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II găseşti de obicei în 
locurile publice de aş
teptare : in gări, în tre
nuri, pe culoarele policli
nicilor şi notarialelor, la 
cozi, in primul rind la 
cozi, nelipsit la cazi. Aş
teptam deunăzi în faţa 
uşii unei instituţii care 
înlîrzia sâ se deschidă. Se 
adunase ceva lume, creş
tea nervozitatea şi a- 
tunci, inevitabil, şi-a in
trat in rol şi omul eu 
„opinii". 11 recunoşti du
pă glasul ridicat, tonul 
autoritar şi siguranţa de 
sine. Pornind de la ob
servaţia întru totul adevă
rată că într-o ţară civili
zată e de neconceput ca 
cetăţeanul să stea la che
remul unor funcţionari. 
indolenţi, ba chiar că, a- 
colo, odată ce s-a dove
dit indolent, funcţionarul 
e pus urgent pe liber, o- 
mul nostru a găsit mo
mentul prielnic pentru 
a-şi expune opiniile în 
cela mai variate domenii. 
Pentru că el are opinii 
în orice problemă. El 
ştie exact cît a încasat 
Petre Roman pentru fie-

care airbus şi ce afaceri 
învîrte acum noul prim- 
ministru, el ştie câ Ilies- 
cu va reface în cîteva 
luni colhozurile, câ 
F.D.S.N.-UI e vîndut ru-

zaţia. Astea sînt lecturi
le lui „de căpătli", alt
ceva nu frecventează. Pe 
temeiul lor îşi ţese spe
culaţiile, debilele medi
taţii politice, cugetările şi

trăieşti într-o democra
ţie şi că de acum el (şi 
număr eî) are dreptul Ia 
opinie. Şi îşi exercită a- 
cest drept eu voluptate 
şi aroganţă, fără a-şi a-

CONTRAPIJNCT

şilor şi P.A.C.-ul unguri-' 
lor, că liberalii sînt ma
soni şi că fix la 1 iunie 
se vor schimba banii. 
Toate Ip ştie şi le ros
teşte cu aplombul lipsit 
de complexe al semidoc
tului atît de sigur da si
ne incit nici nu-şi mai 
priveşte întîmplătorul au
ditoriu decît de sus. El 
are simţul elucubraţiei 
dar pu şi conştiinţa ei. 
Tot ce ştie şi debitează 
cu tîmpă suficienţă e a- 
gonisit din lectura în 
maniera lui Ipîngeseu a 
unor gazete hiperbolizan- 
te, care nu urmăresc să 
informeze ci să şocheze, 
nu caută adevărul ci sen-

concluziile întotdeauna 
definitive. Cărţi „de că- 
pătîi" nu are, nu cunoaş
te, nu foloseşte. Nici nu 
i.a trecut prin minte 
vreodată că de la simple
le opinii pînă la convin
geri e un urcuş ale că
rui trepte sînt alcătuite 
din cărţi. El a mîndru de 
sine si mulţumit că a a- 
vut acces Ia palierul o. 
piniilor ; singura lui am
biţie e să şi le exprime, 
iar dacă îţi pui mintea 
şi faci imprudenţa de 
a-1 contrazice, devine a- 
gresiv şi te taxează de 
comunist. Nici măcar neo- 
sau cripto-, ci aşa, de-a 
dreptul : comunist. Aşa, 
ca să-ţi intre în cap că

H

fi

suma însă şi datoria răs
punderii pentru opiniile 
debitate. E o problemă 
pe care nu şi-a pus-o. 
Nici măcar nu-i bănuieşte 
existenţa. El e absolut si
gur pe puţinul haos in
formativ Ia care a par
venit : nu are ezitări, nu 
are îndoieli.

Omul cu „opinii" este 
Mitică al nostru dintot- 
deauna, adus la zi, pus 
la curent cu tot, cu noi
le ziare, cu noua senza
ţie de catifelare. cu noul 
curs valutar dar nu şi 
cu scara — nici nouă, 
nici veche, ci eternă — 
a valorilor. Căci dacă ar 
cunoaşte aceste valori, ar

înţelege că mai presus de 
opiniile alcătuite după 
ureche şl debitate ori
unde s-au adunat trei oa
meni, mai presus de a- 
ceste opinii elucubrartte 
deci, se află convingerile 
conturate treptat,.în timp, 
pe căile profesionismu
lui şi ale cultu-'i de bi
bliotecă, nu de Rodipet. 
Şi că, dacă ceva mai 
merge totuşi bine în ţa
ră, aceasta se datoreşte 
oamenilor din umbră, oa
menilor cu convingeri so
lide, care-şî văd cu calm 
de rosturile lor şi a că
ror forţă stă în curajul 
de a se îndoi, cu alte cu
vinte dă a gîndi cu pro
priul cap. A căror noble
ţe stă în conştiinţa că 
orice convingere e amen
dabilă şi că, oricît de so
lidă ar fi, poate întîlni 
oricînd o convingere ce 
se dovedeşte superioară. 
De n-ar fi oameni cu a- 
semenea convingeri, lu
mea s-ar prăbuşi năuci
tă în zumzetul de miş
care browniană al oa
menilor cu „opinii".

RADU CIOBANII
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Deschidere spre Elveţia
Nu este, poate, întîm- 

plător faptul că între co
muna lîîu de Mori şi o- 
raşul Delemont (canto
nul Jura din Elveţia) s-au 
stabilit relaţii de înfră
ţire, afinitatea avînd te
mei şi în frumuseţea 
peisajului oferit de locali
tatea hunedoreană aflată 
la poalele Retezatului, ca
re este asemănător mul
tor localităţi elveţiene. In 
urma vizitei ce a făcut-o 
Ia Rîu de Mori, însoţind 
ajutoarele aduse, dl Ja- 
ques Standellman, pri
marul oraşului amintit şi 
consiliul local l-au invi
tat pe dl ing. Ionel Mun-

teanu, primarul de la 
Rîu de Mori, să le fie 
oaspete la sfirşitul anu
lui trecut, pentru mai 
multe zile. Vizita s-a do
vedit a fi deosebit de u- 
tilă şi benefică sub toate 
aspectele. Recoropunînd 
firul principalelor mo
mente şi semnificaţii ale 
activităţii desfăşurate In 
timpul petrecut în Elve
ţia, dl I.M. ne-a preci
zat. că a participat, ca 
invitat, la două şedinţe a- 
le consiliului local, ră- 
mînînd impresionat de 
modul curo se prezintă şi 
se soluţionează proble
mele supuse dezbaterii,

de organizarea, funcţio- . 
narea şi dotarea (întrea- t 
ga activitate publică es- * 
te urmărită pe calculator) j 
acestei instituţii publi- I 
ce de administraţie lo- ! 
cală. De asemenea, in- { 
terlocutorul a vizitat Ge- » 
neva (unde lebedele şi I 
raţele se simt ca-n para- * 
dis). Institutul Agronomic j 
din oraşul Courtemelon, J 
precum şi 6 ferme agri- î 
cole. Fermele, cu mecani- ’ 
zare totală, au cîte 10— j

NICOLAE TÎRCOB
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S.C. Crăciun & Comp. S.N.C.

Complexul "Bachus"

•Pentru toate buzunarele 
La ce! mai redus preţ! 

•Calitatea cea mai bună!

\  Pentru a fi bine informaţi cu realităţile din1 
ţ judeţ, din ţară şi din lume, asiguraţi-vă din timp 1

i
 ABONAMENTUL

LA ZIARUL „CUVINTUL LIBER“ 
Abonamentele se fac la oficiile poştale, fâc- 

ţ tofii poştali şi difuzor!! de presă, 
t Costul abonamentului pe luna martie este 1 
t de 280 de lei, la care se adaugă taxele poştale, i

PE ZI
CONSTATARE

• Femeilor li se de. 
fectează foarte uşor 
mecanismul tăcerii.

, < -pwwww pcuu u adulţi şi copil
rMAnO. .•tu  mvwb i

al potrivit!
M a ţa ţin u i ALIM ENTARA

j ţ  jg parterul Complexului *BfldiusM
tentnre româneşti şi 
nă calitate, cu tertfte

Qesetii îatre orele Ut-îl5 » -• - - v $ J.  ̂~ (7,X
ireproşabil!
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IN ZIARUL DE AZI
• Metoda „Biofecdback"
• Activitatea constructorilor în beneficiul oraşului
•  Munca şi gilceava

i* * > ii* * * * â * * * {

O INSTRUIRE. La Casa Agro
nomului din Mintia se desfăşoară, 
in această săptăm'ină, instruirea 
a peste <10 de. iht3hierl .de la ca
merele agricole, eu participarea 
■specialiştilor de la O.C.O.T.A., pe 
tematică specifică aplicării Legii 
fondului funciar. După o perioadă 
de probe practice pa teren, in
ginerii t.*or trece efectiv la rezol, 
var ea punerii in posesie a pă- 
mintului. (NIT.)

Q AFLĂM DE LA C.E.C. ln- 
cepînd (le la I februarie a.c. şu-

ma minimă care se poate depune 
pe carnete C.E.C, cu depunere pe 
termen este de 100909 lei. Ter. 
menul de un an a rămas ne
schimbat. (V.R.)

O EXPOZIŢIE. -Muzeul de Et
nografie. şi Artă Populară din 
Orăşţie găzduieşte în aceste zile 
o interesantă expoziţie intitulată: 
„Ţinutul Orăştiei în spirituali
tatea naţională şi universală 
Expoziţia va rămîne deschisă pînă 
la sfirşitul lunii februarie. (I.V.)

O AŞTEPTARE LA —10 GRA. 
DE C. Luni. 8 februarie a.c., ora 

7,30, mă găseam în autogara Brad, 
aşteptind autobuzul de la Deva 
pentru Oradea. Afară era frig 
—10 grade C. In faţa magazinu

lui Prola, aparţinînd S.C. Devii 
Deva, pentru desfacerea produse
lor lactate, se aşază la rind oa. 
meni cu plase în mină. Maşina 
cu laptele întîrzie sosirea,, iar 
rîndul devine interminabil. So. 
seşte maşina în jurul orei 10, cu 
lapte puţin, abia 100 litri, adică 
patru . bidoane. Unii apucă să 
cumpere, produsul, alţii pleacă 
acasă decepţionaţi, după aproape 
trei ore de aşteptare, pe un ger 
de crăpau pietrele. Oferta a fost 
sub măsura cerinţei populaţiei ca 
data trecută şi probabil- cea vii
toare. Şi cînd te gîndeşti că în 
piaţă laptele a ajuns la 125 lei 
litrul. (Al.J.)

O STAŢIE RE RADIOFICARE. 
La Orăştie s-a reînfiinţat staţia

de radioficare. Reportajele, in
terviurile, întregul material dat 
pe post este realizat de dniî îoan 
Vasiu şi Nicolae Fleşeriu. Relua, 
rea emisiunilor, din ianuarie a.c., 
a fost posibilă cu sprijinul Con
siliului Local Orăştie. Acesta 
alocă indemnizaţiile realizatori
lor, avînd în schimb un. mijloc 
rapid de a-şi populariza iniţia, 
tivele şi hotărîrile. Beneficiari? 
Deopotrivă toţi orăştieniL. (V.R.)
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• CONVORBIRILE cu
'-preşedintele - Mtrcea Sne- 
gur au fost marcate de 
„înţelegere", la multe din 
problemele abordate fiind 
încheiate acorduri cores
punzătoare — relatează a. 
genţia Itar-Tass, citind o 
declaraţie a şefului statului 
rus, Boris Elţîn. Referindu- 
se la chestiunea Transnis- 
triei, înscrisă pe ordinea 
de zi a negocierilor, liderul 
rus s-a pronunţat in fa. 
voarea activizării procesu
lui de tratative, de modul 
în care va fi stabilit sta
tutul Transnistriei depin- 
zînd fixarea termenelor de 
evacuare a Armatei a 14.a 
staţionate pe teritoriul Re
publicii Moldova.

• PRIMUL MINISTRU 
. al Republicii Moldova, An
drei Sangheli, a declarat a- 
genţiei Moldova Preş ci 
la întîlnirea guvernamen
tală la nivel înalt de la 
Moscova au' fost semnate 
mai multe acorduri econo. 
mice pentru anul 1993, 
unul dintre cele mai im
portante fiind documentul 
care prevede importarea 
de materii prime pentru 
industria şi complexul a- 
groindustrial din Moldova. 
„Delegaţia guvernamentală, 
a spus Andrei Şangheli, a 
soluţionat, în principal, cele 
mai importante probleme 
economice. Acum, cînd 
întreprinderile au posibili
tatea să lucreze, aşteptăm 
să se înregistreze începînd 
din martie o creştere a 
producţiei".

•  UNGARIA a semnat la 
Strasbourg Convenţia pen
tru prevenirea torturii şi 
tratamentelor inumane şi 
degradante, fiind, potrivit 
AFP, prima ţară din fostul 
bloc comunist care îşi 
pune semnătura asupra 
acestui document al Con. 
siliului Europei. Convenţia 
acordă puteri depline unui 
comitet internaţional de ex
perţi de a vizita locurile de 
detenţie din ţara semnatară.

•  „UN ŞANTAJ" Ia a-' 
dresa Republicii Moldova 
— astfel comentează a-

I genţia Moldova Preş afir- 
‘ maţiile preşedintelui rus, 

Boris Elţîn, făcute marţi la 
încheierea convorbirilor 
purtate cu omologul său 
moldovean, Mircea Snegar, 
potrivit cărora In pro. 
Wema Transnistriei părţile 
au optat pentru intensifi
carea dialogului în vederea 

, reglementării în cel mal 
scurt timp a chestiunii sta
tutului Transnistriei, de care 
depinde stabilirea termenu
lui de retragere a Armatei 
â  14-a a Rusiei din Mol. 
dova. „Un şantaj — preci
zează sursa -citată —. după 
formala: dacă dai statut, 
scoţ armata, dacă nu, n-o 
scot. Şi nici că-mi pasă că 
eşti stat suveran şi inde
pendent, recunoscut de 
ONU, de mai bine dc o sută 
de ţări din lume etc.“.
. o DOUA AVIOANE SÎK. 

BEŞTI de luptă au violat 
tnarţi spaţiul aerian al 
Bulgariei, depăşind cu doi 
kilometri linia frontierei de 
stat.

Luînd in considerare con
figuraţia graniţei pe por
ţiunea respectivă, precum 
şi caracterul geografic al 
zonei, autorităţile bulgare 
presupun că incidentul nu 
a fost q acţiune premedi
tată, fiind rezultatul unei 
erori de pilotare, transmite 
BTA, citind un comunicat 
al serviciului de presă gu
vernamental. Indiferent-de 
acest aspect, guvernul bul. 
gar va cere clarificări con
ducerii Serbiei, menţionează 
BTA.
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Deschidere spre 
Elveţia

(Urmare (fin pag. 1)

12 vaci ce dau fiecare 
peste 5500 1 lapte pe an, 
precum şi cîte 6—8 cai 
folosiţi pentru turism.
Comparînd resursele şi 
posibilităţile, nu este greu Rîu da Mori în vara a- 
de constatat că agrotu- cestui an. De asemenea,

animaţi de dorinţa since
ră de a acordă ajutoare 
şi de colaborare o repre
zintă şi faptul că s-a 
obţinut o moară de cerea
le de mare capacitate, pe 
câre ai o vor instala la

rismul poate deveni şi la 
noi o activitate de bază 
pentru locuitorii din zo
na montană.

Important este că s-a 
convenit să fie realizate 
şi unele modalităţi con
crete de a dezvolta rela
ţiile statornicite după 
1990. Intre altele, în a- 
cest an urmează ca doi 
tineri din Rîu de Mori 
(de preferinţă cunoscători 
ai limbii franceze) să fie 
invitaţi pentru o perioa
dă de trei luni să lucre-

s-a conturat posibilitatea 
construirii unei fabrici de 
cărămidă şi ţiglă (cu 50 
de locuri de muncă), cu 
utilaje aduse din El
veţia, la noi existînd re
surse de materie primă 
şi construcţiile necesare 
(grajdurile fostei coope
rative agricole). în ace
laşi timp, există intenţia 
să fie aduse unele utila
je agricole de la ferme
le elveţiene care, prin 
reparaţii, mai pot fi fo
losite de către agriculto-

,,Lucrează aici, la Sana
toriul Geoagiu, dna dr. 
Smaranda care aplică un 
tratament nou, cu foarte 
bune rezultate. Nu cred 
că-i atît de greu pentru 
dv să trimiteţi aici un re
porter să scrie despre a- 
ceastă metodă" — ne scrie 
dl Tiberiu Giurgiu. însu. 
şindu-ne invitaţia din con
text, ne-am deplasat, e 
drept cu oarecare întîr- 
ziere, la Geoagiu. Dar, cum 
niciodată nu.i ţîrziu cînd 
e vorba de bine...

Dr. Smaranda Zănescu 
ne-a primit cu amabilitate, 
cu transparenţa caracte
ristică tinerilor. Ne-a vor
bit despre noua metodă 
de tratament care se prac
tică acum încă în două lo
calităţi din ţară : la Satu 
Mare şi Odorhei : „Care-i 
scopul acestui tratament, 
ce se urmăreşte prin apli-

>»
carea lui ? Să ajungem la 
controlul conştient al unor 
funcţii care în mod normal 
sînt controlate de sistemul 
nervos vegetativ şi sînt
automate, adică nu sînt

culară cu ajutorul acestei 
metode. Lucrăm cu sonde 
speciale, cu aparatură a- 
daptată tipului de stimul 
pe care vrem să-l depistăm 
şi controlăm. Acest stimul

Un tratament unic în judeţ, cu rezultate 
excepţionale'

controlate conştient. Spre 
exemplu, controlul ritmu
lui cardiac, ritmului respi
rator, controlul digestiei şi 
controlul psihic. Americanii 
îşi reglează nivelul de glu- 
coză din sînge şi al acidu
lui clorhidric din stomac, 
nivelul de contracţie muş

ii transformăm în semnal 
luminos sau acustic, pe 
care bolnavul îl percepe, 
îl rugăm să-şi imagineze 
că poate controla nivelul 

stimulului. Prin concentrare, 
bolnavul învaţă să-şi con
troleze nişte funcţii. Este 
important să aibă încredere 
că ceea ce-şi imaginează se

întîmplă cu organismul lui, 
este real".

Este o metodă care a- 
jută bolnavul să se vin
dece fără medicamente, 
deoarece pe starea „alfa" 
a creierului el învaţă să-şi 
regleze nişte funcţii orga
nice dereglate. Metoda 
„Biofeedback. alfa cere
bral", aplicată în judeţ 
doar aici de dr. Smaranda 
Zănescu, se adaugă meto
delor convenţionale de tra
tament. Ea face parte din 
Asociaţia medicilor infor- 
maticieni, înfiinţată sub 
girul Academiei. Dar ceea 
ce este foarte important 
este că pacienţii sînt mai 
destinşi, dorm mai bine, le 
dispare starea de anxietate, 
vindecările se fac repede, 
fără consum mare de me
dicamente.

ESTEKA SlNA

I î

ze în aceste ferme, bine. rii români.
înţeles munca fiindu-le Dl primar Ionel Mun- »
plătită, iar transportul teanu ne-a mărturisit că i

Vizita în Elveţia a fost > 
fructuoasă, fapt relatat şi \ 
în cadrul conferinţelor l 
de presă la care a parti- / 
cipat, acestea fiind pre- ) 
zentate în ziarele „Delem ţ 
Info le Democrate" şi

dus-întors asigurat gra
tuit, Ca răspuns, două
perechi de tineri elve
ţieni vor avea asigurat 
un sejur de 10 zile la 
Rîu de Mori.

împreună cu primarul 
Standellman s-au stabilit
şi alte obiective, con-
stînd în acordarea de a- 
jutoare celor din Rîu de

„Le Pays“, un amănunt 
picant reţinut fiind şi \ 
acela că — după cum l 
le-a explicat gazetarilor / 
— la Rîu de Mori se a- ) 

Caste- ţ
Mori în domeniul sănă
tăţii şi învăţământului (în flă cu adevărat 
special dotări cu cele ne- Iul din Carpaţi". i
cesare), agriculturii şi e- Asemenea deschideri 1 
conomiei în general. O spre lume le dorim _ cit ţ 
dovadă că elveţienii sînt mai multe şi profitabile. ^

In atenţia veteranilor 
de război

în conformitate cu circulara nr. 3187/17. 11. 1992, 
a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război din _

I România,, veteranii de război care au fost distinşi cu ■  
următoarele decoraţii : Mih ai Viteazul, Steaua Româ- |

Iniei, Coroana României, Virtutea Militară, Bărbăţie |  
şi Credinţă, Meritul Sanitar, precum şi decoraţiile ă- |  

■  similate : Ordinul „Regina Maria", Crucea de Război |  
■  şi „Serviciul Credincios" — sint rugaţi, ca atunci cînd I 
I se prezintă la subfilialele A.N.V.R, din judeţul Hu- |  
■  nedoara, să aducă copii xe roxate de pe brevetele de- I 
I coraţiilor respective, pentru dosarele speciale ale ve- I 
■  ţeranilor decoraţi. Subfiliala Deva are sediul în loca- I 
Ilul Primăriei Deva, camera 34. g
? Problemele veteranilor ce aparţin Ligii Veterani- I 
■  lor de Război vor fi rezolvate în fiecare vineri, între I 
■orele 9—12, * |
I  Comitetul Filialei Judeţene I
T  A.N.V.R. Deva ■
■__________ _____ ■

IJ

primari"
Respectmtl dorinţa 

dlui> Ioan Socaciu din 
satul Tîmpa, comuna 
Bâcia*. încercăm să pre
zentăm consideraţiile 
sale care — cum ne 
scrie — speră să coin
cidă cu cele ale majo
rităţii consătenilor re
feritor la activitatea dlui 
primar Constantin Flo- 
rea, folosind chiar şi 
titlul pe care ni l-a. su
gerat. Dl I.S. îşi ex
primă nedumerirea pen
tru faptul că în unele 
localităţi ale judeţului 
au fost aleşi ca pri
mari oameni care nu
mai de interesele săte
nilor şi ale locuitorilor 
nu se ocupă. în acest 
context, ni se face pre
cizarea că primarul Bă- 
ciei, împreună cu con
silierii şi cu ceilalţi sa
lariaţi, s-a ocupat de 
soluţionarea concretă a 
problemelor ce-i frâ- 
mîntă pe săteni, intre j 
acestea se înscriu : apro- j 
vizionarea cu seminţele 1 
necesare agricultorilor, 
alimentarea cu apă po
tabilă a • satelor Tîmpa : 
şi Băcia. aprovizionarea i 
— folosind propriile mij- ■ 
loace de transport —cu 
butelii de aragaz, pre
ocuparea pentru intro
ducerea gazului metan 
în locuinţe. Chiar şi •! 
realizarea numai a a- : 
cestor obiective consti. j 
tuie un temeinic argu- ' 
ment pentru a aduce ; 
mulţumiri omului ales 
în fruntea comunei, cit 
şi colaboratorilor săi 
apropiaţi, împreună cu I 
care se zbate şi reuşeşte j 
să aducă binele în ea- I 
sele locuitorilor Băeiei. ' 
(N.T.)

Desen de C-TIN GAVRILA

S.C. OUASAR ELECTRO S.R.L. DEVA 
bdul Deccbal, bl. R parter, tel. 611261 
Vinde :
•  instalaţii recepţie satelit
•  televizoare color marca Goldstar, Me-

gaVision, NEI, diagonala 51 cm. (243)

P ortoca le

Decontam inate
Prin telexul nr. 6/3. II, 

1993, transmis de la Ofi
ciul' pentru Protecţia Con
sumatorilor Bucureşti la 
O.P.C. Hunedoara, se face 
precizarea că substanţa or- 
tofenil-fenol, cu care sînt 
impregnate foiţele de hîrtie 
în care se ambalează fie
care portocală, face parte 
din categoria de aditivi a- 
limentari admişi prin co
dex alimentarius, aditivul 
fiind utilizat pentru îm
bunătăţirea conservării şi 
stabilităţii produselor, a- 
vînd acţiune antifungică şi 
acaricidă (nepermiţînd in
festarea cu acarieni şi dez
voltarea mucegaiurilor). In 
cazul în care nu se folosesc 
aceste foiţe, portocalele se 
impregnează într-o solu. 
ţie de concentraţie adecva
tă, astfel Incit doza utilă 
tehnologic nu pune în pe
ricol sănătatea consumato
rilor. (N.T.)

in curlnd, la Orăştie
' • 780 de apartamente şi 

450 de case particulare din 
Orăştie vor beneficia în 
cursul acestui an de intro
ducerea gazului metan. La 
această acţiune o contri
buţie substanţială o aduc 
cetăţenii imobilelor in ca
re urmează să se aprindă 
în curînd flăcările- gazului 
motan.

•  începând cu data de 15 
februarie a c., S.G. „ANCO- 
IMPEX" S.R.L. va deschi
de o nouă unitate cu re
gim de consignaţie, la se
diul săti din Orăştie, bdul 
Eroilor, nr. 21.

•  Urmare unei recente

hotăriri a Consiliului Lo
cal, în Orăştie urmează ca 
peste cîteva zile să se des
chidă Cantina de ajutor 
social, aşteptata cu atita 
nerăbdare de către cei 
lipsiţi de posibilităţi ma
teriale sau cu surse finan
ciare foarte mici. Pentru 
început, cantina va asigu
ra hrana necesară supra
vieţuirii unui număr de 67 
astfel de asistaţi, existînd 
premisa ca, in cursul anu
lui, numărul acestora să 
sporească.

IOAN \ ASII' 
Orăştie

I S.C. ROBES S.A. BAIA MARE *
I str. V. Lucaclu, nr. 162, tel. 99/413853, 99/1 
! 417229, telex 39219r, fax 99/413853.
; Execută şi livrează utilaje pentru agricul-1 
| tură pentru care se obţin credite bancare de * 
! 15 la sută : I
I •  mori complete cu vulturi pentru griu | 
! (10; 15; 20; 25; 30; 40 t/24 h) şi porumb (5; 10; I 
( 15 t/24 h). Intermediază proiectarea liniei teh-j 
* nologicc şi a clădirii ;
f •b a to ze  pentru treierat cereale păi oase şi j 
J batoză pentru porumb (capacitate 300—800 kg/ „
l'h) . I
j •  linii tehnologice pentru obţinerea uleiu-»
J lui cje floarea-soarelui 
I •  gatere uşoare pentru buşteni 0 500 şi J 
. 0  800 mm, complet echipate I
j •  circulă pendulară pentru gatere .

•  maşini de raşchetat parchet J
| •  toate utilajele pentru fabricile de cară- i
J mizi şi ţigle, inclusiv presă ţărănească de ca- J
( paritate mai mică |
j •  toată gama de utilaje pentru epurarea , 
' apelor reziduale |
| •  utilaje pentru transport (transportoare cu >
î bandă, transportoare elicoidale, elevatoare, titi- >
| laje pentru alimentare şi dozare) 
v •  SDV-uri si roboti industriali.

«
(68) j

Simeria are, de puţin 
timp, între structurile sale 
economico-sociale o regie 
proprie de gospodărie co
munală şi locativă. Proble
mele ei de această natură 
nu sînt însă mai uşoare 
decît ale altor oraşe. Aici, 
din contră, au trebuit de
păşite greutăţile oricărui 
început. Regia are în 
fruntea consiliului de ad
ministraţie pe unul dintre 
inginerii la care surata mai 
mare din Deva a renunţat 
din motive care-i privesc 
pe- R.A.G.C.L.-iştii deveni. 
Unii dintre cei la care s-a 
renunţat au antrenat regia 
într-un îndelungat proces 
pe care l-au cîştigat, ceea 
ce înseamnă că dreptatea 
era totuşi de partea lor. 
Modestul (în sensul bun 
al cuvîntului) director al 
regiei simeriene nu . s.a 
antrenat în gîlceavă, ci 
s-a înhămat la greutăţile 
începutului de drum.

Discutam zilele trecute

cu dl Cornel Todea j— teh
nician, care îndeplineşte 
funcţia de conducător teh
nic al regiei, despre mul
tiplele aspecte ale acestei 
activităţi şi modul cum au

stalaţiilor de agent primar 
au crescut simţitor.

Una dintre centralele ter
mica ale oraşului funcţio
nează pe cărbune. Prepa- 

' raţiile’ nu livrau cărbune

şi alţi confraţi de ' profil 
nu primeşte Ia timp sub
venţiile de la stat, n-a 
apelat la credite, tocmai: 
recurgând la asemenea ar
tificii negociate pe cale

M U N C A  Ş l  G  Î L  C E  A  V  A

fost ele rezolvate la Si
meria. N-au fost abordate 
şi rezolvate deloc rău.

Marii agenţieconomici 
din oraş îşi fac încălzirea 
incintelor prin centrale 
termice proprii. Ca să nu 
consume, gaze natuVale din 
reţea, au fost obligaţi - să 
treacă instalaţiile pe com
bustibil lichid. Centrala 
termică nr. 1 avea pe lîngă 
ea un „pui" dar împreună 
nu dădeau randamentul 
necesar. Acesta din urmă 
a fost transformat în toam
na trecută în punct de ter- 
moficare şi parametrii in-

decit pc bază de CEC cu 
limită' de sumă, ceea ce 
crea multe probleme în 
exploatare, un fel de blo
caj. I s-a găsit antidotul 
intr-un mod ingenios: Pre. 
paraţia era datoare revi
ziei de vagoane simeriene 
pentru repararea unor va
goane din parcul propriu. 
Aceasta, la rîndul său, era 
datoare R.A.G.C.L. pentru 
apa consumată şi iată aşa, 
din compensaţie în com
pensaţie, s-a rezolvat efi
cient problema aprovizio
nării cu cărbune.

Deşi regia simeriană ca

amiabilă. Acolo unde nu 
au fost posibile astfel de 
artificii, membrii consiliu
lui de administraţie s-au 
distribuit pe agenţi econo
mici debitori şi banii — 
plată a prestaţiilor făcute 
— au început să intre în 
contul regiei.
■- Pentru că existau neîn
ţelegeri cu populaţia la 
plata apei reci, deoarece o 
cantitate însemnată' de li
chid se i'isipea prin insta
laţiile interioare, s-a tre
cut la contorizarea consu
mului de apă rece pe fie
care seară. A cam dispă

rut gîlceava cu locatarii dar 
s-a diminuat şi risipa. Con-
torizarea odată încheiată 
la blocuri, s.a . recurs la 

, efectuarea ei şi în locuin
ţele şi gospodăriile indi
viduale. :j;

Sigur, nici Ia R.A.G.C.L 
Simeria treburile tiu merg 
linear şi perfect. Mai sînt 
discuţii cil beneficiarii, re
feritoare la calitatea şi 
promptitudinea prestaţiilor. 
Ca-n orice diferend în 
care fiecare dintre părţi 
crede că adevărul este de 
partea sa, şi in aceste ca
zuri el se află adesea la 
mijloc. Viaţa în comun 
obligă la un anumit com
portament în exploatarea 
instalaţiilor comune. Pe 
acesta- trebuie să şi-l în
suşească bine şi populaţia, 
după cum şi prestatorul de 
servicii trebuie să ridice 
mereu ştacheta respectului 
faţă da cetăţeanul în slujba 
căruia se află.

ION CIOCLEI


