
Cea dintâi sărbătoare a 
anului bisericesc ce începe 
cu luna septembrie, este 
rânduită întru cinstirea şi 
pomenirea -Preacuratei Fe
cioare Maria, Maica Dom
nului şi Mântuitorului nos. 
tru Iisus Hristos. La S sep
tembrie a fiecărui an, Bi
serica creştină sărbătoreşte 
Naşterea Maicii Domnului. 
Această sărbătoare face 
parte din planul lui Dum
nezeu, din veci, de mân. 
tuire a lumii, la care se 
adaugă stăruitoarea şi ne
încetata rugăciune a drep
ţilor părinţi Ioachim şi 
Ana, împreună cu ascul
tarea lor de poruncile lui 
Dumnezeu. S-au. bucurat 
şi s.au veselit drepţii Ioa
chim şi Ana că Dumnezeu 
a ascultat rugăciunea lor 
şi le.a dăruit o fiică pe

care au închinat-o Dom
nului aşa cum au promis 
în rugăciunea lor. S-au bu. 
curat proorocii şi drepţii 
Vechiului Testament că
aşteptarea şi nădejdea lor 
începe a ■ se împlini. Se 
bucură apoi toţi creştinii 
că zorile mântuirii se ara
tă în acest praznic.

Este numită „zori" şi 
„dimineaţă“ această zi,
pentru că, precum bolna
vii aşteaptă din patul lor
de suferinţă să apară ziua, 
tot aga neamul omenesc a 
aşteptat „dimineaţa mân
tuirii", potrivit planului 
de mântuire rânduit lu
mii de Dumnezeu din veş
nicie. Naşterea Maicii

Domnului este aşadar îm
plinirea planului lui Dum. 
nezeu la care se adaugă şi 
plinirea ■ poruncilor ’ui 
de către părinţii Ioachim 
şi Ana, precum şi a ascul
tării lor cu zmerenie. As
cultarea faşe parte inie. 
gr antă din datoriile fun
damentale ale creştinilor. 
Datorăm ascultare în pri
mul rând lui Dumnezeu. 
Datorăm ascultare părinţi
lor, fiindcă ei ne-au dat 
viaţă şi ne povăţuiesc spre 
tot lucrul bun. Neascul
tarea faţă de părinţi este 
păcat strigător la' cer.

In Vechiul Testament, 
pentru acest păcat se pre
vedea pedeapsa cu moar

tea : „Cel ce bate pe tatăl 
său sau pe mama sa cu 
moarte să* se omoare* (Ie. 
şire 21,15-17). Nu toţi în
ţeleg rostul ascultării şi 
de aceea o nesocotesc, fără 
să se gândească şi să în? 
trevadă consecinţele ne
faste pe care le are neas
cultarea. Câte mame au 
plâns şi vor mai plânge 
la' căpătâiul copiilor lor 
bolnavi, ori pentru cei în
străinaţi de Ia rostul lor 
cel bun, sau în alte felu
rite situaţii grele ? Să nu 
uităm că la mormântul su
fletului nostru stă o Maică 
-şi plânge, aşteptând re
întoarcerea şi reînvierea 
noastră. Această mamă este

^  ..
Maica Domnului?-^ căţeii 
naştere o prăznuim**^iş- 
tăzi. ^

Istoria ne învaţă că oa
menii Cei vrednici şi cre
dincioşi au cinstit tot
deauna pe mamele lor. Cu 
aceşte gânduri, de bucurie 
şi nădejde în Dumnezeu, 
cu inima smerită şi plină 
de bucuria praznicului, să-t 
adresăm Maicii Domnului 
această scurtă rugăciune : 
„Uşa milostivirii deschi- 
de-ne-o nouă, binecuvân
tată Născătoare de Dum
nezeu Fecioară, ca să nu. 
pierim cei ce nădăjduim 
întru Tine, ci să ne măn- 
tuim prin Tine de neVoi, 
că Tu eşti mântuirea nei 
mulul creştinesc

Preot ABSENTE CRIŞAN, 
Deva v

D E V A

SCANDAL IN

BLOCULUI 2 4
Reluarea în discuţie de 

către Consiliul local Deva- 
a repartiţiei blocului 24, 
scara G; din cartierul Do
robanţi, in şedinţa din 13 
iulie a.e., a provocat nume- _ 
roase discuţii, nemulţumiri 
care fac, în prezent, su
biectul unor acţiuni în in
stanţă.

Blocul 24 din cartierul a- 
mintit a făcut obiectul şe
dinţei Primăriei Deva din 
12 februarie 1992, care, în 
baza unei hotărâri, a atri
buit cele 14 apartamente 
din scara C, următoarelor 
instituţii : C.F.R. — L5, Spi
talul judeţean, * Inspecto
ratul silvic, E.M Deva, Ba
roul de avocaţi —'  2 locuin
ţe, Prefectură — 2 locuinţe, 
R.A.G.C.L., Primăria Deva, 
I.T.C., R.A.G., IPSRUM şi 
Protopopiatul ortodox.

Ulterior aceste reparti
ţii ale apartamentelor de 
faţă au apărut două reac
ţii : una din pârtea Pre
fecturii actuale întrucât în 
1992 s-au creat prefectura 
şi consiliul judeţean, ne
mulţumire retrasă ulte
rior, şi din partea S.R.I.- 
ului care s-a considerat ne
dreptăţit, neatribuindu-i-se 
nici q. locuinţă.
. Actualul consiliu local 
a reluat, aşadar, în discu
ţie vechea repartizare a 
apartamentelor, din 12 fe
bruarie 1992, hotărând în 
şedinţa din iulie a.c. re
distribuirea acestora ast
fel : Matex, Spitalul jude
ţean, Direcţia Sanitară Ve
terinară, Metalchim, S.R.I, 
Tribunalul judeţean, . In
spectoratul şcolar, Proto
popiatul ortodox, Primă
ria Deva — 2 locuinţe, Con
siliul judeţean, Direcţia ge
nerală a finanţelor publi
ce, Poliţia municipiului De
va şi M.Ap.N.

Unităţile şi persoanele, 
care au fost eliminate din 
listă întocmită în 12 fe
bruarie 1992, au depus plân. 
geri la instanţă, conside- 
rându-se neîndreptăţite prin 
hotărârea luată -de către 
consiliul local in şedinţa 
din 13 iulie a.e

CORNET- POENAR
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ZIUA Şl MIA
Banalul important

Totul a început de la uj 
fapt banal. Concret. Pe certi
ficatul medical eliberat Ia 
20 aprilie de dr. Mircea 
Călinescu, de la Spitalul 
Orăşenesc Lupeni, pe nu
mele lui Gheorghe Ioniţă,

opresc, iar surprizele se vor 
ţine lanţ. « x '
Cotorul cu certificate 

medicale
Şi pentru că nu a mai 

avut încotro dl dr. începe 
să mai recunoască câte ce
va giumbuşlucuri făcute

DESPRE MITA ŞI SĂNĂTATE^ OAMENILOR

Tradiţie şi», 
civilizaţie ?

Orăştie, Ia asfin-i 
ţitul verii.

- ă w

cei de la E.M, Valea de 
Brazi, lbcui unde lucra lo- 
niţă, observă Că ceva nu 
este îh regulă. Era ceva 
la o cifră : 3 care nu prea 
aducea cu ceea ce trebuia. 
Aşa se face că se înaintea
ză o adresă către poliţia 
orăşenească. Răspuns; . da, 
documentul este un fals, 
prin care salariatul pri
meşte dintr.un foc 10 zi
le de concediu medical în 
Ioc de una. El nu a fost 
vizaţ de medicul firmei, a- 
şa cum ar fi trebuit. Me
dicul declară că "la rugă
minţile lui Ioniţă l-a mo
dificat certificatul, 'dar no 
a primit nimic în schimb. 
Totuşi, cercetările nu se

de dânsul cu certificate me
dicale. Se află astfel eă în 
anul 1985, fiind încadrat la 
Dispensarul medical Bo- 
şorod, dr. Călinescu ridică 
de la Policlinica Călan, de 
care aparţinea, un cotor cu 
certificate medicale. O mi
că parte le-a folosit atunci 
şi acolo, dar pe celelalte

la Lupeni. Şi ca. lucrurile 
să fie mai clare, scrie c'J 
propriâ-i mână că „în pe
rioada 11 aprilie — 15 au. 
gUst a.c. am eliberat ile
gal certificate medicale u- 
nof angajaţi de la minele 
Lupeni, Bărbăteni şi Valea 
de Brazi, în schimbul u- 
nor 'avantaje materiale". In 
prima fază a cercetărilor 
însă dl dr. spune că „cer, 
tificatele le-am eliberat nu 
pentru foloase materiale, ci 
pentru a ajuta mineri ca
re, lipsind de la-lucru, ris
cau să li se desfacă con
tractul de muncă" (sic !).

Orieam, lucrurile s-au

VALENTIN NEAGU 

(Continuare în'pag. a 2-a)

una p
• • „Lnde-s doi puterea creşte" — şi-au 

zis. bătăuşii şi s-au încăicrat din nou.

DE LUCRU

COMISIEI

A PREFECTURII
Zilele trecute, iu cadrul în 

tâlnirii membrilor Comisiei 
administrative a judeţului 
Hunedoara, de pe , lângă 
Prefectură, s.a dialogat pe 
marginea unor teme majo
re, de actualitate, ale vie
ţii economico-sociale a ju
deţului. .

Un bilanţ cuprinzător al 
activităţii Oficiului pentru 
Protecţia Consumatorului a 
fost prezentat de către şe
ful acestuia, dl dr. Mihai 
Rudeanu. Cele 606 acţiuni 
de supraveghere şi con
trol s-au soldat cu oprirea 
de la comercializare a unor 
produse fără buletin de

t ESTERA SÂNA 

(Continuare în pag. a 2-a)

■  KIEV. — Problema 
destituirii preşedintelui 
Leonid Kravciuk, - acuzat 
, de trădarea intereselor 
naţionale", în timpul întâi. 
niri> eu Elţîn, în Crimeea, 
va fi supusă examinării la 
viitoarea sesiune a legisla--' 
tivului ucrainean, a decla- : 
rat vicepreşedintele co- j 
misiei parlamentare pentru 
apărare şi securitate, Igor j 
Derkaci. In opinia sa, j 
transferarea către Rusia a j 
părţii ucrainene a Flotei , 
Mării Negre corespunde j 
„unei importante violări a j 

constituţiei ţării, a legisla- ’ 
ţiei în vigoare şi a jură- ! 
mântului pe care Kravciuk 
l-a depus la investirea sa 
iu funcţia supremă".

Pe de altă parte, notează 
agenţia France Presse, mi. 
nistrul ucrainean al apă- - 
rării, Konstantin Moro- 
zov, prezent 'şi el la Yalta, 
a precizat că transferul in- 
vocat nu a făcut obiectul 
Unui acord propriu-zis. 
„Preşedintele Kravciuk, a \ 
spus Morozov, a dispus stu- j 
dierea de către specialişti . 
a propunerii ruse". In con
text, ministrul şi-a ex- i 
primat speranţa că această 
analiză va fi efectuată de 
„patrioţi ucraineni", care 
„să ia în considerare inte- • 
resele securităţii naţiona
le".̂  '

■  BERLIN. — Germania 
va rămâne deschisă penfrt» 
etnicii germani din estul 
Europei, care doresc să se ! 
întoarcă în ţară, în pofida 
faptului că actuala legisla
ţie blochează, practic, ac
cesul solicitanţilor de azil, 
a afirmat ministrul de in- I 
teme Manfrcd Kanther, ci
tat de Reuter.

In viitor, autorităţile 
germane se aşteaptă să pri- 1 
mească în ţară Un număi ! 
de aproximativ. 2 0 0  000 de 'j 
imigranţi etnici, în fiecare 
ân, a adăugat Kanther.

■  BUDAPESTA. — Re- 
deschiderea Consulatului 
general al Ungariei de la 
Cluj-Napoea reprezintă o 
chestiune de timp, a esti
mat şeful diplomaţiei un
gare, Geza Jeazensky, in
tr-un interviu acordat pos. 
tului naţional de radio şi 
preluat de agenţia MT1. ţ

o  CONSFĂTUIREA DIREC. 
TONILOR DE ŞCOLI. La Deva, 
se desfăşoară consfătuirea direc
torilor de şcoli, organizată de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean, 
Sunt discutate aspecte privind 
calitatea procesului instructiv- 
educativ, alte probleme pe cdre 
le ridică apropiatul debut al u-, 
nv nou an de învăţământ. (M. Bf)

O APARIŢIE EDITORIALA. 
La S.O. „Polidavn“ din Deva a 
ieşit de sub tipar yn volum e 
prinzând lucrările prezentate

participanţi cu prilejul celui de-al 
Xll-lea Sţmpozion naţional de 
istorie şi retrologie agrară din 
România. Manifestarea, găzduită 
de municipiul Deva, a fost orga
nizată de Societatea de istorie şi 
retrologie agrară din România,
’ţcu sprijinul Academiei Române, 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice,. Ministerului Agricultu
rii şi Alimentaţiei, altor factori 
centrali şi locali. Redactarea 
ştiinţifică a volumului aparţine 
profesorului Gheorghe Firczak, de 
la Muzeul judeţean. (M. B.).

© AJUTOARE. Recent, Con
siliul local al oraşului Brad a 
hotărât acordarea de ajutoare 
materiale unui număr de nouă 
'persoane de pe raza oraşului care 
'eiUi tm bază-materială corespun

zătoare vieţii da zi cu zi. Ase. 
menea ajutoare au mai fost acor
date lunile trecute şi se speră 
că nu vor fi ultimele. (AL. J.).

© IMPORŢANT. La orice 
oră din zi sau noapte S.C. Ce- 
tate-Fulger Deva, prin dispecera. 
tlll său, ■ telefon 959, vă stă la 
dispoziţie cu serviciul TAXI. Pe 
lângă servirea ireproşabilă fii 
efectuarea comenzii, de remarcat 
sunt tarifele rezonabile, accesi
bile buzunarelor dumneavoastră, 
Apelaţi cu. încredere, Deva, te
lefon 959. (C. O.).

O PRECIZARE. In adresa-cu 
nr. 1238 din 27 iulie a.c. a Mi
nisterului Agriculturii şi Alimen
taţiei trimisă pe adresa Centru
lui de Încercare a Solurilor din 
comuna Gura sada se precizează

că unităţile de cercetare sunt n 
nităţi publice de interes naţie 
lai aşa că terenurile din proprie . 
ţateă lor sunt scoase din circul- 
Aii agricol, iar dreptul de proprie, 
ta te asupra acestora este impre
scriptibil. Facem această preci
zare întrucât unii oameni din 
'ocalitătea amintită fac presiuni 
pentru a lua pământ din tere- 
mii aparţinând C.I.S. (TR. B.j.

© CEI INTERESAŢI sunt 
invitaţi să participe în data de 
joi, 9. IX. 1993, ora 11, la şedinţa 
de constituire a filialei judeţene 
a Sindicatului Proprietarilor da 
Pământ şi'Acţionarilor din Agri
cultură (PROPACT). - Adunarea 
va avea loc la sediul din str. 1 
Decembrie, nr. 36, din Deva. 
(V.N.). .
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- Doream de mult să-l cu
noaştem pe dl Vasile Dă- 
nescu, directorul Căminului 
cultural Orăştioara de*Sus, 
chiar şi numai pentru sim
plul motiv că formaţia dp 
căîuşeri de aici a fost şi 
este o fală a judeţului nos
tru şi răspunde în orice 
moment participând îâ ma- 
nMestări folclorice de cea 
mai aleasă ţinută,

— Tinerii de aici, ne spu
nea dânsul, cu prilejul „în
tâlnirii" chiar şi cei mai 
in vârstă răspund chemă
rilor noastre pentru că 
simt o deosebită mândrie 
când au prilejul să-şi ara
te obiceiul şi jocul în si
ne, costumul popular îm
podobit cu tricolor.'Pe dea
supra» au to sânge spiri
tul de competiţie, vor să 
se compare mereu cu al-

Ei, Un moment edificator 
a constituit şi participa

rea onorantă în ultima e- 
dipe a Feriivalului folclo
ric internaţional „Sărmi-,

. — Ce aii» formaţii îşi 
nai desfăşoară activitatea pe 
rara comunei ?

Grupul vocâl-instn». 
mental bărbătesc de la 
Bucium şi, mm alea, obi
ceiul de .Nuntă" de ia Cos- 
teşti, in care interpreţii au 
îmbrăcat străvechiul cos
tum popular scos din lă
zile de matre aha familiei.

— Cum vă oânditi să va
lorificaţi mai bine şi alte 
obiceiuri populare locale, 
mai ales că se apropie săr
bătorile Crăciunului şi A» 
nulul Nou ?

— De la sfârşitul lui no
iembrie încep să se întâl
nească pentru pregătiri iro
zii — copiii, stelarii — i- 
rozi, căiuşerii. La Orâştioa- 
ra de Sus ei îşi dau în
tâlnire în căminul cultural, 
în alte sate, de exemplu. 
1» Ocoliş, se întâlnesc la 
gazdă. •
' — Ce le poate oferi că
minul cultural unor astfel 
de tineri, localnicilor în 
general fi:

— Jocuri de club seara, 
o masă de tenis, iar du
minica se organizează ba
luri. discoteci (bineînţeles

cu aparatura lor pentru că 
aparatele noastre sunt de
fecte şi bani să le repa
răm nu avem).

— Vă deranjează auto
finanţarea ?

— Mi-am luat salariul 
regulat. Ne ajută şi Primă
ria, ne străduim şi noi. în
casăm chirii cu prilejul 
nunţilor (destul de rare 
totuşi) ce se fac în cămi
nele culturale. Peste sala
riu ne mai rămân nişte 
băni cu care mâi recupe-, 
ram un bec, o mătură, mai 
reparăm o clanţă... Numai 
un geam dacă se sparge 
costă o grămadă de bani.
, — Care e cea mai mart 
greutate pe oare o întâm
pinaţi î  ' ' i .

— Repararea căminelor 
culturale. Şt bani pent» 
acest lucru ftU avem p  
nici nu cred să avem a t ă '  
dată dacă nu primim spri
jinul Inspectoratului Ju
deţean pentru Cultură. (A- 
paratura o mai „cârpim" 
noi cil ajutorul unor prie
teni). La Ocoliş se stă mai 
rău, la Costeşti, Bucium.

La despărţirea de dl di
rector, am vizitat şi noi, 
incognito, căminul cultural 
din satul de centru. Ciam 
întâlnit? Dezastrul Dacâ 
dl Dănescu apunea câ to 
alte sate se- stă mai rău.

' atunci ne închipuim şi nai 
ce Înseamnă acest „rău" 
La Orăştioara de Sus, ho» 
Iul era plin cu .cioburi de 
sticlă, resturi de ţigăr^ mur
dărie. Uşa era spartă pe 
jumătate, nemaîfiind nevo
ie de clanţă să intri. Sala 
nemăturafă, Cutii de l*M, 
etc. In loc de scaune — 
câteva bănci făcuta pe plim 
local. Soba stricată. Scena, 
ca vai de ea, Şi asta la 
sfârşitul secolului XX, în 
Europa !. Uraganul „des
cărcării"* unora când.» În
carci prea mult „la bord" 
face din om-neom, iar a- 
coîo unde, cândva, s-au 
cheltuit mulţi bani cu do
tarea, apare sinistrul. Şi 
când te gândeşti că la O- 
răştioara de Sus sunt ati- 
ţia şi atâţia oameni şi o~ 
biceiuri neasemuite ?!

MINEI.

ÎNTÂLNIRE de 
A PREFECTURII

(Urmare din pag. I)
atestare a calităţii, cu în
chiderea unor spaţii neco 
respunzătoare din punct 
de vedere al condiţiilor 
igienico-sanitare. S-au fă
cut controale privind cali
tatea serviciilor unităţilor 
de gospodărie comunală şi 
locativâ, a furnizării apei 
privind calitatea medica
mentelor (constatându-se că 
unele sunt expirate din 
1988—1989). In. colaborare 
cu Serviciul circulaţie, s-au 
scos de pe rute 95 de au
tobuze necorespunzătoarc 
din punct de vedere al si-, 
guranţei circulaţiei. Inse
rarea în coloanele ziaru
lui Judeţean şl . ale 'unor 
pfiblkaţil centrale a acestor 
aspecte * avut şl 

; cu etedt pozitiv tjă AetifA* 
tatea OOCietăţtior Vizate,
. Reprezentant»! Poliţă 
vetedltete ydr. lofin Muma» 
van, a vorbit concret de
spre unele măsuri de pro- 
tâSţW « consumatortpăi. 
rfiitru igienă precarii ţi
nută necorapuntotoato|*U 
sacrificări Jn locuri ,Bt- 

be W fost Închise 't-

restaurante şi abatoare, s-au

ridicat definitiv autorizaţii
le de funcţionare unor 
agenţi economici şi pieţe. 
Sursa neautorizată de apă 
de la Mina Aninoasa a 
declanşat o boală diareică 
acută înregistrându-se ca
zuri de dizenterie. Un sem
nal de alarmă pentru con
ducerea minei, care fusese 
atenţionată încă din Mina 
martie a.c., iar mai apoi 
sancţionată pentru neclo- 

■ rinarea apei. S-a apreciat 
că este o inconştienţă să 
se exploateze empiric a- 
ceastă sursă de apă.
, Informarea detaliată pri
vind pregătirea condiţiilor 
pentru desfăşurarea opti
mă a procesului de învăţă
mânt |n antB şcolar 1993 
—ârip, \ . prezentată do di 
igapteetor generai Oheorgne 
Gindea, A conştitrit o „o- 
fflBdfi* ft greutăţilor pe 
«are le are învăţământul 
bwwdoreaa 1b domeniul e- 
conomico-financiar (banii 
aprobaţi neacoperiud Ia, 
WtmiSa „paletă tfe nevoi"),

S ' f e S t ;
nivelul jwnduceril lnspecto-. 
rutului. - spre a -.ppMf ob- 
steeotete Si proferi Geor.
gel Răican a insistat la

acest capitel pe intrarea 
pe un făgaş normal a con
siliilor locale, spre a  im
pulsiona reparaţiile la 
şcoli şi a se depăşi greu
tăţile în procurarea lem
nelor de foc, pe introduce
rea religiei în şcoli, şi in- 
suflarea sentimentului pa
triotic la elevi, pe inter
zicerea politicii de partid 
în instituţiile de Învăţă
mânt. demararea investiţii
lor la cele patru pbiecţive 
propuse a fi construite — 
probleme la care dl inspec
tor şef a răspuns pe loc, 
cu lux de amănunte. Anu
me că religia este deja 
introdusă In catalog, ca o. 
bieet opţional, că Intr- 
adevăr se face politică în 
unele şcoli . de către unii 
profesori, cu toate că ar 
treburi să se facă doar po
litica şcolii româneşti, că 
inspectoratul şcolar este 
deschis acelor absolvenţi 
cu sţudii superioare, aflaţi 
în şomaj» care li s-a adre
sei enrindU-ie posibilitatea 
participării la concursuri- 
ie erganizate în vederea o- 
cupării posturilor vacante; 
•■te fine, se va face tot ce 
e*te posibil (pentru dema
rarea investiţiilor In .a. 
Ceastă toamnă, spre a nu 
m pierde banii alocaţi pen- 

fiecare obiectiv. Dl. 
Iosif Mariş, directorul Di.

ADMINISTRATIVE
recţiei de Muncă şi Pro
tecţie Socială, a intervenit 
precizând câ în cadrul niâ-̂  
surilor de protecţie socială, 
aplicate de Guvernul Româ
niei, se numără şi plata 
alocaţiilor de stat pentru 
toţi copiii. Inspectoratul 
şcolar trebuind să asigure 
baza materială corespunză
toare pentru a contribui la 
plătirea acestora. Aceasta 
rămâne însă o problemă 
cu semn de Întrebare: va 
putea oare' învăţământul 
să angajeze câte Un plăti
tor pentru fiecare 600 de 
copii, aşa cum prevede 
legea, în judeţe existând 
In prezent 100 000 de elevi?
. Aplicarea Legii fondului 

funciar dar şi pregătirea 
anului agricol viitor a fost 
a treia mare problemă. 
despre , care a vorbit direc
torul economic ai Direcţiei 
Agricole, dl Gheorghe Dro- 
ghiei. Săptămânal, seface 
o analiză privind situaţia 
punerii în posesie în fie
care comună tp parte, a» 
precîindu-se că aceasta l-â 
accelerat.

In încheierea întâlnirii 
dl prefect Georgel Răican 
a adus la cunoştinţa mem
brilor comisiei proiectele 
de lege care se află k» pre
zent în discuţia Senatului 
şi, respectiv, a Camerei 
Deputaţilor.

CONSTANTIN GAVRILA
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(Urmare din paf. 1)

mâl lămurit până la urma, 
la «teta documentării noas
tre cunoscându-se 14 per- 
soane cărora le-a eliberat 
certificate medicale false 
Par nu numai că le elibe
ra. fia funcţie de cereri, te 

if CWar şi eer- 
> de alţi me-

. . .  .
Acest drept. Dl dr. nu ştie
exact ce sumă de bani a 
trimit pentru toate aces
tea. Cert este că, pentru o 
ri de concediu medical, în 
general, băga 1000 de lei 
fit buzunar, şi tocă altele.

Intermediarii, 
banii, vinul...

Doctorului Mircea Că. 
linescu nu i-a trebuit prea 
multă vreme pentru a-şi 
face relaţii In rândul ce
lor interesaţi de certifica
tele medicale false. Practic, 
toată tărăşenia a început în 
aprilie şi a fost stopată to 
august. El a beneficiat de 
serviciile unor intermediari. 
Unul dintre aceştia era 
Octavian Moga. electrician 
la E.M Xupeni. Din deela. 
raţia acestuia rezultă că pe 
doctor l-a cunoscut întâm
plător. După o vreme i-a 
«BUS că poate elibera cer
tificate medicale, iar -dacă 
Are prieteni serioşi fi poate

servi, dar costă. Un alt in
termediar era Ionel Pădu- 
rean. Şi uite aşa, mita se 
aduna în buzunarul docto
rului cu fiecare zi ce tre-

loân Turcilâ, lăcătuş la 
Preparaţia Lupeni, dă 4000 
de lei şi cinci litri de vin 
pentru 3—4 zile de conce
diu medical. După mal mul
te amânări i se dau mă) 
multe. Omul avea ceva pro
bleme pe la Tg. Jiu. Ion 
Lemnaru, miner la E.M 
Lupeni, vrea să plece de

lucru mal multă vrem». Ii 
spune acest lucru lui Pă- 
dureanu, cere la rându-i Ş
caută un medic. Răspuns: 
treaba se refrivă. dăf cos
tă 3000 de Iri ziua de con
cediu medicaii Omul l Ş# 
gO 000 d« lei, Stef ar mâi 
vrea câteva zile. Sigur că 
dâ. numai că trebuie să 
semită 5000 de tei; un car
tuş de Kent şi două sticle 
de whisky. Desigur, ase
menea cazuri mai sunt. 
Mai Ieftin a scăpat Firicel 
Mierluţ, lăcătuş to E.M. lai-

D O C TO R U L , ZIUA $1 M A
Paşti acasă. îl costă 4000 
de lei, bani daţi lui Moga, 
cel care îi va da şi certi
ficatul. Ion Popa, lăcât’iş 
la aceeaşi firmă, ara ceva 
treburi prin Oltenia. Nu-i 
nimic, îi găseşte dl dr. o 
boală. Plăteşte 13 000 de te-’ 
în două rate. Tatălui aces
tuia i se pretind 3000 de lei 
pentru 3 zile. „Numai a 
tât ?“ întreabă dl doctor 
când i se dau paralele. Nu. 
O să-l mai coste ceva bău
tură plătit# prin restauran
te. Nu de altceva, dar «u-i 
displăcea doctorului.

Problemă lui
Rusu este mai 
Se îmbată şi nu- merge la

peni. O anumită perioadă 
din luna iunie nu A fost 
la lucru. A discutat cu me
dicul, care i-a promis că 
îi descurcă socotelile. I*a 
dat to schimb doi litri de 
ţuică, urmând să-i mai dea 
15000 de lei Banii nu A 
mai apucat să-i vadă dl dr., 
pentru că poliţia şi-a în
ceput cercetările.

Implicaţii,
efecte

Implicaţiile şi efectele 
unor astfel de afaceri te- 

sunt.greu de •* 
dlntr-o simplă pri

vire. Doar simplul fă

un medic eorupt A reuşit 
să îmbete %  cap atâţia oa
meni şi tot ar trebui să 
dea de gândit ‘multora. La 
acest lucru poate nu s-a 
gândiţ dl medic primar Io- 
sif -Cipttbm'riimctwui Spi- 
talulul Orăşenesc Lupeni, 
când a semnat caracteriza
rea lui Mircea Călineisco. 
Intre altele, In aceasta se1 
spunea că: „De ia data afl 
gajării şi ţână to prezent 
nu s-au constatat abateri de 
to îndatoririi# profestona.e, 
are multă solicitudine faţă

■kdât&  -f -ftăLtrt fitil: «A i  i  It ilU*Ill lil(Se «I f**
în colectivul de medici" 
S-avem pardon, dle doctor, 
dar realitatea este cu totul 
al» i

Dar pierderile de produc
ţie eine le plăteşte ? Pe 
lângă faptul ei firmele e- 
rau obligate să plătească zi
lele de concediu medicali 
Numai Gheorghe Rusu ur
ma să încaseze 93 650 de 
tei pentru 26 zile de boală. 
Dar alţii chiar au încasat 
banii. Şl „noi" spunem cS 
cel corupt „are multă so
licitudine faţă de bolnavi". 
Ce să ne mal mire atunci ?

In încheiere vom mai 
Spune doar Attf; dr. Mir
cea Călinescu este acuzat 
de luare dc mită, compli-

• * to»«tei'ŞA» * * Mpc. '"X™ .
intelectual. Pentru cea mal 
grevă dmtr« 
este de IA 3 
închisoare. . _

N O T  Â R Â S I Ţ  A
La Consiliul local al 

comunei Densuş, secre- 
tar+notar, cum |  se tocea 
pe vremuri şi nu înţeleg 
4t§. Ce nu se revine la a. 
ceartă denutnire — este 
dcamm Loredana Găr: 
dean — o femeie tănăf-ă 
fiică 0  unui sat aflat in 
componenţa comunei. No- 
tărăşiţa Densuşului este 
un interlocutor foarte a. 
greabil, nu numai fiindcă 
Ore 4&rul vorbirii, ci pen
tru că ştie foarte bine 
problemele localităţii. 
Ne-a spus-o, in discuţia 
ce am avut-o recent, că 
tţu face şi n-a făcut nici 
o pontică, tnafară de A> 
ceea de a sluji cât «uu 
bine interesele comunei.

Ori cu câte tntrebări 
s-ar duce Un ziarist la 
dna % %, sunt prea pu
ţine pentru secretara Con. 
mutai tocat din Densuş 
Căci dânsa are răspuns 
pentru fiecare şi nu unu i 
general, ei foarte precis 
exact cu starea la zi a Iu- 
irurilor. Ştie tot am  de 
multe haruri despre co
mună cât primarul şi vtce. 
primând luaţi fiecare se
parat sau împreună, »u> 
pUnindu-i pe fiecare sau

de ia sediu
— Cum se stă cu apu

carea Legii fondului fun
ciar?

— Bine — ne-a răspuns 
notărăşlţa. Cei doi topo
metrei — Mihot Ţelegre- 
ăean şi Vasile Şueidean 

'— lucrează foarte ‘ bine. 
tn tern mele oamenii au 
prim» pământul ta care 
au dreptul ri nu ivit 
situaţii de neretoluat.
--- Dar cu împărţirea
pădurii cum se stă?

— In satele Peşteana 
şi Peştenlţa s-au adunat 
toate actele necesare şi 
Urmează in curând să se 
distribuie certificatele de 
proprietate.

— Este vremea adună
ri* furajelor, cum se des. 
făşoară acţiunea?

— Foarte bine. în a- 
eaastă oară, spre deose
bire de celelalte, s-a codi 
Absolut toată suprafaţa ri

fân mult pentru a- 
* ‘ oamenilor.
Apropo de animale 

care este evoluţia efecti
velor?. __________ ___

— Sporeşte conţinu» nu
mărul lor. La bovine, şf» 
ajuns la mai mult de 
î 300 capete, ceea ce fn- 
searnnă două la o gospo
dărie, la ovine la peste 
Som ş.a- Multe dintre 
bovine sunt de muncă.

■— Deşt munca in agri
cultură cu animalele este 
puţin ̂ productivă...

— Aşa este, dar oame
nii din Densuş îşi procu
ră tot mai mulţi mijloa. 
ce mecanice pentru lu
crul câmpului, in mo
mentul de faţă, sunt 20 
tractoare, iar numărul lor 
sporeşte de la o lună ta 
alta.

Densuşul are păşune 
mai mult decât îi trebuie.
Ce S-a făcut cu cea care 
este în plus ?

*— Am închiriat-o la o 
‘'fermă a statului ce creste 
oi şi pe această cale ob
ţinem ceva venituri la 
buget.

— tn păşunea comuna
lă este mult lemn. Ce 

Stând are consiliul ’ Urcai 
cu el ? -

— Vrem să-l punem in 
exploatare ?i săj vin
dem, ’ mai ales fiindcă 
este mult salcâm bun de 
construcţie, iar solicitări 
sunt foarte multe. Ur
mează să stabilim preţul.

fn finalul discuţiei, 
i-am pus notămşitei şi 
'două Întrebări personale:
— De unde ştşf «tăt 
de multe despre Densuş.'

— Mama a fote mamă, 
aşa că...

— Cu facultatea cum 
staţi ?

— Sunt studentă la 
‘Drept, la fără frecvenm, 
împreună cu soţul. Ne 
descurcăm şi acolo.

■ Am discutat cu dna 
Loredana Gărdean . mult 
mai multe lucruri decât 
cele expuse mai sus şi in 
toate, fără excepţie, no- 
tărăşiţa din Densuş s-a 
dovedit a fi o foarte bună 
cunoscătoare, tată de 
unde ne-a venit tdeea că 
ar fi foarte bine dacă 
toate consiliile locale ar 
avea un astfel de om. 
Multe au, dar nlt-S pufi
ne cele care ar avea ne
voie. ■

TBAIAN BONDOR _
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LA A SFIN Ţ IT U L  VER II
Sfârşit de august. -Evantaiul de 

culori al florilor oraşului, prospeţi
mea spaţiilor verzi e un prim semn 
că cineva se ocupă cu meticulozita
te, cu interes, de aspectul spaţiilor

* verzi, al parcurilor şi scuarurilor. 
I  Locuitorii ştiu câ această latură a
* gospodăririi localităţii este privati- 
1" zată, deci este firesc să arate bine.

«Zonele verzi au fost
viaţa mea..."

. Nu numai c-au fost, sunt şi 
I acum, dpă Sofia Ferdeş. Spaţiile
* ftori^e din centrul Orăştiei, de la 
1 intersecţia cu Bulevardul Eroilor
* „vorbesc" de la sine. Begoniile, sal- 
{ viile, daliile, crăciunesele dau cufoa. 
J re şi lumină, aduc puţină mângâie-

( re la sufletele inoărcate de griji şi 
_ necazuri ale oamenilor.

1 Cu cine colaboraţi în crearea
I acestor frumuseţi, dnă Ferdeş ? 
j  Societatea S.C. „Florimex"
* SJtJU cotaboreazft bine cu Consl- 
î liul local ăl oraşului, interesul pen- 
I tru aspectul civilizat al aşezâTii 
j  fiind comun. Avem apoi angajaţi 
1 câţiva sezonieri. Sunt pensionari, 
* oamefll c$rora le place munca şi 
I mai ales această muncă. Pe de o 
* parte nu se plictisesc şi apoi mai 
|  câştigă un barf. • fete vorba despre 
f dnii Eugen Creţa, Toader Moldo, 
j van, Zaharta Lascu ş.a. Cositul, 
I prăşitul, plivitul, tunsul gardului viu

»*■ şi curăţarea de flori uscate consti
tuie' prilej de relaxare după anii 

* în care au avut — Urni dintre dum- 
I nealor — activităţi de răspundere 
* deosebită. , . 1
I — Este o ,4ntreprindere“ mai 
J aparte. Cum v-aţiluat o asemenea 
|  răspundere ? »

— Zonele verzi au fost „viaţa 
I rriea". Am lucrat şi înainte de re- 
l voluţie, ca horticultor, la primă- 
‘ rje. Am îndrăgit şi cunosc această 
I latură a înfrumuseţării cartierelor. 
» De aceea sufăr când întâlnesc negii-, 
I jenţă, nesocotinţă din partea uno-

j  .«—Adică?
— Sunt persoane care nu Intre- 

i via, nu ţş-ndesc că s-au investit bani, 
f  eforturi, câ în fond toţi locuitorii 
'  oreşatui. deopotrivă, se mândresc cu 
| zestrea sa de frumuseţe. După- 
*" zimtezile, foarte mulţi tineri stau în 
I preajma statuilor. Acolo avem nlş- 
î  te jgheaburi pentru flori. Sunt dis.
I truse., Câte unul. pe timpul nopţii, 
i paşte capii ori vacile pe zona verae. 
J Consider că e c sfidare a strftda- 
|  niei noastre ; aş face un apel pe a- 
* coastă .oale ia poliţie, ' cerând să se 
I implice mai prnlt In această pro- 
î blemâ.
|  — Ce vă pr’pvneţi pentru se-
* sonul cate Vine ? ' ‘

— în octombrie vom înlocui 
I platanii cu arbuşti decorativi de 
* talie mică, cu frunze persistente

j „Dacă nu ne iubim tineretul, 
î vom rămâne o ţară ' 

de bătrâni-.."
*
I La serviciul de stare civilă, şl 
5 autoritate tutelară al Consiliului
I local sunt înregistrate zilnic paşta

rile, căsătoriile ori decesele, vin 
î . zeci de persoane cu cele mai diver- 
I se probleme de Importanţă vitală 
î pentru existenţa lor Se poate a- 
| firma că funcţionează aici un sen- 
* sibil barometru al vieţii unei eo* 
I munităţi. Prezentându*se pentru a- 
'  numite solicitări, tânărul îşi des- 
I ehide sufletul şi povesteşte. Plea- J CU iiTrna ceva mai uşoară, chiar 
|  dacă slujbaşii Primăriei n-au cum 
I să-l aiute întotdeauna. » 
i- „Numărul căsătoriilor şi, deci, 
( al naşterilor a scăzut în atest an.

— aprecia dna Adina Poraicu. Po
sibilitatea de a-ţi întemeia o fami
lie aproape că nu mai există. în 
primul rând unde sâ locuiască un 
cuplu tânăr, ea să nu mai vorbim 
de mobilă şi alte obiecte Impor
tante de folbsinţă îndelungată ? Ti
neretul este cel mai afectat de situa" 
ţia economică actuală. Avem nu
meroase cazuri In care tineri la 20
— 30 de ani rămân fără lucru şi tre
buie să-l întreţină părinţii. De a- 
ceea mulţi vor să plece din ţară — 
băieţii în căutare de lucra iar fe
tele Să-şi Întemeieze familii în Ita
lia sau In Germania. Işl vând fru 
mliseţea şl tinereţea In schimbul 
unor avantaje materiale. Dar ce să 
facă ? E vftrsta la care-şl doresc o 
existenţă mai comodă, elegantă iar 
aici n-o găsesc. Dacă nimeni nu 
reflecteazâ, aii face ceva pentru ei, 
dacă nu ne iubim tineretul şi nu*J 
ajutăm, vum rămân* o ţară de bă
trâni. Ml se rupe inima să ştiu că 
tinerii noştri merg Să cerşească la 
porţi străine. Unde-i mândria de 
român?". S ■>„"

că un alt dosar. Oameni suferinzi, |  
purtaţi pe drumuri şi nu numai ei ‘ 
deoarece aproape fiecare are nevoie |  
de un însoţitor. Am văzut cum c » 
tânără bolnavă psihic îşi aştepta ma- j 
ma la o uşă de la ultimul etaj ai I 
primăriei, aflată aici pentru a-şi î 
întocmi un nou dosar, I

Se află în evidenţa serviciului J 
de specialitate al consiliului loca) |  
peste 100 de Handicapaţi, cărora li »• 
se întocmesc dosare pentru Legea I 
53/̂ 92. (De la apariţia legii, au fost * 
date circa 30 de dispoziţii de cura- |

pot ad. Itelă pentru cei Care nu-şi 
ministre singuri bunurile). Cei mai » 
mulţi sunt handicapaţi psihici, care I 
nu au o asociaţie. Şi nu se găseş- î 
te o persoană care să se ocupe de | 
formarea acestei asociaţii. Bolnavii,» 
psihici întâmpină greutăţi şi In sen- I 
sul că nu au în judeţ un cămin- * 
spital. Sunt situaţii care reclamă | 
Internări urgente... La Galda (jud J 
Alba) stea apelat, dar spitâîul este 
supraaglomerat.

... Sărăcia 
divorţurilor, a delincventei 

juvenlţe

O tânără de 20 de ani, din Orftş- 
tie, cere internarea propriului copil 
pentru creştere şi educare intr-aut 
nitate de ocrotire socială. Cândva 
un gest asemănător trezea revoltă, 
Ură,, indignare împotriva mamei 
Acum se pune întrebarea: „Ce să 
iacă ? Servid nu are şi nici alte 
venituri...*. ,

DL Varile Furdui, inspector au
toritate tutelară şi asistenţă socială, 
preciza : „Avem în Orâştie 20 de 
copii internaţi la Casa de copii din 
oraş, zece ia Leagănul din Hune
doara şi alţi zece îa şcolile ajută
toare din Păclişa 0  Peşteaha. h» 
perioada trecută du la revoluţie $e 
Înregistrează foarte mulţi şomeri 
care au în întreţinere 2, 3 sau 4 eo

Pe scurt

încheiat între tinerii Gl», Pavel (26,, l 
ani) şi Elena Cori na Muntean (20 J 
ani) din Orăştie. Ba şomeră, el § 
angajat la, „Mecanica*. Să fie tn- * 
tr-un ceas bun 1 •  închirierea unui I 
spaţiu at Casei de cultură unei so- * 
cietăţi comerciale din CluJ-Napoca 1 
a însemnat crearea unui club pen- * 
reuuny, şah, table. Ora la "biliard 
costă 1200 lei. Să existe amatori? 
Puţin probabil. •  Nouăzeci la sută 
din, comerţul Orăştiei este privaţi, 
zat. Creşterea generală a preţurilor 
a influenţat negativ vânzările. Doai 
adaptările „din mers" îi ajută pe 
cei mai întreprinzători să iasă din 
impas. s.c. „Zodiac Pir#*?* S.R.L., 
spte exemplu, şi-a divemlflicat rând 
pe rând activitatea; pe Lângă cabi
netul <fe masaj şi vibrejoasaj (cu |  
măsurarea tensiunii arteriale), s-a I 
înfiinţat un bar, o consignaţie cu *

t
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nat şcoala din lipsa îmbrăcămlnţti 
şi mâncării Copii Intre 12—16 ani 
efectiv stau ori vând ţigări şi — ce-i 
mai trist —, sunt uiiii care furâ. A 
crescut mult delmevenţa juvenilă- 
In piaţă, în Catedrală, în magazine 
şi In alte locuri publice aglomerate 
s-au semnalat furturi de poşete*.

Tot din cauza situaţiei mate
riale precare, divorţurile s-au în
mulţit de cel puţin două ori faţă de 
1989. S-au accentuat neînţelegerile 
între soţi din cauza lipsurilor, „lup
ta" pentru copii şl pentru bunuri 
fiind ceva obişnuit,

Foamea-şi arată colţii...

. Solicitările la cantina de ajutor 
social au crescut. Din aprilie a.c., 
când s-a deschis, a ajuns la SI de 
porţii. Din lipsă de fonduri la bu
get nu pot fi rezolvate alte 30 de 
cerpri pentru care saau efectuat 
anchetele sociale. Foamea începe 
să-şi arate colţii ; familii cu câte 5 
copii sunt nevoite să cumpere patru 
pâini zilnic, care-i costă peste 1000 
de Iei. „Se vorbeşte mult ' dar se 
face puţin pentru protecţia socială; 
nU există o lege pentru o protecţie 
socială adevărată" — spunea dl V 
Furdui.

Handicapaţi, birocraţie

...Ştiţi câte acte trebuie să con
ţină un dosar al unul handicapat 
Care să se încadreze în prevederile 
legii 531’02 1 Zece. Iar după expi
rarea termenului acordat de comi
sia de expertiză medicală, se cer în-

I
faţă de 1989 de aproximativ 8 ori tocmite din nou toate actele. Adi

ne aflate în vânzare sunt ăprovl- |  
zionate de la laboratorul particu- > 
Iar de cofetărie-patiserie, înfiinţat | 
recent de dna Florentina Borian, c » 
cunoscută specialistă |n prepararea I 
de asemenea produse. •  Din cele J 
aproximativ 4000 de apartamente I 
ale oraşului. 05 la sută au devenit J 
proprietate personală. •  Se aprecia
ză că singurul restaurant în care se I 
găseşte mâncare In permanenţă. Ia î 
un preţ acceptabil, este „Dacia*. I 
Aparţine de puţină vreme S.C. i 
„Urmeg Impex" 8.R.L. •  Farmacia |  
privatizată Novo-Farm (asociate dle * 
farmaciste Ffilbp luliana şi Dorica |  
Gherman) este cea mai nouă dintre * 
unităţile similare ale oraşului. Dar 1 
şi apreciată pentru onorarea reţete- * 
lor compensate şl gratuite. •  Dl Dan |- 
Olteanu, de la Muzeul de Artă * 
Populară, aşteaptă vizitatori. După |  
aplicarea TVA te tâxa de intrare J 
nu mai intră nimeni tn vizită de > 
documentare. Poate mai multă pu. I 
blicitate la intrarea In oraş şi pe jj 
artera ce dure Ia cetăţile dacice ai |  
schimba situaţia. Oricum, pe di * 
Dan O. nu-1 mal priveşte. Ne-a 
spus că până la apariţia rândurilor 
de faţă nu va mai fi slujbaş la 
muzeu şi nu va rămâne nici în 
oraş. •  Fostul mare magazin „Sâ
ni tas* din centru oferă o Imagine 
sumbră : vitrine prăfuite, resturi de 
reclamă împrăştiată. Se spune că s-a 
mutat In centrul nou, comasân- j 
du-se cu magazinul de chimicale. I 
Dar vechiul spaţiu de ce este lăsat î 
în paragină ? ' 1

' . ~'*i-
Anchetă realizată de I

ESTERA SÂNA î

DIVIZIA B, SERIA A III-A

MINERUL URICANI ÎN FRUNTE!
Minerul Uricani, unul 

dintre cluburile de fotbal 
bine organizate din Valea 
Jiului, cu oameni profe- 
Monişti în conducerea teh
nică a echipei, a reuşit 
tn acest început de cam  ̂
pionat să devanseze echi
pe cu pretenţii în seria a 
HI-a din Divizia B, cum 
sunt Petrolul Stoina, Da
cia Piteşti, ' Metalurgistul 
Cugir, Minerul Lupeni, şi 
ocupă in prezent primul 
loc, cu trei victorii, două

egaluri şi nici o partidă 
pierdută. Comportare fru. 
moaşă are şi noua pro
movată, Parângul Lonea 
şi Minerul Lupeni care, 
se pare îl schimbă pe an
trenorul Rus. Nu ştim ce 
se întâmplă cu A.S. Paro- 
seni, dar are în mâini 
lanterna roşie! Sperăm, 
trecător. Dar lată clasa
mentul acestei serii in 
care participă şi repre
zentantele judeţului nos
tru: ' 'V.-

i- L Minerul Uricani 5 32 0 12— 3 8
2. Petrolul Stoina 5 4 0 1 12— 4 3

* 3. Jiul Rovinari S 3 i t 9— 3 %
4. Dacia Pfteştl 5 3 1 1 10— 4 7
5. Parângul Lonea 5 3 0 2 6— 4 6

. «. Metalurg. Cugir S 3 02 9— 7 6
; ?. Unirea Alexandria 5 2 X 2 14— 7 5
t ». Rova Roşiori 5 13 1 8— 4 i
‘ 8. Minerul Lupeni 5 2 12 0— 6 5

10. Minerul Mătăsari 5 2 1 t 5— 5 5
i t C.S. Târgovişte 5 Z t  Z 7— 9 3
12. Metalurg. Slatina S 2  f i 9—11 5
13, Chimia Găeştl 5 - 2 12 0—16 3

' !«. VIct C. Argeş S 2 0 3 5— 8 *
fC Metalurg. Sadu 5 2 0 3 5—0 4
16. Petrolul Videle 5 2 0 3 3—8 4
», Cimentul Ficni 5 1 13 5— 9 3
16. Constr. Craiova 5 1 1 3 4— 9 3
I». C& Olt *00 5 11 3 4— 9 3
20. A.S. Paroşenj 5 0 2 3 3— 7 2

S.C. S.A.

pii. Se descurcă foarte greu. Mulţi obiecte suci şl închirieri casete vi- f  i \
dintre copiii şomerilor au abandon ^  ^  produsele de păţise** j

„MATEX*
7 D E V A
I . . str. Dorobanţilor, nr* 34 *
ţ Efectuează prestări de servicii în domeniul 
\ vopsirilor textile şl prelucrărilor mecanice, 
j  Informaţii suplimentare la sediul unităţii, 

telefon 621159. (714)
-------------------- *-------------------------- ------ *****

S.C. NAGHI & ZSOK 
CONTAPSX S.R-L. DEVA 

A N U N Ţ A .
Odată cu finalizarea etajjet a (I-a a investi

ţiei, S.C. NAGHI ^ ZSOK DEVA oferă urmă
toarele locuri de muncă:

•  croitori . 
şoferi
magazioner 
lăcătuş
creator modele 
contabil
marketing-management

•  secretar-dactilograf 
Pentru markeUng-management şi secretar.

î dactilograf pe lângă calităţile fizice şi estetice 
* să se cunoască fa mod obligatoriu ana dintre 
limbile de largă circulaţie internaţională (de 
preferinţă engleza sau germana).

Relaţii la se Ani firmei, din str. M. Vitea- 
nr. 112. (921916f

#

O

50 locuri 
2 locuri 
2 locuri
1 Ioc
2 locuri
2 locuri
3 locuri 
1 loc

*

V

\

I*

S.C. E B E N - E 2 £ R  Ltd.
REŞIŢA - ROMAN1A 

Mr. r e g i s t r u  c o m e r c ia l  J /1 0 6 2 /9 2  
c o d  f i s c a l  3 4 7 1 7 ţ i

P IA Ţ A  1 D E C E M B R IE  1918 o r .  7 
t e le f o n  0 9 6  416109 f a x  0 9 6 -4 1 0 7 8 2

Vă invită să vizitaţi expoziţia cu vânzare 
de mobilă, deschisă zilnic, intre orele 9—29. 
tncepând cu 9 septembrie 1993, In fostul depo
zit de ape minerale din zona gării C.F.R. Deva, 

Oferim spre vânzare următoarele î
•  biblioteci 
9  colţare
•  dormitoare
•  holuri
•  bucătării
A mese, scaune şi birouri

Firma angajează următorul personal:
1 şef de depozit 

**• I paznic
’• —r-i muncitori necaRflcaţi. (921917)



VÂNZARI- 
CUMP ARĂRI

f

f • Vând urgent motor de 
Skoda S 100, în.-stare de 

funcţionare şi caroserie
I‘completă. Informaţii tele

fon 611803, după ora 16. 
j •  Vând garsonieră, Goj- 
iijBu. Informaţii bl. O. 4, sc. 
«£, ap. 10, orele 16—19.
" /  (921260)

•  Cumpăr forinţi, 10 lei.
fDeva, 622685. (921218)

•  Vând apartament 4 
camere, cartier Oituz, tel.

*621115. orele 17—21.
(921250)

•  Vând garsonieră Gojdu, 
et. 4. Tel. 616379, după o-

*>a 16. . (921245)
•  Vând garsonieră pe 

Jf-alută. Deva, bdul JDece- 
“fcal, bl. 23, se. H, ap. 158,
orele 15—19.

(921353)
•  Vând VW Jetta Diesel 
986) şi VW Golf Turbo 
lesei (1985), stare foarte 
iună. Informaţii' zilnic,'

_upă ora 21, telefon 403. 
*llia. (921296)

•  Vând apartament 2 
Camere, Micro 15, bl. 61,

iSfc, 5. Informaţii telefon 
*612364. după ora 16. .

(921289)
, •  Vând apartament 2 

•amere, str. Mărâsti, bl. 6. 
'%A. 623233 sau 629123. .

(921290)
• Vând mărci. Deva; te

lefon 627479. orele 20—22.
(921383)

• Vând sau schimb cu
apartament Deva' sau Si- 

lineria casă. anexe gospo
dăreşti •grădină, Săuleşti, 
'(am. Poenar. (921285)

•  Vând aragaz cu bute
lie, dormeze, masă cu scau- 
«e, ţoale ţâ Telefoane 611835 
^11487. ." (321279) '

•  Vând ARO 243 Diesel, 
aripi punte faţă, spate 
Pipei Telefon 628763,
v (921271)

• Vând piese caroserie, 
parbriz spate, planetare, 
diferenţial — Mercedes, bi- 
jfgicletu medicinală, masă 
:|prezentare marfă tip birou.
(Telefon 617531.

(921270)
• Vând microbuz Ford

(Tranzit, nouă persoane, sta. 
re foarte bună. Deva, tel 
X521155. (921269)

•  Vând grâu. Arad, tel
$96642251. (921239)

• Vând sobă gătit pe- 
irol motorină şi înscriere 
Oaci! 1 300 Telefon 627190.

<921355)
•  Vând casă cU grădină 
Orăştie, ocupabilă. Tel.

95/123002.
(921300)

• V ând 'Urgent Caniş nî. 
arii, preţ negociabil: In
formaţii telefon 618862.
> ; (921299)
/■• Vând apartament trei 

: camere , 2 băi. 2 balcoane, 
ypaj 4, Călan, Oraşul Nou, 
-tjsona centrală. D?va, tel.' 
'>6131.33 (921298)
: ' •  Vând Ford E.şcort 1,3, 
•înmatriculat. 92 000 kiîf şi 
Apartament două camere 
iJHunedoara, ultracentral. 
ITel, 770375 sau 770273.

(921297)
• Vând vilbrochen Mer

cedes D Standard şi piese 
ijpentru motor, cazan încăl- 
ftire centrală cu gaz, maT 
|j|ină tricotat ciorapi, elec. 
•rică. Deva, Vânătorilor, 27.

(921292)
• Vând apartament 2 

:amere, decomandate, con-
Tt I, etaj II, Micro 4, 
unedoara, preţ 5 500 DM 
egociabil. Telefon 614888, 
irele 9—16 sau 770507.

(921294)
Vând convenabil te

ii"

levizor Diamant, circuite 
' integrate, fabricaţie 1990. 

Telefon 617209.
- - (921278)

•  Vând Opel Record 1.9, 
'două uşi, fără talon, stare 
excelentă. 611567.

(921365)
•  Vând garsonieră, bdul 

Bălcescu, bl. 37, parter,
4 500 000 negociabil, şi a- 
partâment două camere 
Gojdu, str. Zamfirescu, bl. 
D 1, 15 000 DM, negociabil. 
Informaţii la tel-,-627118.
„ ' (921357)
„ •  Vând videorecorder 
Goldstar, receîver satelit 

. Amstrad, amândouă noi. 
Informaţii tel. 629476, De. 
va. " (921260)
,« Vând apartament cu 

trei camere, central sau 
schimb cu apartament două 
camere central, plus dife
renţă. Telefon 614955,

(921361)
•  Vând urgent maşină 

de scris ijiecanică şi ' ar», 
cuptor cu microunde. Tel,' 
624390, orele 16—23.

' ♦ . - (921363)
•  Vând Audi 100. Re

laţii ' la tel. 629879, după 
ora 16. (921365)

•  Vând Dacia .1310,
break (Ungaria), înmatri- 
cnlată, 33 00D km, 6 ani 
vechime, 2 000 000 lei, ne
gociabil. Tel. 618378, după 
ora 19. (921373)

•  Vând garsonieră Deva 
Dacia, bloc 27, ap. 31. '// ;■

(921367)
•  Posesor viză plecare

definitivă în Germrtnja, 
vând urgent Mercedes 200 
Diesel/ model 332, înma
triculat. Relaţii Geoagiu- 
Sat, str. Râului, nr. 45, tel, 
287. (921375)

•  Vând Fiat Duna Die
sel combi, fabricat 1987, 
55-000 km. Deva, telefon 
612752. , (921373)

•  Vând Volvo T.D. ‘Com
bi, alb, Opţional, fabricat 
1986, interior piele. Deva, 
telefon 604162.

■ .... (921373)
•  Vând urgent Dacia

1 100, stare, bună de func
ţionare,, preţ 450 000 lei 
negociabil. Tel. ,618966, du
pă ora 16. (921378)

•  Vând Fiat UNO Die
sel, stare foarte bună, 3 800 
DM. Telefon 614319, între 
8—12. (921379)'

•  Vând convenabil a-
partament 2 camere, et. 1, 
Gojdu, Aleea Viitorului, 
bl. 0 4, sc. II, ap. 15, după 
ora 20. (921380)

• Vând teren intravilan, 
str. A. Vlaicu, zona caba
nă. • Informaţii str. Piersi
cilor, nr. 2, Deva.

(921385)
• Cumpăr Mercedes ne-

inmatriculat. Tel. 611662, 
orele 9—17. (921388)'

•  Vând ■'} urgent Ford
Taunus- 1,6, vizibil zilnic 
lângă Banca Agricolă. Tel. 
621020. (921389)

•  Cumpăr urgent parbriz 
spate Fiat Regată Diestl. 
Deva, telefon 621330.

(921203)

PIERDERI
• Pierdut carnet şomer, 

pe numele Maşalco Elena 
Clara. Se declară nul.

(921351)

ÎNCHIRIERI
• Ofer pentru închiriat

apartament 2 camere şi 
boxă, nemobilat în Deva, 
zona Pieţei. Informaţii Hu
nedoara, 711494. (921234)

•  închiriez casă, central, 
societate comercială. Tel. 
619060, orele 10—13.

(921233)
•  Ofer de închiriat garaj 

pentru depozit sau alte ser. 
vicii. Garajul este situat 
în Progresului. Informaţii 
bl. 30, sc. II, et. 3, ap. 35 
cartier Dacia, între orele

17—19. (921369) ,
•  Prîmeso fete în gaz- 

'dă. Telefon 629526.
(921787)

'• închiriez rochii mi
reasă şi accesorii import, 
strada Primăverii, 19, Orăş 
tie. (920617)

•  Caut pentru închiriere
garsonieră, exclus Dacia 
şi Micro 15. Telefon 622410, 
'după ora 16. :V !■,

(921354)
•  Studenta caut pentru

închiriat apartament sau 
garsonieră la preţ rezo
nabil. Tel. 616093, după 
ora 17. (921295)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb garsonieră cen
tral, proprietate, cu apar
tament 2 camere. Informa, 
ţii telefon 716121, int. 
2834. 1930990)
,'• Schimb apartament 4 

camere, zonă ultracentra
lă, cu 2 apartamente cu 2 
camere sau 3 şi - o garso
nieră, exclus Micro 15. Tel. 
612120. (921372)

•  Schimb (vând) apar
tament 3 camere, cu gar
sonieră, plus diferenţa. Tel. 
621930, după ora 16.

(921368)

DIVERSE
•  S. G. Tehno-Medcom

S.R.I-. Deva anunţă majo
rarea de adaos comercial 
şi tarife la manopere în
cepând cu data de 6 oc
tombrie 1993. - (921267)

•  Cu autorizaţia, 7719/14. 
XII. 1992, emisă de Consl. 
iiul Judeţean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in- . 
dependentă, reprezentată 
prin Stoica Elena, din 
Hunedoara, str. Ştrandului 
nr. 2/27, având ca obiect 
de activitate comercializare 
mărfuri agroalimentare, a- 
limentare, preambalate, ne. 
perisabile, mărfuri indus
triale* indigene şi import 
intrate legal în ţară.

• '- (921277)

QFfiRTE DE 
SERVICII

•  S.C. ,/Eatus Transport" 
S.R.B., cu sediul în Deva, 
str. M, Kogălniceanu, nr. 
10, angajează contabil, ab
solvent I.S.E., promoţia 
1990—1993. Relaţii la tel. 
619387/618814.

■ (921376)

•  NOUr Gabinet me
dical Oftalmologie, Hu
nedoara, Ciorcârlieî, 
bloc 3, dr. Mihu Ioana 
Venuşa, tel. 717462.

(921262)
■ » • • • • • ■ » • • • • »  V-

•  Firmă mixtă angajăm
vorbitor la limba italiană, 
căutăm spaţiu păzit (100 
mp) pentru depozit, în De
va sau Simeria. Telefon 
616987. 616863, orele 9— 
17. (921381)

•  Predau engleză, orice
nivel, la domiciliul elevu
lui, 500 lei/oră. Telefon 
717845. (920117)

•  Angajăm bucătari, os
pătari, calificaţi. Infor
maţii la tel. 623321.

v (921387)
•  S.G. Angel SJR.B. De

va angajează urgent, în 
condiţiile Legii 20, croito-

■ rese, personal calificat şi 
necalificat. Relaţii zilnic, 
orele 10—13, la sediul so
cietăţii — bdul Decebar 
(lângă Banca Agricolă).

(921389)

COMEMORĂRI

•  Cu adâncă durere 
familia îndoliată anun
ţă împlinirea a şase 
săptămânile la tre
cerea în nefiinţă a 
celui care a fost 

IOAN BEXA.
. (920133)

DECESE

t

f

•  Salariaţii S.G. „U- 
nivers" S.A. Deva sunt . 
alături de familia Bo. 
dolan la greaua încer
cară pricinuită de de
cesul mamei

BODOLAN
ECATERINA NATALIA

Sincere condoleanţe l 
(921859)

•  Cu adâncă durere  ̂
salariaţii O.S.P.A. De
va deplâng dispariţia 
celui care a fost şef 
oficiu între anii 1970— 
1990,

uig. OCTAVIAN 
SOLOMON

îi vom păstra o ne- 
ştearsă amintire aces
tui -om minunat, eu 
suflet deosebit.

Transmitem condo
leanţe familiei îndure. 
rate. (921395)

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 
B R A D

Organizează, potrivit art. 10-15 din Legea 
nr. 50/1991, o licitaţie publică în vederea con
cesionării unui teren în suprafaţă de 168 mp, 
situat în Brad, str. General V. Milea, pentru 
realizarea a 8 garaje, în baza documentaţiei de 
urbanism aprobată.

— Ta£a anuală minimă de concesionare 
este de 900 lei/mp/ari;

— Concesionarea terenului se face pe 50 
ani.

3 — Ofertele se depun. până Ia data de 6
t octombrie 1993, ora 14, Ia sediul Con

siliului local Brad, camera 2, Piaţa 
Republicii, nr- 18.

— Documentele licitaţiei se pot ridica 
contra cost de la Consiliul local Brad, 
camera 23, începând cu data de 15 sep- 
tembrie 1993.-

— Garanţia de participare la licitaţie este
' de 1800 lei.
Informaţii suplimentare şi consultarea plan

şelor se pot face zilnic, între orele 10—14, la 
Consiliul local oraş Brad, camera 23, începând 

S cu data de 15. 09.1993, telefon 95/650880.
| Licitaţia va avea loc în ziua de 7. X. 1993, 
( ora 10, la sediul Consiliului local Brad. 
j (713)

S e n za ţio n a lă
in

Creierul uman produce marijuana 
Există cel puţin două indicaţii tera- 

peutice legitime pentru folosirea mari- 
juanei.

• Începând cu decembrie 1992, s-a ex
perimentat, cu succes, o a treia folosire a 
marijuanei tn medicină: în cazurile de 
SIDA, pentru combaterea pierderii în 
greutate!
O statistică recentă a şij lucrul cel mai puţin 

autorităţilor americane aşteptat, că celulele cere- 
privipd controlul droguri- brale îşi produc ele însele 
lor demonstrează că ma- propria doză de „drog" 
rijuana nu e deloc ieşită necesară echilibrului fune. ■ 
din topul preferinţelor ti- ţional al organismului! 
neretului din S.U.A. Dim- Povestea a început în 
potrivă. Alintate ca „iar- 1988, când un student în 
bă“ (,,grass“), Mary Jâne, farmacologie al Universi- 
„va«“ („pot’*) sau altmin. tăţii din Saint Louis, pre
feri, florile Şi frunzele gătindu-şi lucrarea de di- 
uscate de Cannabis sati- plomă, a descoperit în 
va, consumate mai ales membranele exterioare 
sub formă de ţigarete, ră- ale celulelor nervoase re. 
mân Ia modă. Ingredien- ceptori care au proprie- 
tul activ ăl plantei e o tate de a fixa cannabi- 
substanţă numită delta- nola. Ceea ce înseamnă 
G-tătrahidro — cannabino- că acolo, în creier se fa
lă, care în doze modera- brică şi substanţa însăşi, 
te, produce o senzaţie de marijuana. (Ceva similar 
bunăstare şi de euforie, s-a întâmplat în anii ’70,
In doze mai mari, efec- când identificarea în cre
ţul balansează în coşmar, ier a receptorilor pentru 
cu idei paranoide de opiacee de tipul morfinei, 
persecuţie, halucinaţii şi a condus la descoperirea, 
ameţeli. Până nu de demonstrată apoi experi- 

, mult se cunoşteau totuşi mental, a endorfinelor). 
două indicaţii terapeutice, Şi două grupe de cerce- 
în care folosirea acestei tători au trecut la investi- 
substanţe se arăta bene gaţii de laborator, cea 
fi^ j: glaucomul şi stările condusă de* William Deva- 
de vertij provocate de ne, azi. profesor la Uni- 
chimioterapia intensivă versitatea din Ierusalim, 
utilizată în tratarea tn- reuşind în decembrie 1992 
morilor. Pentru ca în de- să izoleze în creierul de 
cembrie anul trecut sa- vier o substanţă simila- 

' vanţii americani să desco. ră cu cea extrasă din 
pere că misterioasa can- plante. Devane a denu- 
nabinola are efecte be- mit-o „anandamidă“, de 
nefice şi în combaterea la termenul din sanscrită 
unei maladii încă mai te- ce denumea fericirea, 
ribile — SIDA. Mai e- beatitudinea — „ananda“. 
xact este singură modali. Ultima din seria acestor 
tate de a stopa pierderea descoperiri, nu cea mai 
In greutate care consti- puţin importantă : bolna. 
tuis una din principalele vii atinşi de maladia 
forme de manifestare a Huntington, o gravă 'for- 
teribllului flagel. Cum mă de degenerare progre. 
s-a ajuns la această a treia sivă a sistemului nervos, 
utilizare? Simplu, ne asi- pierd în cursul bolii rai- 
gură Ezio Giacobini, cer- joritatea receptorilor pen- 
cetător la Universitatea tru cannabinolă, încercă- 
din Sud —- Illionois, des- rile de tratament pe. ba- 
coperind mai întâi efec- ză de marijuana condu- 
tele pe care le are mari- când la rezultate consi- 
juana asupra creierului, derate „încurajatoare". -

-------- —----—:—

f REGIONALA CĂI FERATE
a TIMIŞOARA

SECŢIA L 5 DEVA
. A n u n ţ ă

închiderea pasajului de nivel km. 448 + 
950 AUREL VLAICU — capătul staţiei dinspre 
Şibot — pentru data de 8. IX. 1993.

Accesul la unităţile de peste calea ferată 
se poate face pe la trecerea la nivel din halta 
Geoagiu-

COMAT HUNEDOARA S A. f
str. Depozitelor, nr. 5, DEVA i

O F E R Ă :  |
SOBĂ DE ÎNCĂLZIT cu combustibil li

chid la preţul (inclusiv TVA) de 27 810 lei/bu- 
,cata. . (712)

QUASAR S.R.L. DEVA 
bdul Decebal, bl. R

VA OFERĂ:
• Televizoare Megavision 355 000 lei'
• Televizoare Sharp 355 000 lei
• Televizoare Goldstar 365 000 lei
• Instalaţii de satelit

complete 300-r-600 000 lei
• Calculatoare de birou 71 095 lei
Informaţii suplimentare la telefon 611261. -

(921029)

Ziar editat de S.6J. 
Telefoane i 611275.

„CUVÂNTUL LIBER* S.A. J/20/618^1991. Oont 30 T0 50 601 B.0. Deva. Deva, 2700, str. I Decembrie,M , 
6I 215.T1 6ÎÎ369, 625904, fas 618061. întreaga răspundere pentru conţinutul arthoM<>nwMkat» o

Ia S.G. wPQLIDAVA*' Ş.A, PgVA‘-


