrează mai vechea con
vingere că statul îi este 
ostil. Aleşii săi, o dată 
aleşi, l-au abandonat, an. 
gajîndu-se în jocurile de 
culise ale intereselor po
litice. El e lipsit de ori
ce iniţiativă, în primul 
rînd pentru că n-are e- 
xereiţiul iniţiativei, a- 
ceasta fiindu-i .interzisă 
pînă de curînd, iar în al 
doilea rînd pentru că 
acum, cînd poate avea 
iniţiative, n-a găsit încă 
motivaţia lor. El n-are 
încă nici măcar motiva
ţia muncii, preferind „să 
se descurca", să mun
cească de azi pe mîine, 
în absenţa oricărei pers-

—  toţi eram egali în mi
zerie, aşteptînd ca statul 
„să dea". Că — vorba 
lui Caragiale — „d’aia.j 
stat". Idee a că rostul 
statului nu e „să dea" ci 
să administreze şi că stă 
în puterea sa, a cetăţea
nului, să vegheze ca a. 
ceasta administrare să se 
realizeze corect îi este 
încă străină.

Constituirea unei so
cietăţi civile Ia noi nu 
este o utopie. Dar nu e 
mai puţin adevărat că, a- 
flată abia la nişte ezitan
te începuturi, ea va fi 
o chestiune de durată, 
întrueît nu poate progre-

" .J

sadecft.pe i  • «fcjifRlniTs, 
bării mentalităţilor. ' 
edeei, la «rana urmelor, o 
problemă de educaţie, în 
spiritul celor afirmate de 
politologul Paul Dimitriu 
în cartea sa Exerciţii de 
memorie „Ceea ce ar fi 
de mare Irebuînţâ în Ro
mânia la  ora actuală, în 
afară de bunttrile mate. 
riale care lipsesc, este 
organizarea unor largi 
activităţi de pedagogie po
litică şi socială, mult mai 
necesare decît reţetele de 
import, pe care cei din 

-afară se grăbesc să le 
prescrie". Dar cine să 
organizeze aceste „largi 

. activităţi" ? Să Ie aştep
tăm tot de la stat ? Nu 
aparţin atribuţiilor sale. 
Singura care ar putea s-o 
facă ar fi tot societatea 
civilă, acestea puţind con
stitui primele ei forme de 
conturare concretă şi de 
manifestare în sensul re
activării în oameni a în. 
crederii în ei înşişi şi în 
puterea propriei lor ini
ţiative, E tocmai lucrul de 
la care a r trebui început.
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Aceasta este aprecierea 
făcută la recenta şedinţă 
a Consiliului Judeţean Hu
nedoara de către dl pre
şedinte ing. Gostel Alic, 
care şi-a axat intervenţiile 

; pe aspectele esenţiale ale 
activităţii desfăşurate pen

tru soluţionarea problemelor 
majore ale vieţii econpmi- 
co-sociale în judeţul nos
tru. o asemenea tendinţă

organelor puterii locale şi 
a instituţiilor de profil.
Departe de a accepta, toate 

relele (corupţia, infracţi
unile, bolile ş.a.) ca pe © 
fatalitate, consilierii .au 
apreciat că trebuie făcute 
eforturi deosebite pentru 
a înlătura „poluarea" mo
rală ce a cuprins, ca o ve
ritabilă plagă socială, ma
joritatea sferelor activităţii

gaţiei judeţului nostru, 
s-a acceptat propunerea ca 
în luna mai a acestui an 
să aibă loc, lâ Deva, o 
viitoare şedinţă a comisiei 
fir. 4 a A.R.E. Cu acest 
prilej s-a subliniat câ la 
şedinţa din 7—8 ianuarie 
ax., ce a avut loc la Bru
xelles, delegaţia judeţului 

# Hunedoara a prezentat si
tuaţia existentă în urma

DE AN CU
constatîndu-se şi din partea 
consilierilor, aceştia venind 
ru  propuneri concrete, rea
lizabile ţ i  constructive în 
scopul «aaeUerării condiţii
lor de muncă şl de trai, 
ale hunedorenilor. Un im
portant loc I»  dezbateri, în 
cadrul unei ordini de zi 
destul de încărcate; a fost 
rezervat discuţiei asupra 
conţinutului informării pre
zentate de către dl prefect 
ing. Clieorghc fvăn, referi
toare la activitatea desfăşu
rată în anul trecu t de către 
serviciile publice ale mi
nisterelor, punîndtuse ac
centul pe asigurarea şi fo-

ttmane. Ei au subliniat 
totodată cerinţa ca princi
piile democraţiei, legalita
tea şi dreptatea să-şi gă
sească afirmare deplină.

Cu interes şi atenţie a 
fost prim ită informarea re
feritoare la activitatea de. 
egaţiei judeţului Hunedoara 
la cele trăi şedinţe ale co
misiilor- Adunării Regiuni, 
lor Europei (A.R:E.), unde 
s-au dezbătut probleme de 
o deosebita Însemnătate 
pentru dezvoltarea relaţii
lor eeonomico.sociale între 
regiunile meifibre. Ca u r
mare a  demersurilor dele-

alegerilor locale din 1992 
şi a noii organizări. admi
nistrative, relief înd rolul 
CofisUiuloi judeţean în 
funcţionarea instituţiilor 
democratice.

In cadrul ordinii de- zi, 
d l ing. Ioan Radu a . fast 
ntes, prin vot secret, ca 
membru al delegaţiei: per
manente a Consiliului ju 
deţean. De asemenea, au 
fost aprobate materialele 
supuse dezbaterii şi s.au 
lua t în disctfţie variantele 
propuse ' privind viitoarea 
stemă a judeţului nostru.

NICOLAE TlRCOB

VlSÎND LA FLORI
Un tipograf pensionar nici de Crăciun n-a reu. J 

îmi povestea, cu ani în şit Să-şi cumpere 2 kg ţ 
urmă, că un ziarist străin de carne, ci abia unui. i 
sosit la Bucureşti a fost Iar Clnd n-ai ce pune în 
de-a dreptul surprins să farfurie, florile nu-ţi ţin V 
constate că românii, deşi de foame 1 ţ
aproape că n-au ce mîn- Fireşte că şi cei care le i 
ca, îşi cumpără flori. As- produc vor să fie renta- J 
ta era atunci, cînd pre- bili, E dreptul lor. Ne- |  
ţurile florilor nu ajunse, cazul e că Veniturile noas- ţ
seră la 170 lei un boboc 
de garoafă sau 130 lei o 
frezie.

Azi este greu să-ţi a- 
duci In casă un strop de 
primăvară. Este un lux 
să 6feri un buchet de
flori unei persoane dragi1. 
Cinci garoafe cu ambala
jul şi briz-brizurile a-
ferente şi gata mia de
lei I Cîţi şomeri sau pen
sionari care-şi drămuiesc 
banii pentru pîine îşi
permit să cumpere flori ? 
O doamnă ne scrie câ

tre vin în  urma preţuri- * 
lOr şontîe-şontîc, în vre- 1 
me ce acestea galopează l 
ca nişte cai ale căror friie i 
au fost scăpate din mî- ) 
nă. . ţ

Dar să nu ne întris- I 
tăm. Românul e poet. ? 
Cînd realitatea-i stâ.mpo- 1 
trivă, visează. Şi dec- ||

pe ^camdată visele sînt 
gratis. Aşa că să visăm 
la primăvara ce va să \ 
vină, la florile din par- ţ 
curi. )

V. ROMAN I

UH& pe 27-
— Ionele, de ce nu pui ih  livadă o sperie

toare ?

— Nu e nevoie, eu sînt toată ziua ;
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•  MINISTRUL POLO. 
NEZ de externe; Krzysztef 
Skubiszeivski, a dat o a- 
preciere deosebită vizitai 

sale în România şi, totodată,
a subliniat necesitatea, u- 
nor iniţiative urgente pen
tru stimularea cooperării 
bilaterale în domeniile e. 
conomic, ştiinţific şi cul
tural — relatează agenţia 
PAP.

In declaraţia făcută după 
revenirea Ia Varşovia, Sku. 
biszewski a reamintit că 
România a fost o perioadă 
îndelungată un partener al 
Poloniei în domeniul se. 
rarităţii, precizînd că acest 
fapt este menţionat şi în 
tratatul bilateral.

Totodată, şeful diploma, 
ţiei poloneze a anunţat că 
în eurfnd vor avea loc con
vorbiri vizînd stabilirea re. 
glementărilor de călătorie. 
In acest context, Skubi- 
szewski a menţionat fap. 
ful că etnicii polonezi din 
România se tem că guver. 
nul de Ia Varşovia ar pu
tea să instituie Un sistem 
de vize.

•  LUCRĂRILE* celei 
dc.a doua sesiuni a Co
misiei mixte a Ministerelor 
Afacerilor Externe ale Ro. 
mâniei şi IÎ.A. Egipt des
făşurate la Cairo aii prile. 
juit o amplă trecere în 
revistă a evoluţiei raportu
rilor român o-egiptene şi a 
posibilităţilor de stimulare 
şi extindere a acestora; S.a 
convenit un program co. 
m us de acţiuni pentru in
tensificarea raporturilor bi. 
laterale în 1993, Programul 
prevede concertarea ac
ţiunilor ministerelor de ex
terne pentru promovarea şi 
pregătirea unor contacte ia 
nivel înalt, guvernamental 
şi parlamentar, dezvoltarea 
raporturilor economice şi 
soluţionarea unor probleme 
economieo-f inanciare, im
pulsionarea colaborării cul
turale, încheierea unor im. 
strumente juridice de inte» 
res comun, ' »

; m DELEGAŢI reprezen- 
tînd aproximativ 20 dc mi
lioane de profesori şi in, 
văţăiori din lumea întrea
gă, reuniţi în capitala sue. 
deză, au decis crearea unui 
.organism internaţional care 
să militeze pentru creşterea 
fondurilor pentru educaţie 
pe plan mondial. Aproxi. 
mativ 97 ia sd ti din cele 
1100 de uniuni profesionale 
prezente ta acest congres 
mondial al profesorilor au 
hotărî! Înfiinţarea noii or
ganizaţii; denumite „Edu
ca tion International". :yâ
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conomia' de piaţă, organi.
zarea protecţiei sociale, sta. 
rea învăţâmîntalni şi să
nătăţii populaţiei, precum 
şi a mediului înconjurător, 
toate avînd ca suport da
tele înregistrate la sfîrşi- 
tu i anului 19S&, ca şi xnâ- 
surile de ameliorare ă  si
tuaţiei In fiecare domeniu 
de referinţă. Luînd în con
sideraţie chiar şi numai 
faptul câ  există în judeţ 
peste 34 O00 de persoane a- 
fectate de efectul şomaju
lui, eă sifit peste 93000 de 
pensionari, iar în  fnvăţă- 
mînt se află cuprinşi mai 
mult de M  000 copii, elevi 
şt studenţi, ne putem for
ma a  imagine (dară asu
pra multiplelor şi comple
xelor probleme de ordin 
social ce se ridică în faţa

O  LA  LABORATORUL de la 
Spitalul municipal din Hunedoara 
se eţecţuează aimal intre 400 000- 
45O 0O0 analize, de către .un per
sonal cu temeinică pregătire pro
fesională, condus de dr. Idem Rob, 
medic specialist de laborator. 
preocupat pentru extinderea ga
mei de investigaţie prin analize 
jf mai buna dotare a laborator», 
lui. {S.C.)

O  O  F A M IL IE  V R E D N IC A  «I*  
milin Popa din, Slrbi, coniuna /Ha,

are una dintre cete m âl frumoase 
şi mai bogate gospodării din 
sat. în prezent, dna Vdleria şi dl 
Viorel Popa deţin patru bovine, 
un cal, o scroafă cu şapte purcei 
şi patru şotdani rotunzi ca pepe
nele. Pe lingă cele de mat sus 
familia creşte numeroase găini, 
raţe, gîşte, ba chiar şi iepuri şi 
bibilici. (Tr.B.f

O  SPARGERE. De la Magazi
nul alimentar nr. 46 din Vulcan 
s-m  furat mărfuri in  valoare de 
m m  de lei. Autorul spargerii 
d foşt arestat, are. 19 ani şi se 
numeşte Mtkai Sebasttan, tot din- 
Vulcan. Necazul este că produsele

au fost doar parţial recuperate.
(v .n .) v

O  CONFISCARE. Lui Simonel 
Ştefănic din Ohaba Sibişel t 
s-au confiscat mărfuri in  valoare 
de 320 000 de lei. De ce ? Pentru 
că in piaţa din Petroşani a vin. 
dui îmbrăcăminte fără a avea 
autorizaţie. (V.N.)

O  AMENDĂ PENTRU... NO
ROCOŞI. Ionel Bozlanu şi Alin  
Ispas din Petrila sc credeau pro
babil norocoşi, din moment ce 
practicau focuri de noroc interzise 
de lege. Poliţia le-a demonstrai 
că m  prea este aşa, amendîndu-i 
eu cîte 10 000 de lei şi confiscin- 
dtule alţi 11 Om. {V.N.f ,

O  BARAJ ESTE. APĂ NU. 
Mai în sus de satul H e b lţa ,c o 
muna Pui, s-a ridicat cu ani în 
urmă un baraf pe Rtul Bărbat. 
Apa bună, de munte, acumulată 
atei ajunge plan ta Hunedoara. 
Dar la oamenii din Pui nici un 
strop. Ei tot din vechea fîntină 
se adapă „Oare.-i bine ?“ — ne 
întreabă dl. Traian Başiu, prima
rul comunei. Ce să zicem ? Ju

decaţi şi dumneavoastră, fGh. l.N.f
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După cum s.a putut des
prinde din episoadele ante
rioare ale serialului „Faţa 
văzută şi nevăzută a co
merţului pe drumurile pu
blice**, documentat însoţind 
un colectiv de control com
plex constituit de Consiliul 
Judeţean, cea mai mare 
parte a amenajărilor co
merciale la şoselele naţio-

nici în cele din oraşe. '
In Pui, pentru cei care 

aşteaptă autobuzul s.a 
construit -cîndva un refu
giu. După lege el e pro
prietate a primăriei locale 
dar de construit s-a con
struit cu muncă şi cu oa
recare contribuţie bănească

Dl Cornigoiu S-a străduit 
să amenajeze refugiul con
form scopului activităţii ce 
o desfăşoară In staţia de 
autobuz dar ce-a ieşit este 
un adevărat kiei.

Societatea comercială „Mi
raj “ SNC a ridicat la ki
lometrul 63+050 de pe DN

Faţa văzută şi nevăzută a comerţului pe 
drumurile publice (III)

ÎN  S E N S  I N V E R S

nale sînt un fel de impro
vizaţii. Din păcate, din 
punct de vedere al legali
tăţii construcţiei, multe din
tre ele sînt făcute prin în 
călcarea legii.

O asemenea amenajare 
cu destinaţia de bufet a 
realizat în Peştişu Mare 
şi dl Gelu Călugăru. A rea
lizat-o fără autorizaţie de 
construcţie. Prim ăria mu
nicipiului Hunedoara care 
trebuia să constate con
travenţia a făcut consta
tarea, dar sancţiunile a 
lăsat să le aplice alţii, res
pectiv direcţia de specia
litate a Consiliului Jude
ţean. Cu buni samariteni 
de acest fel nu se va pune 
ordine nici în construcţiile 
de la drumurile publice

a sătenilor. Autorităţile co
munale în exerciţiu la in
trarea în vigoare a actelor 
normative şi legilor ce re
glementează privatizarea 
s-au gîndit să realizeze din 
această construcţie un vad 
comercial, o sursă de ve
nit la bugetul local şi au 
închiriat- refugiul asociaţiei 
familiale a dlui Ştefan Cor
nigoiu. Acum aştepţi au
tobuzul în staţia bufet, mai 
iei un rom, mai iei o vodcă... 
Dacă pierzi autobuzul ? 
Nu-i nimic vine altul.

68, la Păclişa, un soi de 
baracament din p.f.l. cu 
destinaţia de — ce altceva? 
— bufet. Proprietarul tere
nului pe care asociaţii — 
domnii Remus Bistrian, 
Mircea Susan şi Marinei 
Herţeg au „ctitorit** bi
zara amenajare este statul 
reprezentat în acest caz de 
Prim ăria Toteşti. Contrac
tul de închiriere a" 800 mp 
de teren prevede o chirie 
simbolică. Oare nu ştiu 
autorităţile comunale în 
ce fel se pot atrage fonduri

la bugetul local ?! Pînă 
una alta SNG „Miraj “ nu 
poate prezenta pentru con
strucţia ce a realizat-o pe 
terenul respectiv aviz de 
amplasament. Neavîndu-1 
pe acesta nu poate avea 
autorizaţie de construcţie 
legală. Bufetul de la Pă
clişa al SNG „Miraj** nu 
are însă nici grup sanitar 
propriu, aşa cum cer nor
mele sanitare.

Pe la „Miraj** însă multe 
merg invers decît ar tre 
bui, inclusiv contorul e. 
lectric, ceea ce înseamnă 
curat furt de curent.

Acţiunea iniţiată pe dru
murile publice de Consiliul 
Judeţean- şi pe care ziarul 
nostru a reflectat-o nu va 
rămîne singulară. Din a- 
ceasta va avea de cîştigat 
prestanţa judeţului nostru 
şi evident consumatorul, 
cel care apelează la ser
viciile unităţilor de la şo. 
sea. ’ >

Ing. PETRU MARINOIU 
şef serviciu Urbanism la 

Consiliul Judeţean 
Hunedoara 

ION CIOCLEI

OMUL SFINTESTE LOCUL!
La Biblioteca comunală 

din Bueureşci am ajuns 
îrttr-o dimineaţă de sfîrşit 
de ianuarie, Instituţia, a- 
flată în acelaşi corp de 
clădire cu căminul cultu
ral, , se deschidea doar la 
ora 9, dar fumul scos pe 
coş era un semn că cineva 
se îngrijise ca focul să 
fie făcut mai devreme pen
tru ca, încă de la prima 
oră, biblioteca să-şi poată 
primi cititorii cu... căl
dură. In acelaşi timp, o 
dovadă de respect pentru 
instituţia în care lucrezi!

Punctul forte al activităţii 
bibliotecii rămîn acţiunile 
cu cartea atît de necesare 
pentru atragerea unui nu
măr mai mare de cititori, 
pentru stimularea actului 
de lectură, a nivelului de 
informaţie al localnicilor. 
Iniţiator firesc al unor ast
fel de manifestări — dna 
bibliotecar Marilena Oprea. 
Pentru o mai temeinică 
cunoaştere a fondului de 
carte se organizează ex
poziţii tematice de carte, 
mai ales de carte nou a . 
părută, este practicat ac
cesul liber la raft însoţit 
de sfaturi de specialitate 
absolut necesare ale biblio
tecarei. Volumele noi se 
aduc la* cunoştinţă prin 
prezentări, scurte recenzii. 
De audienţă se bucură co

memorarea unor scriitori de 
seamă ai literaturii ro
mâne. Cum în luna ianua
rie întreaga ţară a sărbă
torit Luceafărul poeziei ro
mâneşti, era firesc ca şi la 
biblioteca din Bueureşci să 
aibă loc o manifestare co
memorativă constînd din- 
tr-o evocare, un recital de 
poezie, audiţie de muzică 
corală pe versuri de Mihai 
Eminescu, expoziţie de 
carte. Audiţiile, după cum 
ne spunea dna Oprea, se 
realizează cu ajutorul case- 
tofonului, pickupului, aduse 
de acasă de dînsa, întrucît 
instituţia nu are în dotare 
astfel de aparate. Cu pri
lejul aniversării Unirii 
Principatelor Române a 
fost organizată o expoziţie 
de carte şi lecturi din lu
crări, creaţii literare re- 
dînd personalitatea lui A. 
lexandru Ioan Cuza. O 
manifestare viitoare va fi 
dedicată lui Ion Luca Ca. 
ragiale.

Organizînd astfel de ma
nifestări este firesc ca a- 
ceastă instituţie să se si
tueze în atenţia locuitori
lor comunei- Dovadă şi cei 
400 de cititori înregistraţi 
pînă în momentul de faţă. 
Se confirmă încă °  dată 
faptul că omul sfinţeşte lo
cul !

MINEL BODEA

A SOSIT POŞTAŞUL!
Omul care vine în pra

gul casei, cu taşca lui plină 
de scrisori, telegrame, fe
licitări. invitaţii, Omul care 
ne aduce bucurii, uneori şi... 
Este poştaşul. Dumnealui 
ne aduce veşti din ţară, 
din lume. Din judeţ, în 
primul rînd. Pentru că, 
oricum am vrea s-o în
toarcem, satul, comuna, o. 
raşul, judeţul în care trăim 
ne interesează mai întîi 
şi întîi...

Dnele Sabina Văduva şi 
Aurelia Sîntămărian, dnii 

Izidor Murgoi şi Ioan Grecii 
sînt lucrători la Poşta din 
Boşorod. Ei duc în sate, la 
casele sătenilor, scrisori, 
anumite anunţuri şi... „Cu- 
vîntul liber**. Sînt sate de 
munte, îndepărtate, pe că
rările cărora factorii poş
tali ajung cum p o t : cu 
piciorul,- cu calul. Pe frig, 
pe ploaie... Dar ajung. Duc 
oamenilor veşti. . Scrisori,’ 
ziare, telegrame... ■ '

163 de abonaţi primesc 
zi de zi din mina acestor 
oameni ziarul „Cuvîntul li- 
ber“. O spunem cu drag 
pentru dumnealor că toţi 
cei patru factori poştali sînt 
vrednici, harnici, oameni, 
oameni.

...196 de abonaţi la „Cu- 
vîntul liber** sînt în satele 
comunei Pui. Cu sprijinul 
lucrătorilor de la Poşta 
comunei, factorii Reomosin 
Dobrei, Flavioara Dumitres-- 
cu, Mariana Luţ, Justina

Chiriac, abonaţii ziarului 
nostru primesc în fiecare zi 
ziarul lor preferat. Şi dum
nealor, factorii poştali, cîş- > 
tigă tot mai mulţi abonaţi. 
Este bine.

La Baru, dna Aureliana 
Ungur, diriginta Oficiului 
poştal, ne spunea :

— In lună decembrie a
anului trecut am avut 89 
de abonaţi la „Cuvîntul li- 
ber“. în  ianuarie a.c. am 
crescut la 93. Sperăm că 
va creşte numărul abona
ţilor şi în lunile viitoare. 
Dar avem şi noi două ru 
găm in ţi: să se scrie mai 
mult, mai des, mai frumos 
şi din comuna noastră ; pe 
lîngă abonamente să pri
mim zilnic 20 exemplara, 
la vînzarea cu bucata. Sîm- 
băta-duminica chiar mai 
multe. /  .

— Factorii poştali cum 
duc la abonaţi „Cuvîntul 
liber** ?

— Zilnic/ Tăvi Sălăşan
— la Petros, Otilia Şotîngă
— în Baru, Cristina Cră- 
ciunescu — la Livadia şi 
Valea Lupului, Tiţa Dră- 
gan — la Merişor şi Cri- 
vadia.

...Factorii poştali sînt oa
meni inimoşi. Cu taşca in 
spinare, în fiecare zi, urcă 
pînă la poarta casei noas
tre. „Cine-i la uşă-?“ „Om 
bun. Poştaşul**. • -

Noi vă stimăm, vă iubim, 
vă mulţumim.

GH. I. NEGREA

. — Domnule comandant, 
vă rugăm să ne prezentaţi 
principalele concluzii ce 
rezultă din situaţia statis
tică a incendiilor pe anul
1992.

— Recent s-a desfăşurat 
analiza activităţii din anul 
1992 şi s-au stabilit princi
palele orientări pentru
1993, dispunînd de datele 
necesare pentru a prezenta 
concluziile respective.' E- 
fortul principal a fost o. 
rientat spre intensificarea 
muncit de prevenire a in
cendiilor în condiţiile noi
lor schimbări produse în 
viaţa econom ijro.socială a 
judeţului nostru. în  acest 
domeniu al muncii noastre 
au fost obţinute rezultate 
pozitive, în condiţiile unui 
an deosebit de secetos. Ca 
aspect pozitiv menţionez 
faptul că nu am avut in
cendii la lanuri de cereale 
sau pe timpul recoltării a- 
cestora ; iar la păduri ne
am  înscris cu un singur in
cendiu.

In schimb, s-au produs

aproape 115 evenimente, din 
care în 40 de cazuri au 
rezultat pagube importante, 
totalizînd peste 5,8 mili
oane lei. Dintre acestea, 26 
au avut loc în gospodării 
cetăţeneşti şi apartamente, 
iar 14, cu peste 2,1 mili
oane lei pierderi materiale, 
la agenţi economici. In 4 
cazuri în evenimentele res
pective şi-au pierdut viaţa 
5 persoane (2 copii de vlrstă 
preşcolară în oraşul Vul
can, o femeie de 37 de 
ani în localitatea Ruda — 
Brad, un bărbat de ' 43 
ani în municipiul Deva şi 
un bătrîn de 80 de ani în 
municipiul Hunedoara).

Cele mai multe incendii 
au fost provocate de fo
cul deschis, nesupravegheat 
(19 la sută), scurtcircuite e- 
lectrice şi jocul copiilor cu 
focul, neglijenţa fumători
lor, scurtcircuite auto şi 
scurgeri de gaze combusti
bile. Alte, incendii s-au

Interviu cu dl Lt. col. GHEORGHE DIMA, 
Comandantul Grupului de Pompieri al judeţului 

Hunedoara

datorat reşourilor improvi
zate, lucrărilor de sudură, 
afumătoriilor‘improvizate şi 
nesupravegheate, coşurilor 
de evacuare a fumului de
fecte.

Apreciem pozitiv faptul 
că în peste 70 de cazuri _ 
echipele pe locurile de 
muncă, cetăţenii respectivi, 
vecinii' acestora, membrii 
formaţiilor civile de pom
pieri, subunităţile noastre 
de intervenţie au acţionat 
eficient, începuturile de in
cendii fiind stinse în faze - 
incipiente, nerezultînd pa
gube deosebite.

Mai trebuie să arătăm 
că cele mai multe eveni
mente au avut loc în lunile

martie — aprilie şi august 
— septembrie.

— Vă rugăm să punctaţi
cîteva din direcţiile prin
cipale de acţiune în anul 
1993. " ■ r .,

— In primul rînd ne 
propunem să acţionăm mâi 
mult pentru instruirea 
populaţiei pentru a şti cum 
să prevină producerea in
cendiilor atît în gospodăria 
proprie cît şi la locurile de 
muncă şi cum să le stingă 
dacă totuşi izbucnesc. In 
acest cadru o atenţie şpe- 
cială vom acorda echipelor 
pe locurile de muncă, pre
cum şi formaţiilor civile 
de pompieri, care sînt or
ganizate în toate loralită-

< U I M I  I u n i  K

S ă l a ş u  d e  S u s  Problema
cea mai arzătoare — 

lipsa topografilor
Ca la orice primărie, şi 

la Sălaşu de Sus. xiamenii 
vin cu tot felul de pro
bleme. Dar şi aici ca şi în 
alte locuri, ce îi frămîntă 
cel mai mult pe oameni, 
este împărţirea pămîntului, 

intrarea posesorilor în drep
turi. Mulţi oameni foarte 
nemulţumiţi bat drumurile 
la primărie solicitînd co
misia şă iasă pe teren să 
facă măsurătorile. Ioan 
Iancu, Antal Peter, Ambro
zie Faur şi mulţi alţii vor 
să-şi lucreze pămîntul dar 
nu o pot face. De la dl. 
p rim ar; Ioan; Bursesc şi 
viceprimar — Dorică So- 
tîngă, aflăm că din cele 
10 sate (cooperătivizate) ale 
comunei, numai la Rîu 
Alb -Oamenii au intrat în 
posesia pămîntului. . Deci 
din . cele 2700 hectare cit 
trebuie împărţite la pro

prietari, s au repartizat doar 
219 ha. în res tu l. ‘satelor 
pici.o mişcare. De ce? Ne 
răspunde primarul care 
este şi preşedintele Comi
siei de împărţire a pămîn
tului : „Sîntem foarte so
licitaţi să aplicăm Legea 
fondului funciar. Cu des
tulă greutate anî reuşit să 
împărţim pămîntul poseso
rilor din satul Rîu Alb. 
Aici, comisia a putut să-şi 
facă treaba fiindcă am be
neficiat; V de sprijinul ce 
l-am primit din partea a 
două topografe, foarte con
ştiincioase, care şi-au făcut 
datoria. Fiindcă, ■ LIPSA 
TOPOGRAFILOR este „bu
ba*' cea mare a punerii în 
posesie şi eliberarea apoi 
a titlurilor de proprietate,

.— Aveţi şi situaţii mm 
deosebite, unde oamenii nu 
se înţeleg la împărţirea pă
mîntului ?.'.■:-■■■■■■:■

—- Locuitorii comunei

noastre sînt oameni cum
secade, înţelegători. Dis
cuţii mai pot fi. Avem o 
suprafaţă de 5 ha unde sînt 
şi posesori cu parcele mici 
de 2—3 ari şi între unii 
vor fi poate discuţii. Dar 
o să se limpezească lu
crurile, înţelepciunea, 'bu
nul simţ al omului truditor 
la munca cîmpului va în
vinge. Să ne vină topo
grafii,, să ne vedem de 
treabă.

Pentru a răspunde între
bărilor primăriei, numero
şilor cetăţeni din comuna 
Sălaşu de Sus, ne.am a- 
dresat dlui, ing. Nicolae 
Iordan, directorul Oficiu
lui judeţean de cadastru şi 
organizarea teritoriului care 
ne-a d e c l a r a t „ Ne  con
fruntăm cu lipsa acută a 
topografilor. Din această 
cauză n.am putut răspunde 
în întregime numeroaselor 
cereri ale comisiilor de îm
proprietărire. Din cele 300 
de localităţi solicitante am 
putut acoperi doar 50. O- 
fici.ul nostru a încercat să 
încheie contracte şi cu alte 
diferite instituţii care dis
pun de topografi. Aşa am 
reuşit ca să mai obţinem 
cîţiva topografi cu care 
vom acoperi încă 20 de lo
calităţi. Instruirea acestora 
a şi început din data de 
25  ianuarie a.c. şi de săp- 
tămîna viitoare vor pleca 
la locurile repartizate. Aşa 
că şi Sălaşu de Sus va 
primi un topograf ! De fapt, 
pentru comunele din zona 
Haţegului, va fi încheiat 
un contract cu Institutul 
de Cercetări Miniere din 
Petroşani, pentru a ne mai 
trimite cîţiva topografi**.

Deci, veşti bune si pen
tru alte primării.

SABIN CERBU

ÎMPUŞCĂTURI ÎN NOAPTE
Orăştie. Aproape de miezul nopţii. Undeva, prin 

centrul oraşului, Aurel Ştefan din Simeria îşi vede 
liniştit de drum. La un moment dat este acostat şi 
ameninţat de doi tuciurii. La iuţeală este deposedat 
de o haină de piele şi 3500 de lei. Victima începe să 
strige după ajutor. Apare o patrulă a poliţiei. Tîlharii 
încearcă.să dispară în noapte. Som aţii Cei doi nu se 
conformează. Liniştea nopţii este spartă 'de Jmpiişcă- 
tUri. Unul dintre fugari cade. Este dus la spital. Al 
doilea dispare cu haina şi banii. l.a scurt timp însă 
este şi el prins. Victima îşi primeşte înapoi cele fu
rate.

Cei' doi tîlhari se numesc Alexandru Brănişcan 
şi Gheorghe Brănişea. Primul are 19 ani iar cel de.al 
doilea 20 de ani. Nu mai prea au chef de fugă - Bă
nuiţi de ce, nu ? (V N.)

s

ţile şi la unii agenţi eco
nomici, astfel incit să de
terminăm o reducere con
siderabilă a fenomenelor 
negătîve în domeniul nos
tru de activitate.

Referitor - la activitatea 
subunităţilor de pompieri 
militari, subliniez faptul că 
atunci cînd vor fi solici
tate, la numărul de apel 
981, .acestea vor acţiona cu 
răspundere şi competenţă 
pentru salvarea vieţii oa
menilor si lichidarea in
cendiilor produse în zona 
lor de intervenţie.

Folosesc acest prilej pen
tru â informa pe to ţ i . ce
tăţenii din rjudeţ ş i p e  a- 
genţii economici că în afara 
misiunii de bază pe care 
o au pompierii militari, a- 
ceea de prevenire şi stin
gere a incendiilor, incepînd 
cu anul , 1992 executăm 
confraoost, pe bază de* co
mandă, anumite prestări de 
servicii ca : transport de

apă, scos apă din subsoluri, 
curăţat fîntini. punerea la 
dispoziţie a unor utilaje 
pentru lucru la înălţimi şi 
altele.

In .încheiere, apreciez că 
realizările in activitatea de 
prevenire şi stingere a in
cendiilor se datoresc in 
bună măsură muncii', res
ponsabile a cadrelor din 
instituţia noastră, organelor 
locale, comisiilor tehnice de 
p.s.i. din localităţi şi de la  
agenţii economici, forma
ţiilor civile de pompieri şi, 
nu în ultimul rînd, tuturor 
cetăţenilor care cunosc şi 
respectă' legislaţia în vi
goare. Ca o concluzie, • fac 
sublinierea că este necesar 
ca. in activitatea, de viitor 
să existe o mai bună con
lucrare intre toţi aceşti fac
tori pentru a preveni pier
derea de vteţi omeneşti, 
distrugerea bunurilor ma
teriale din sectorul da stat 
sau particular.

Interviu consemnat de 
NICOLAE TÎRCOB *4^



cuvîntul lider fag ; 3

U $ URI N TA
tnlr-o zi cu cer limpede, 

E.V., o fată tînără, încă 
elevă, se plimba cu o prie
tenă prin centrul oraşului 
Vulcan. Sporovăiau amîn- 
două, ca nişte păsărele pe 
o cracă, de una alta, ca 
adolescentele cu griji pu
ţine. Deodată, din sens con
trar venea Gheorghe Ari. 
ghel. E.V. îl cunoştea, era 
tatăl unei colege de-a ei. 
De aceea îl salută şi vru 
să treacă cu prietena ei 
de plimbare mai departe. 
Gh.A. însă o opri zicîndu.i:

...  Eşti prietenă cu fiica
mea. De ce nu vii s_o vezi?

— Păi, ştiţi...
— Vino, dragă, că este 

acasă şi se plictiseşte.
— ■ Bine, am să vin mîine.
A doua zi, cam pe la a- 

eeeaşi.oră, E.V, sună Ia uşa 
familiei Anghel. I se des
chise imediat, de parcă 
cineva o aştepta. Jn prag 
era Gh.A,

— Bună-ziua, a zis fata. 
Este acasă fiica dumnea
voastră ?

— Este,, sigur că da, a 
zis mieros Gh.A. Poftiţi, 
poftiţi înăuntru. O chem 
imediat.

E.V. a păşit in hol. apoi 
m camera mare. N-a sesi
zat că după ea Gh.A. a 
tras yala uşii de la intrare. 
Gh.A, a venit în urm a,ei 
şi a prins-o pe la spate cu 
braţele. Gestul a lăsat.o pe 
E.V. fără suflare. Mai a. 
poi, intuind intenţia bru
tei ce o sufoca, a ţipat :

-  Nu, nene, m ii
Sfgur, fapta lui Gh.A. a 

fost adusă la cunoşt inţa po
litiei, iar eroul ei a fost 
îmbrăcat în haine vărgate. 
Am scris cazul redat mai 
sus nu de dragul senzaţio
nalului, ci pentru a subli
nia un lucru de care este 
bine să ţină seama nu nu
mai fetele tinere, ci şi 
părinţii lor, şi anume a. 
celat că orice pas trebuie 
bine judecat înainte de a 
fi făcut. Uşurinţa cu care 
procedează unele victime 
ale-violurilor costă —- cum 
rezultă si din situaţia de
scrisă - - foarte scump.

TRAIAN BONDOR

S.C. „Refractara" S.A. Baru Mare a depăşit
( t  |zero !

Pentru S.C.-„Refractara" S.A. Baru Mare, 1992 a 
însemnat nu numai un an al stopării declinului eco. 
nomic, ci şi al relansării producţiei.

S.C; „REFRACTARA14 S.A. BARU MARE 
Str. Ştefan Gârbea, nr, 314 

Oferă celor interesaţi:
•  CĂRĂMIZI REFRACTARE de uz general con

form STAS 131/90, produse pentru oalele de turnare 
de capacităţi 30, 50, 65, 125, 200, 230 tone;

•  PRAFURI ANTIRETASURÂ EXOTERME pe 
bază de pulbere de aluminiu sortimentul EXO II şi 
EXO 15 conform NTR 433/80 ;

•  PLACI TERMOIZOLANTE ANTIRETASURÂ
PTM 31 folosite Ia lingotierele conice conform STAS 
11429/80 ; A ; -v,-

•  ŞAMOTE REFRACTARE sortiment SC 75, SD 
75 conform STAS 4915/76.

SOCIETATEA „REFRACTARA" BARU MARE 
poate fi contactată la telefoanele : 935/43465 ; fax 935/ 
14231 : -telex 72512 sau pri n eomandă : comuna Baru 
Mare, interior 101 şi 102.

„ECONOMIA DE MÎINE 
PRESUPUNE O GIND1RK 

ELASTICĂ"

Recent, la „Refractara"
Baiu Mare a fost finalizat 
un studiu — analiză diag
nostic in domeniul organi. 
zării şi conducerii de către 
Institutul de Management 
şi Informatică Bucureşti.

După cum afirma direc
torul general al societăţii, 
dl ing. Ioan Mihuţ, studiul 
a dus Ia concluzia că „pe 
viitor mai avem foarte 
multe modificări de făcut 
în ce priveşte concepţia de 
conducere şi organizare. De 
asemenea, se are in vedere 
sistemul de reorganizare a 
întreprinderii pentru utili, 
zarea întregului potenţial 
de producţie, momentan 
fiind in stare activă doar 
60 la sută".

— DIe director general,
anul 1992 a fost un an fa
vorabil pentru unitatea dv 
sau dimpotrivă ? *

— Din datele pe care le 
avem la îndemînă, se poate 
spune că am încheiat bine 
anul trecut. Profitul înre
gistrat de întreprindere este 
rezonabil, avînd în vedere 
multitudinea de probleme 
existente în economia na
ţională şi implicit în seg
mentul nostru de activitate. 
Anul 1993 pare a fi promi
ţător, mai ales că am reu
şit să asigurăm integral 
desfacerea produselor, în 
principal cu partenerii tra
diţionali, la care se adaugă 
şi alţii mai noi : COS S.A. 
Tîrgovişte, Industria Sîr- 
mei Cîmpia Turzii, „Meta. 
mar“ Baia Bare.

— „Refractara" Baru 
-Mare s.a impus pe piaţă, 
deşi sint mai multe unităţi 
similare în ţară. Totuşi, în 
ce constă secretul?

— Am încercat să de
monstrăm că sîntem serioşi

cu partenerii. în  primul 
rînd livrările s.au făcut 
în termenele prevăzute prin 
contractele încheiate, fapt 
ce ne-a dat credibilitate din 
partea partenerilor, fie tra 
diţionali, sau mai noi, şi 
nu în ultimă instanţă ca
litatea, obiectiv care este 
mereu în atenţia noastră.

Discuţie cu dl ing. IOAN
MIHUŢ. director general

al societăţii

Dacă în multe unităţi si
milare noi s.a înregistrat 
un declin la acest capitol, 
noi am căutat să menţinem 
standardele.

Dacă ne referim strict la 
producţia fizică, am atins 
şi depăşit creşterea zero. 
în  1992 ani înregistrat o 
creştere a producţiei fizice 
cu 5 Ia sută faţă de 1991.

— Recesiunea economică 
a determinat o scădere a 
numărului de salariaţi la 

majoritatea întreprinderilor. 
Acelaşi lucru s.a întîmplat 
şi Ia unitatea dv ?

—- Şi Ia personal am în
registrat o uşoară creştere. 
S-au făcut aproximativ 40 
de noi angajări. Nu am ne
glijat aspectul disciplinar, 
lucru ce a condus Ia des
facerea contractului de 
muncă la 36 de persoane 
cu articolul 130 litera I. 
Dacă tot discutăm de per
sonal, am reuşit să ajun
gem undeva la 28 000 de 
lei salariu mediu lunar, 
salariu care este totuşi 
mic ţinînd cont de explozia 
preţurilor. Salariile au fost 
date la timp şi cu toate 
indexările prevăzute de 
Guvern.

— V.am ruga să eviden

ţiaţi cîteva direcţii de pe. 
ţiune care au dus la aceste 
rezultate.

—  Reducerea costurilor
la 1000 lei producţie a fost 
o primă cale în care s-a 
acţionat, adăugîndu-se şi 
unele modificări de tehno. 
logie, recuperarea mai cu 
atenţie a materiilor prime 
şi a materialelor. ■«.

— Blocajul economic a 
fost un obstacol?

— Principalul beneficiar 
al produselor noastre ră 
mîne „Siderurgica1* Hune. 
doara. Am găsit înţelegere 
în momentele acute ale 
blocajului. Am primit oţel 
prin compensare,, rezolvin. 
du.ne astfel problemele de 
aprovizionare şi producţie.

— Dle director, ce in . 
tenţionaţi în 1993, mai cu 
seamă în planul dotării 
tehnice ?

— Din acest punct de 
vedere încă mai avem, cî
teva probleme de rezolvat, 
cu toate că în anul tre<sut 
am reuşit să achiziţionăm 
două camioane, două auto
turisme ARO, două moto- 
stivuitoare şi un ifron, prin 
compensare cu beneficiarii 
noştri. Cit priveşte fondu
rile existente în 1992, am 
încercat să întreţinem flu
xul de producţie, urmînd 
pentru iarna viitoare să 
îmbunătăţim, cit de cît; 
condiţiile de la locul de 
muncă prin compartimen
tare.

Intenţionăm să Venim în 
sprijinul agenţilor econo
mici, precum şi a l . popu
laţiei cp produse noi prirw 
tre care aş m.enţiona ţiglă 
şi placajele de pardoseală. 
La aceste produse cercetă, 
rile sînt avansate, singurul 
impediment fiind deocam
dată banii. Nu am apelat 
la ' credite, întrucît dobîn. 
zile bancare sînt • foarte 
mari. Ne străduim să aşi. 
gurăm fluenţa producţie), 

precum şi condiţii de murtcă 
omeneşti pentru toţi sala
riaţii întreprinderii noastre.

NOU
Nimic nu este mai important pentru dvs. 

decîţ să vă simţiţi bine in căminul în care lo
cuiţi.

Nu este. imposibil de îmbunătăţit confortul 
dvs. dacă aveţi bunăvoinţa să apelaţi la IAlC A 
— SA. singurul producător şi comerciant în
măsură savă ofere obiecte de larg consum la 
preţuri deosebit de avantajoase, foarte rezis
tente în exploatare şi siguranţă în funcţionare :

\  rn A T i’D it i  n  r r T D i r  Ă

^  Putere instalată 15,55 k\V

0 Funcţionează în două trepte : 10 şi 15 kVV

•  Capacitatea aeroterm ei:
— treapta I 8600 Kcal/h
— treapta a Ii-a 12900 KcaJ/h

•  Tensiunea de alimentare 38^ V/50 Hz
•  Motor : 0,55 k\V/l500 rot./min.

0 Rezistenţa de încălzire : 15 k.\l 

0 Masa 35 kg.

BOILER ELECTRIC

CALORIFER ELECTRIC

#  Capacitate 15—65 litri

ţ  Dimensiuni 0  300 x 660 
mm — 0  406 x 1065

Masa netă 17 kg—38,5

9  Rezistenţa electrică 
1500 (1900) W

0  Tensiunea de alimentare 
: : 220 V

#  Temperatura maximă de 
încălzire a apei +  99X1

#  Boilerele sînt prevăzute 
cu termostat, limitator 
de temperatură şi lampă 
de control.

0 Dimensiuni 760 x 705 x 180 mm 
•  Masa netă : 26 kg v ■ . -,■/ V. i
®  Funcţionează cu ulei şi este prevăzut cu termostat, 

lampă de control, rezistenţă electrică capsulată, 
iar manipularea se face uşor pe roţi pivotante. 
Are cel mai interesant deşign. _ „ -

JA TCA  — SA VA AŞTEAPTĂ ! 
A L E X A N D R I A  

Str. Dunării, nr. 372, Cod. 0700, jud. Te
leorman.

Telefoane : 091—  314264 ; 311690 ; Bl 1558; 
312145; Fax: 01 — 312 2190; Telex: 16133 
IA IC A  r. (48)
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c u m p A r ă r i

•  VIND casă, anexe gos
podăreşti, în foarte bună 
stare, grădină, în Totia (5 
km de Simeria). Tel. 624917.

(1928)
•  VlND apartam ent 2

camere, confort I, Abrud, 
eventual schimb cu Piteşti. 
Tel. 097—680624. (1901)

•  CUMPĂR apartament 
2—3 camere, et. 1—II, zo
nă centrală. Tel. 627486.

(1921)
•  VlND 4 secţii semă

nătoare porumb, noi, preţ 
convenabil. Deva, Horia. 54.

(1947)
•  VÎND motor şi cutie

de viteze Dacia 1300. Sime
ria, «el. 660539. (1950)

•  VÎND laborator com
plet pentru producţie sucuri 
şi slfeane şi 50 lăzi cu sti
cle Tel. 0924/34144, 0924/ 
27617. (1951)

•  VÎND butelie aragaz, 
Cristur, nr. 233, tel. 671529.

(1952)
■ •  VÎND apartament 2
camere. Progresului. Deva, 
tel. 614123. (1953)

•  VÎND Skoda S 100,
Stere foarte bună 325 000, ne
gociabil. informaţii 623955. 
Deva. (1946)

•  VIND căţei Dog ger
m an 3 şi 5 luni şi ca
uciucuri eu genţi 165/14, 
com. Criscior, str. Zaran. 
dulaî, nr. 73, tel 656018.

(1944)
•  VIND punte spate Da

cia 1300, cutie viteze, fran. 
ţuzească pentru Qltcit. Tel. 
6887SÎ. (1943)

•  VÎND apartament 4
camere, Simeria. Tel. 661595, 
«-0.11,15—18. (1632)

•  VÎND urgent Wartburg, 
Stare perfectă, fabricaţie 
1988. Orăştie, str. Gării, 74.

(1908)
•  QUASAR Electro SRL

vfnde televizoare color 
fiCegsvision şi Samsung. De
va, teL « 11261. (2061)

•  VIND casă, grajd, gră
dinii, sat Reia, Ungă Ha
ţeg. Tel. 956/611975, Deva.
■ (1960)

**,'*■**.*'•*'.*•*'♦•• • • • «.«. •  ***»-•,•

•  SC Euroraarket O- 
răştie vinde la  cele mai 
avantajoase .preţuri en 
greş şi en detaille tele- 
vivoere color N.E.I.,

» . «nte PhUips, 90
garanţie 1 

maşini de spălat 
Lax 11, 12. Re

ia  tel. 095/647361, 
« 4 te * —ÎS. (1956)

VÎND rulota şi cutie
,_ic  p a s tru G h e it. Deva,
A  «14SHI. (196#)

casă, loc con- 
Iraoţie, gaz, apă, canali- 
M ,  «06 mp, str. Călueă- 
•n ţ, ar. SS Deva. Ţel.

tise i)
•  VÎND garsonieră con.

ort J. Dacia, bl. 80, et. 3, 
UI. «*Stt»4. (1669)

•  VÎND mobilier b a r :
. 40 tabureţi ţapi.

chioşc m etal tip  
*  Tei. 716046. (1671)

•  SC Agromec Re
tezat SA Cîmeşti vinde 
Brjn licitaţie în data de 
14 februarie 1993, ora 
9, tractoare U—656,
U--445 — L. 445 şi 
alte utilaje agricole. 
Licitaţia se repetă ia* 
următoarele două du
minici. (1675)

•  VÎND cărucior pentru
nou.nâscut. Deva, t 4
019593. (1676)

•  VIND armă de vină.
toare. Deva, tel. 613045, 
după ora 18. (1676)

•  VÎND video _ player 
Goldstar, telecomandă, sta
re perfectă. Tel 626291.

(1683)
•  VÎND video Akai cu 

facilităţi de înregistrare. 
Hunedoara tel. 095/718030.

(1679)
•  VÎND Skoda MB 1000.

Relaţii la chioşcul „Sirena", 
vis a  vis de restaurantul 
Astoria, Deva. (1681)

•  SC STREIUL, str. A. 
Vlaicu, nr. 8 , Călan, jud. 
Hunedoara, organizează în 
data de 15 f e b r u a r ie 1993, 
ora 9, licitaţie pentru atri
buirea în locaţie de ges
tiune a unităţii Mobilă şi

' Berăria Lunca Streiului, iar 
pentru închiriere gospodă
ria anexă. Relaţii suplimen
tare la tel. 0957/30371.

(1682)
•  VÎND apartam ent în

Hunedoara, OM, bdul 1848. 
Relaţii tel. 718079, orele 
17—19. (1320)

•  VlND apartam ent 2
camere, bdul Traian, 18/62. 
Hunedoara. Relaţii telefon 
718856. (1321)

•  VÎND casă Nădăştia
de Jos, nr. 93. Relaţii tel. 
713587. (1322)

•  VlND video recorder 
Akai eu telecomandă. Hu
nedoara, tel. 716465. (1326)

•  VÎND dozator sucuri 
italian marca Fartec, vi
deo recorder Sharp, nou, 
tobe percuţie Aria — ja
poneze. Tel. 712243. (1327)

•  VÎND 300 mp teren
penţru baticuri şi etajul 
deasupra cafe-barului. Hu
nedoara, str. Cloşca, n r 1, 
preţ negociabil. Tel. Ora
dea 099/124146. (1330)

•  „BRATU & TA-
BACU" SNC Deva Di
feră cumpărătorilor TV 
color NEX R 2094, 
componente Philips, 90 
canale programabile, 
telecomandă, garanţie 
1 an. Adresa noastră : 
Deva,'str. Victoriei, nr. 
4 (Casa de cultură); 
tei. 619310. (1904)

•  S.C. „Ardelean** 
vinde urm ătoarele: 
frigidere, . maşini de 
spălat, maşini de cu
sut, detergent 286 lei, 
hîrtie igienică 49 iei 
buc., încălţăminte, za
hăr, margarina, apă 
minerală şi alte pro
duse. Informaţii şi 
ofertă la magazinul 
„Ardelean**, str. Hu
ria, nr. 172, telefon 
618879. Cumpărăm sau 
închiriem apartament 
parter sau casă în 
toate oraşele din ţară.

(1##)

O F E R T E  
D E SER V IC IU

•  FARMACIE VETERI
NARA PARTICULARA ÎN 
ŢEBEA. (1899)

m FAMILIE tinără, se
rioasă, doreşte să îngrijeas
că persoană în  vîrstâ, în 
vederea • luării în spaţiu. 
Relaţii suplimentare tel. 
618916. (1959)

: •  SC RIAL DEVA an.
gajează două femei pentru 
staţia de îmbutelîere bău
turi răcoritoare. Informaţii 
ia- fel. 612829, între orele 
11—13,30. (1967)

•  INCQTA Atlas Reisen 
Sibiu efectuează transport 
persoane şi pachete pe 
rufe S ib iu— Deva — Praga 
— Nurnberg — Heilbronn 
—* Sţuttgart, în  datele de* 
3—10—17 februarie '93. 
Informaţii şi înscrieri la 
tel 618882, orele 16—21.

(218)

«M ^NTRACt 'cU 7 C
ză de lucru în Grecia
pentru fete între 18—
25 ani. Relaţii la tel. 
7X7778. (1329)

•  ANGAJAM u r. 
gent contabil şef — 
studii superioare, con
tabil — studii medii. 
Informaţii tel. 0956/ 
12747. (2048)

ÎNCHIRIERI
•  ORGANIZAŢIA Uma

nitară „MEDECINS DU 
MONDE" caută pentru în
chiriat un apartament de 
trei camere, semimobilat, 
cu telefon. Deva, telefon 
613871. (1914)

•  CAUT pentru închi
riat apartament 3—4 ca
mere, nemobilate, pentru 
locuit, cu plata anticipat. 
Tel. 618619. (1859)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB (vînd) apar
tament 2 camere, confort 
I, Alba Iulia, cu similar 
Deva .telefon 752490. (1456)

COMEMORĂRI

•  SE împlinesc doi ani 
de cînd ne-anv despărţit 
de prietena noastră

d a n a  h g s u  
Nu ta vom uita niciodată. 
Anişoara şi Vicuţa. (1684)

•  S-A scurs un an
de tristeţe de cînd 
ne-a părăsit bunul 
nostru soţ, ta tă  şi bu
nic i

SABIN FAUR 
Dumnezeu să-l o- 

dihnească t 
Parastasul de pome

nire va avea loc sîm- 
bătă, 30 ianuarie 1993.

•  AZI, 29 ianuarie 
1993, se împlinesc 7 
ani de cind ne-a pă
răsit pentru totdeau
na cea care a fost o 
minunată mamă şi bu
nică

VALER1A MATEI 
C hipul1 tău drag nu-l 
vom uita niciodată.

;. (1955)

•  ÎN 4 februarie 1993, 
se împlineşte un an de 
cînd ne-a părăsii pen
tru  totdeauna scumpul 
şi neuitatul nostru soţ, 
tată, ginere şi bunic 
NICOLAE COOREA 

din -Hondol. Parasta
sul de pomenire sîim- 
bătă, 30 Ianuarie 1993, 
la Biserica din Hon- 
dol. „Dacă sufletul 
meu Doamne/ Prea 
devreme Tu l-ai vrut/ 
Mîngîie Tu, Doamne 

Sfinte/ Pe cei care m-au 
pierdut". Dormi în pa. 
ce suflet blînd. Dura. 
nezeu să te odihnească
in pace.

•  S-AU scurs doi 
ani de cînd ne_a pă
răsit pentru totdeauna 
buna noastră soţie, 
mamă şi bunică 

ALEXANDRINA 
IONESCU

din  Brad. Chipul, tău 
drag şi bunătatea su
fletului tău vor rămlne 
mereu în  inimile noas
tre. Vom priveghea 
mereu morraîntu! tău. 
Soţul Gheorghe, fii. 
eeie Coca şi Dana, gi
nerii şi nepoţii. (1898)

•  AU trecut şase 
săptâmîni de cînd s-a 
stins din* viaţă dragul 
meu frate
POANTA GHEORGHE 

(HUSARI)
Pomenirea duminică, 
la Cerişor.

•  UN gînd pios de 
aducere aminte „Celor 
ce te.au iubit şi cu
noscut/ Ce cu lacrimi 
şi suspine/ În floarea 
vieţii te.au pierdut". 
La doi ani de la trece
rea în eternitate a 
dragei noastre fine

MARCELA
Slujba de pomenire 

duminică, 31 ianuarie 
1993, în Biserica din 
Vulcez — Veţel. Naşii 
familia preot Valentin 
şi Olimpia Vasiu.

(1962)

•  FAMILIA Bogdan 
aminteşte colegilor şi 
prietenilor că se îm
plineşte un an de Ia 
decesul Iui

ION LOGA 
Comemorarea sîmbâ. 
tă, 30 ianuarie 1993, la 
Catedrala Sfîntul Ni. 
colae Deva. (1677)

•  ASTAZI se împli
nesc şase săptâmîni de 
cînd a trecut în ne
fiinţă dragul nostru 
soţ, tată şi bunic 
GHEORGHE BARAU 
în virstă de 52 ani. Fa
milia. (1685)

•  CU adincă durere pă
rinţii, fraţii, familia şi fiul 
său Adrian anunţă împli
nirea astăzi, 29 ianuarie 
1993, a doi ani de la dis
pariţia prematură a celui 
■care a  fost

VASILE POPA 
Dumnezeu să-l ierte şi şă-1 
odihnească in pace ! (1918)

DECESE

#  GÎNDURI senine şi la
crimi curate care nu-i mai 
ajută. Ia doi ani de cînd 
ne-a părăsit neasemuita 
noastră soţie şi mamă,

DANA HOSU 
Vei îi alături de noi pe 
cărările vieţii.

Soţul Horia şi copiii Că
tălin şi Bogdan. (1458)

•  ACELEAŞI gloduri tris
te şi dor nestins la împlini, 
rea a doi ani de la moar
tea sorei mele dragi

Da n a  h o s u
Liana. .(1684)

•  ADRESEZ sincere
mulţumiri, întreaga 
mea gratitudine eelor 
ce au fost alături de 
mine, în special cole
gilor de serviciu, care 
în momentele de ma
re tristeţe m-au spri
jinit şi mîngîiat, "pre
ţuind prin acestea pe 
soţul meu ' "'T vr. .■

TIT5BL CURTEAN 
ce ne-a părăsit atit de 
timpuriu. Tatiana 
Curtean. (1670)

•  SOŢUL Dcaconu 
Gheorghe, cumnatul 
Teodor, nepoţii Rodi- 
ea, Iteuei $  Fîaviu a . 
nunţă cu adîncă du
rere încetarea din via
ţă  a drace! lor

MAIA
Înmormîn tarea — 

Sljnbăţă, 30 ianuarie, o- 
ra 13, de la casa mor
tuară Deva. (1457)

mm m m m m m  * mmm * mmm 0  mmm Ş mmtm. m mmm- mmmâ* m mmm #  «Mur ţr rnmm.m,

FIRMA GERMANĂ „G ABOR-REISEN" 
Efectuează. începind cu luna ianuarie 1993, 

TRANSPORT RAPID DE PERSOANE la tari
fe reduse si confort maxim pe ruta : DEVA — 
NURNBERG — HEILBRONN — STUTTGART 
— KARLSRUE — MANHEIM. cu autocare ul
tramoderne, dotate cu aer condiţionat şi circuit 
video-tv.

Plecarea din gara Deva, ora 7, şi sosire la 
destinaţie a doua zi. Rezervări de locuri şi re
laţii suplimentare la telefon 612331. (1209)

I

SOCIETATEA COMERCIALA „AGROTUR** 
SRL DEVA — ŞOIMUŞ 

Vinde agenţilor economici şi unităţiloi co
merciale, prin depozitul de ia baza de agre
ment Şoimuş (Camping), la preţ şi cu adaos 
comercial mic

•  Portocale — 220 lei/kg
•  Ţigări Assos — 345 lei pachetul
•  Ţigări Royal — 300 lei pachetul
•  Alte produse din Import
Doritorii se pot adresa direct la Baza Şoi- 

mus sau pot comanda produsele Ia telefon 
668189 — Şoimuş. (226)

COOPERATIVA DE CONSUM DEVA 
bdul 1 Decembrie* nr, 14 

Scoate Ia licitaţie pentru predârea in con
tract de cooperare Restaurantul „Stadion** Hu
nedoara.

Licitaţia va avea loc în data de 31 ianuarie 
1993, ora 11, Ia sediul cooperativei. Alte lămu
riri privind forma contractului de cooperare se 
vor primi la sediul cooperativei, telefon 614530, 
interior 116. (50)

SC FARES SA ORĂŞTIE 
Str. Plantelor, nr. 50, telefon 641940. 
Vinde prin licitaţie publică, în fiecare zi, 

la ora 12, următoarele mijloace fixe:
•  autovidanja SR 113 1 buc.
•  autocamion SR 113 1 buc,
•  motosti vuitor 1 buc.
•  Ifron 1 buc.
•  remorcă basculantă 2 buc.
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pătulc cereale 2 buc. |

1------------------------
} CONSILIUL LOCAL GEOAGIU

A N U N Ţ Ă
'J în conformitate cu Hotărirea nr. 62/27. 11. 
- 1992, Consiliul Local Geoagiu scoate la LICI- 
| TAŢIE
| în data de 18 februarie 1993, ofa 12 
l •  SALUBRIZAREA SI ÎNTREŢINEREA 
î ZONELOR V ERZI ALE COMUNEI GEOAGIU, i (Geoagiu-Sat şi Geoagiu-Băi).

Relaţii la sediul Consiliului Local Geoagiu, 
telefon 101.

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR 
PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR 

DE STAT HUNEDOARA — DEVA 
Anunţă că examenul pentru obţinerea ca

lităţii de expert contabil va avea loc la sediul 
D.G.F.P.C.F.S. din Deva, str. I Decembrie, nr. 
30, in zilele de 11—13. H. 1993.

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA

Organizează concurs în data de 12. 2. 1993, 
pentru ocuparea postului de

•  Inspector cu pregătirea profesională.
Con di ţ ii:
— studii superioare
— limba germană şi limba engleză (scris, 

citit, conversat).
Se primesc şi absolvenţi 1991—1992 ett nota 

16 (zeee) la examenul de absolvire.
Tematica pentru concurs este afişată la se

diul Camerei, str. , 1 Decembrie, .nr. 35, tel. 
612924, 614865 Deva.
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