
O lecţie de bună-cuviintă românească
~ i  

I

O întîmplare fericită 
mi-a prilejuit lectura va
loroasei lucrări de istorie 
a culturii * „Aspecte na- 
ţional-culfurale din isto
ria românilor uin Unga
ria (1785—1918)“. Cărţile 
„DUnărea", Budapesta, 
19̂ 0, operă realizată de 
Maria Berenyi, valoros 
cadru didactic şi istoric 
al comunităţii româneşti 
din Ungaria.

Intr-o perioadă în care 
părem marginalizaţi şi 
lipsiţi de preţuirea.’,cuve
nită dih partea Europei, 
sora noastră de peste ho
tare ne stîrneşte mîn- 
dria naţională, justifica
tă de merite ale trecutu
lui. menţioijînd convin

gător că: „Mişcarea na
ţională şi culturali, a 
R.-manilor din Austro — 
Ungaria face parte din 
mişcarea general euro
peană, proprie tuturor 
popoarelor care au luptat 
pentru o viaţă naţională 
independentă, în consen
sul secolului al XlX-lea".

Nivelul european al 
mişcării culturale româ
neşti din Transilvania 
este atribuit de autoare 
adeziunii fidele la Lumi
nismul epocii, care milita 
pentru „fericirea poporu
lui". realizată prin bună
starea economică, operă 
a oamenilor documentaţi 
ştiinţific şi emancipaţi 
cultural.

Semnificativă şi demjiă 
de reţinut pentru actuala 
situaţie dominată de ri
valităţile confesionale ale 
naţiunii noastre, rămîne 
semnalarea documentată 
â unităţii celor două bi
serici tradiţionale. Indis
cutabile, că prioritatea 
au avut-o grecocatolidii: 
Samiiil Micu-Clain, Gheor-
ghe Şincai, Petru Maior şi 
Ion Budai Deleanu. Dar. 
„ei au fost sprijiniţi de 
compatrioţii lor ortodocşi, 
printre care putem enu
mera pe Ion Piuariu-Mol- 
nar, Radu Tempea : şi

VICTOR ISAC

.(Continuare în pag. a 2-a)

CONSTITUIREA FILIALEI JUDEŢENE 
Â PARTIDULUI „ROMÂNIA MARE"

Vineri după-âmiază, la 
Casa de Cultură din De
va, a avut loc o adunare 
prilejuită de constituirea 
Filialei Judeţene a Par
tidului „România Mare". 
Cu acest prilej s-au pre

zentat principalele - pre- . 
vederi aii Programului? şi 

. ale Statutului partidului 
şi s-a ales conducerea 
filialei. în funcţia de pre
şedinte a fost desemnat 
scriitorul Gligor Haşa.

I DOUA VEŞTI BUNE
In număr inaugural de săptămînă, două veşti bune 

pentru statornicii cititori ai cotidianului^ „Cuvîritul 
Liber", tncepînd de astăzi, 16 iulie a,c., ziarul nosjru 
va putea fi cumpărat la matinalul ceas ai deplasării 
spre locul de muncă, din punctul de desfacere situat în 
faţa barului cofetăriei „Silvana", din str. 22 Decem
brie, Deva. Şi tot astăzi se redeschide chioşcul „Cu
vîntul Liber" din vecinătatea autogârii Câlan. Avem 
convingerea că nu ne vefi ocoli !
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Rămîne...
vorbit

In tematica controalelor 
efectuate in cursul lunii 
iunie, de corpul de con
trol comercial al Prefectu
rii, un loc însemnat l-a 
ocupat preocuparea organi
zatorilor de activităţi de 
comerţ — societăţi comer
ciale cu capital de stat 
sau particular — pentru a 
asigura populaţiei mărfuri
le de care are nevoie, in 

cantităţi îndestulătoare.
Situaţia din iunie s-ar 

putea califica, din acest 
punct de vedere, cu o glu
mă cam astfel: „A rămas... 
cum um vorbit în tren". 
Lipsurile constatate in a- 
prilie. cronicizate in mai, 
s-au perpetuat In iunie şi 
vor fi probabil bătrîne în 
iulie. Dacă la procurarea 
mărfurilor din producţie 
Internă societăţilor comer
ciale cu capital privat, li 
se mai pun încă tot felul 
de crampoane, puzderia de 
societăţi comerciale cu ca
pital de stat răsărite din 
structurile vechi da co
merţ, moştenind nu o . da
tă aceleaşi conduceri, cu 
aceleaşi metehne, au şi din 
acest punct de vedere re
gim favorizant. Dar ce au 
constatat pe această direc
ţie, în luna iunie, inspec
torii corpului de control 
amintit ? Frecvente goluri 
în aprovizionarea cu zahăr, 
orez, griş, mălai, făină al
bă, oţet. sare, unt, untu
ră, afurnături, scobitori,

cum am 
în tren
spirt sanitar, produse zaha
roase, ciocolaterie şi ţic'ri 
indigene, halva, brinzeturi, 
paste făinoase, hîrtie igie
nică ; apoi, televizoare din 
producţie indigenă, frigi
dere, aspiratoare, precum şi 
cuie de toate folosinţele, 
coase, furci şi- plt ,̂ unelte 
gospodăreşti sau agricole, 
ca să nu mai vorbim de 
suma .articolelor de ţinută 
vestimentară da sttlctă ne
cesitate şi de sezon, pe 
care nu la găseşti, să tragi 
cu tunul...

Prin urmare, nu e vorba 
de mărfuri ce trebuie adu
se de peste mări si ţări pe 
valută. Lasă că şi cu li
nele dintre acestea ce s-a 
întîmplat te umple de in
dignare ! A dispărut, din 
unităţile societăţilor co
merciale de tip alimentara, 
cafeaua. Cum aceasta s-a 
scumpit de la 1 iulie, nu 
ne-am mira să se creeze 
iar abundenţă în magazine, 
deşi reprezentanţii comer
ţului en gros ne asigurau 
că lipsa cafelei se datora 
doar insuficienţei capacită
ţii de prăjire. Acum ştim 
că sîntem „prăjiţi" din a- 
bundenţă, iar „prevăzăto
rii", care au pus la dos un 
sac—doi de cafea, achiziţio
nat la preţul vechi, vor 
adăuga citeva zeci de mii

ion aoeiEi

(Continuare în pag. a 2-a)
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cum
poji fi atît de îndrăgos
tit de o femeie pe care 
n-o cunoşti.

-  Iar eu nu pricep 
cum poji fi atît de în
drăgostit de-o femeie 
pe care o cunoşti dc- 
acurn.

In loc 

In loc
Am promis că vom re

veni asupra problemei 
„Caie largă liberei iniţia
tive". şi o facem astăzi, 
propunîndu-ne să ne refe
rim la abaterile de la le
gislaţia în vigoare ce se 
înregistrează în acest do
meniu. Aşa cum a reieşit 
cu prilejul analizei pe 
care a efectuat-o recent 
Consiliul Prefecturii Jude
ţului Hunedoara, trei ar 
fi aspectele ce se~ înre
gistrează : 1. Intîrzieri
foarte mari în ce priveşte 
punerea în funcţiune a. 
spaţiilor închiriate ; 2. Ne- 
respectarea obiectului de 
activitate înscris în auto
rizaţiile eliberate; 3. Acor-

salam, ţigări „Assos“ 

de lactate , whisky
darea de spaţii fără avizul 
primăriilor. Cele trei si
tuaţii se întîlnesc în multe 
localităţi, dar mai ales în 
Deva. unde frecvenţa lor 
este foarte mare.

în prezent, numărul de 
spaţii acordate este de 50. 
Dintre acestea însă func
ţionează doar jumătate, ce
lelalte fiind încă închise.

Unele se află în amenaja
re, altele sînt închise pur 
şi simplu, fără să se facă 
pregătiri de punere în 
funcţiune. Fosta T.G.S, A-

TRAIAN BONDOR

(Continuare în pag. a 2-a)
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•  tN SPRIJINUL BOLNA
VILOR. La Sanatoriul TBC Geoa- 
giu s-a deschis un 'chioşc prin 
oare se pune zilnic la îndemîna 
bolnavilor un bogat sortiment de 
produse : gustări, dulciuri, răcori
toare. prăjituri, cafea etc. Iniţia
tiva, mult apreciată de Oamenii 
internaţi aici, aparţine domnu
lui Leonţin Branea, şeful Com
plexului Comercial din Geoagiu- 
Băi. ; ,s-Ă~-> z?

•  „HABER" PENTRU ACA
SĂ. De citeva zile Societatea 
Comercială „Hab&r" S. A,, din 
Haţeg, a deschis pe strada De-

ccbal, nr. 18, o unitate proprie 
pentru desfacerea berii. Aici se 
vinde bere la sticlă pentru aca
să. Bineînţeles cu sticle în 
schimb.

•  CĂRŢI NOI. Citind, ne 
informăm sau pur şi simplu ne 
destindem. Casa Cărţii Deva ne 
oferă titluri multe şi variate. Vă 
semnalăm, stimaţi cititori, citeva 
dintre ele: „Societăţile comer
ciale" (subtitlu „Privatizarea“ 111), 
„Primejdii, încercări, miracole" — 
povestea vieţii şef-rabinului Mo-

jas Rosen, „închisoarea noastră 
'cea de toate zilele" de Ion loanid 
sau „Pe ring cu Eugen Barbu“ 
(dispută în şase runde, un apo
log şi o veşnică pomenire) de 
Jacob > Popper. •

•  GASŢRO EXPREX. Cunos
cută sub numele do „Gospodina",

unitatea de alimentaţie publică 
din centrul Devei s-a renovat. 
Odată cu mbunătăţtrea ambian
ţei şi dotarea în scopul asigură
rii unei serviri civilizate, şi-a 
schimbat şi denumirea. Şi încă 
ceva: alături de mîncăre, oame
nii pot şervi acum, după preferin
ţe, o tărie, un ţpriţ sau o bere.

6  PROPUNERE. Foarte mulţi 
oameni din Deva ne-au spus că 
apreciază mult faptul că în 
apartamentele din .blocuri apa 
caldă curge continuu. Au însă o 
nemulţumire: în timpul nopţii 
presiunea apei calde este foarte 
mare, ceea ce duce, alături de 
temperatura ridicată a acesteia, 
la. defectarea, robinetelor.

•  ZBORUL CU PARAPAN- 
TA. in Valea Jiului: creşte nu
mărul celor curajoşi ce participă,

în cadrul Clubului Sportiv „Jiul", 
la secţia Aero—Delta—Club „Te. 
merarii", care efectuează sărituri 
cu parapanta — o paraşută pur
tată deasupra capului. Aterizarea 
cu parapanta — o spun sportivii 
este lină, plăcută.

•  ADUNARE EXTRAORDI
NARĂ. Simbătă, Asociaţia Foş
tilor Deţinuţi Politici Anticomu
nişti. filiala judeţului Hunedoa
ra, a organizat la Deva o adu
nare generală extraordinară. Cu 
acest prilej au fost desemnaţi de
legaţii huriedoreni la Congresul 
pe ţară ăl asociaţiei, ce va avea 
loc in august a.c. S-au discutat 
aspecte legate de difuzarea fe- 
vistei „Rezistenţa", probleme or
ganizatorice divefse.

REPORTER

■  CINE A STRIGAT LA 
IAŞI ? Vizita laureatului 
Premiului Nobel la Iaşi» 
Elie Weissel, a fost dis- 
turbată de cineva care a 
strigat „Mincinoşilor !“. In
cidentul a intrat rapid pe 
telexurile lumii, cîţl au 
ştiut oare că protagonista 
era d-jia Captanti, fiica pre
fectului de Iaşi din tim
pul regimului Antonescu ? 
Şi cine ştie mai bine ca 
dînsa, cîţi evrei au fost, 
totuşi salvaţi dc tatăl său 
în vremurile de restrişte de 
atunci ?

■  PRIMUL MEMBRU 
DE ONOARE. I,a Teatrul 
„Bulandra" a avut loc în 7 
iulie a.c. premiera piesei 
„Sfinţirea primăverii", in 
regia Şi scenografia lui 
Liviu Ciulei. Fericită coin
cidenţă : marele om de 
teatru îşi serba şi ziu» de 
naştere. Sărbătoare la care 
publicul a aderat emoţio
nat. Ca şi Uniunea Tea
trală din România, care, 
prin preşedintele său, acto
rul Ion Caramitru, i-a in- 
mînat Iui Liviu Ciulei di
ploma de membru de o- 
noare al UNITER. tntiiul 
membru de onoare...

■  EFECTUL LEGII 31/ 
1990 PRELUNGIT CU TKEI 
LUNI. Senatul şi Aduna
rea Deputaţilor au adop
tat proiectul de lege pen
tru modificarea articolului 
222 din Legea nr. 31/1990 
privind societăţile comer
ciale. Conform noii pre
vederi, întreprinderii» mici 
şi asociaţiile cu scop lucra
tiv, persoane juridice, în
fiinţate pş baza Decretu- 
lui-Lege fir. 54/1990 pri
vind organizarea şi desfă
şurarea activităţii econo
mice pe baza liberei iniţia
tive, îşi vor putea conti
nua activitatea încă trei 
luni, peste termenul fixat 
anterior de legiuitor dacă 
se vor reorganiza înlr-una 
din formele de societate 
prevăzute de Legea 31/ 
1990.

■  ÎNTÎLNIRE LA VÎRF 
SOVIETO — AMERICANĂ 
ÎN IULIE ? Ministrul so
vietic de externe, Alexandr 
Bessmertnîh s-a aflat săp- 
tămîna trecută, timp de 
două zilp la Washington 
pentru a finaliza proiec
tul unui tratat sovieto —. 

american vizînd dezarmarea 
nu c le ar ă strategică 
(START). Semnarea Ia 
Moscova a unui tratat pri
vind dezarmarea va cor -ti— 
tui un punct central -aţ. 
dialogului Bush — Gorba- 
ciov.

M CADRE DIDACTICE 
CONCEDIATE. Mii şi mii 
de profesori care îşi des
făşoară activitatea în uni
tăţi şcolare din Germania 
Răsăriteană sînt concediaţi. 
Numai în landul Şaxoma 
au fost disponibilizaţi 7 000 
de profesori, întrucît nu
mirile lor s-au bazat pe 
funcţii politice sau pe acti
vitate de colaborator ' ini 
STASI (securitatea est- 
gerniaoă). Circa 18 000 de 
cadre didactice sînt con
cediate întrucît au predat 
disciplinele Marxism— le
ninism şi Etică socialistă.
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Să ţinem mai mult la marca fabricii!
Este cunoscut că la So

cietatea Comercială „Stil" 
S.A. din oraşul Vulcan se 

produc confecţii textile pen
tru bărbaţi, femei şi copii, 
articole mult solicitate pe 
piaţa internă, precum şi la 
export. Şi trebuie subli
niat că de-a lungul anilor 
firma şi-a cîştigat un 
bun renume, prestigiul măr
cii „Stil” întărindu-se me
reu. Este meritul confec- 
ţionerelor de aici, care au 
învăţat meseria din mers, 
se poate spune, profesia 
respectivă fiind o noutate 
absolută în Valea Jiului.

pus la punct, mai sînt 
multe. Cu ocazia unui re
cent control, an» depistat 
eîteva dintre acestea. Ast
fel, dintre 6950 articole 
controlate unele aveau de-

Calitatea -  
prioritatea 

numărul unu

siîiul de administraţie al 
firmei, lucrătorii de la 
compartimentul de control 
ai calităţii, ca şi cei de la 
liniile de fabricaţie, au 
primit observaţiile noastre. 
Ca o dovadă, în scurtă 
vreme mal bine de 2 600 
de articole au trecut prin 
faza remedierii şi a recon- 
trolului, acordîndu-li-se 
calificativul de „bun pentru 
livrare".

Dar aşa cum afirma 
d-na Maria Zeides, direc
torul unităţii şl inginer 
Constantin La vrie, şeful 
compartimentului C.T.C.. 
lucruri de îmbunătăţit, de

ficienţe de fabricaţie, care 
necesitau lucrări suplimen
tare pentru remediere. îna- 
inte d a exp< h ie * ** e- 
ficiarilor. Este vorba de cî- 
teva sortimente-de panta
lon pentru bărbaţi, costu
me pentru femei, articole 
pentru plâjă etc.

Se cuvine însă subliniată 
receptivitatea cu care con-

De asemenea, s-a stabi
lit să fie completată docu
mentaţia tehnică de exe
cuţie, să se reinstruiască 
personalul pe întregul flux 
tehnologic, exigenţele con
trolului calitativ, mai cu 
seamă ale controlului fi
nal, înainte de a pronun
ţa verdictul de expediere 
la beneficiari.

SCRISOARE COMENTATA

Tindem spre civilizaţie 
sau spre primitivism?

Plină de amărăciune 
este scrisoarea d-nei Lia 
Munteanu, din Deva, bule
vardul „l Decembrie", bl. 
A, se. I, ap. 11. Motivul ? 
Aparent un fapt banal, da
că ne raportăm la multele 
şi variatele necazuri de 
care ne izbim zilnic. Dar 
numai aparent dacă ne gîn- 
dim la igiena şi confortul 
nostru. Este vorba de mo
dificarea programului de 
distribuire a apei calde 
în Deva.

„Bucuria de a avea în 
permanenţă apă caldă, a- 
ţît de binevenită acum pe 
caniculă, a fost de scurtă 
durată". A spulberat-o un 
afiş lipit la intrarea în 
bloc. El le aducea locata
rilor la cunoştinţă că din 
1 iulie apa caldă se va • 

• furniza etapizat, o zi di
mineaţa, următoarea' — 
după-amiaza. Mai preciza 
că ,-a stabilit astfel, „la 
solicitarea Asociaţiei nr. 
1", căreia oamenii i se pot 
adresa „pentru eventuale 
lămuriri".

De la di. Ioan Rusu, 
administratorul asociaţiei, 
d-na Munteanu a primit 
următorul răspuns: „Mai 
mulţi pensionari au pro
pus acest lucru datorită 
preţului ridicat ai apei 
calde". Dar cei care locu
iesc pe scară dumneaei 
n-au fost consultaţi. Nici 
măcar vicepreşedintele co
mitetului de locatari, dl. 
Anton Binder, nu Ştia de 
această ftotărjre . „Corect 
ar fi fost riş ,'scrie citi

toarea noastră— ca fiecare 
titular de apartament să-şi 
lase opţiunea în scris la 
asociaţie, nu să hotărască 
un număr restrîns de pen
sionari soarta celor care 
încă prestează o muncă şi 
care au atîta nevoie de 
apă caldă".

Se mai precizează în 
scrisoare că oamenilor nici 
măcar nu li s-a prezentat 
corect situaţia plăţii apei 
calde în perioada furni
zării non-stop. Unii susţin 
că s-ar fi plătit lunar mai 
mult cu 50 lei/persoană, 
alţii cu 150 Iei. „Cine a 
spus adevărul ?' — şe în
treabă şi ne întreabă co
respondenta noastră. „Oa
re decizia luată de asocia
ţie este corectă ? “

La aceste întrebări sînt 
datori să răspundă căi 
care se ocupă de proble
mele asociaţiei. Eu arii să 
aduc în discuţie doar un 
aspect pus în evidenţă de 
practică : atunci cînd apa 
caldă se furnizează non- 
stop consumul (sau dacă 
vreţi, risipa !) este mai 
mic decît cînd se face eta
pizat. Concluzia ? Cred că 
este evidentă pentru toată 
lumea. Aşa că împărtă
şesc nemulţumirea d-nei 
Munteanu, care în final 
conchide că în timp ce 
toată lumea aspiră spre 
civilizaţie „noi, cel care 
locuim în cartierul ultra
central al Devei, tindem 
spre primitivism".

In9. IOAN POJAR, 
inspector principal la 
Inspecţia Judeţeană 

pentru Calitatea 
Produselor şi a 

Serviciilor 
Hunedoara-Deva

Foarte multe speranţe, ca 
şt dispute de altfel, au ca 
pilon de susţinere un, cu- 
vînt banal, cuvîntul „dacă*. 
Patru litere dispuse intr-o 
anumită succesiune pot de
termina modificări, intr-un 
scenariu fictiv, în viaţa u- 
nuî om, a unei întregi co
lectivităţi chiar.

Evident, „dacă" are pu
teri limitate, el reprezen- 
tind doar cauza care 
schimbă datele problemei, 
efectul fiind dat de „a- 
tunci". De cîte ori nu aţi 
auzit in jurul dumnea
voastră, în cele mai dife
rite împrejurări, verdicte 
de genul:

„Dacă se mai întîmplă 
o daţă una ca asta a- 
lunci...".

„Dacă ar fi jucat Balint 
în locul lui Răducioiu, a- 
tunci..."

„Dacă opoziţia ar fi fost 
la putere, atunci..."

„Dacă Roosvelt şi Chur- 
chill nu ar fi cedat atît 
de uşor în fala lui Stalin, 
atunci..."

Dacă, dacă, dacă... Dar 
ce s-ar fi înthnplat dacă

VIORICA ROMAN
Ţărăncuţă-s, binc-tni şade !

Foto PA VEL LAZA

România ar fi avut astăzi 
cea mai sănătoasă econo
mie dintre ţările puternic 
industrializate ?

Printre altele, cred că 
atunci am fi vizionat şi noi 
înregistrarea video de la 
îngrozitoarea maltratare a 
unui motociclist american 
— Rodney King, 25 de ani.

negru — de către patru 
poliţişti albi, sub privirile 
aprobatoare ale altor 11. 
Lovit bestial cu bastoane
le, cu picioarele, pentru 
simpla vină de a fi depăşit 
viteza legală, dinarul a su
ferit nu mai puţin de 9 
fracturi craniene. Acesta a 
fost cazul ce 0 determinat 
o puternică reacţie a popu
laţiei împotriva durităţilor 
poliţiei care s-au intensi
fici t alarmi It * ( l’.J, J.îi 
an în S.U.A., durităţi şi 
brutalităţi ale căror victi
me sînt în special negrii 
şi populaţia de limbă spa
niolă — majoritatea mexi
cani.

Şi cum spuneam, văzînd 
acest reportaj ne-am fi cu
tremurat şi a doua zi co- 
tidianele noastre ar fi ti

trat : „Încălcări (Re dreptu
rilor omului", „România nu 
va acorda Sateţţşr Unita 
clauza naţiunii celei mai 
favorizate", „Discriminare 
rasială în S-U-A". Iar 
investitorii români ar fi 
ţinut cont de acest caz, 
ar fi plecat urechea ia 
cererea liderilor partidelor 
si grupărilor din opoziţie 
sau a unui congresman 
ambiţios şi nu s-ar mai fi 
grăbit să traverseze Atlan
ticul.

PA, şi dacă eram noi aUt 
de prosperi puteam să mai 
»uităm* puţin geografia şi 
să afirmăm la radio că 
Ottawă este capitala S.U.A., 
ori că mexicanii sînt ma
joritari in California, A- 
ceasta ca să nu mai vorbim 
de faptul că, odată cu 
realizarea oricărui eveni
ment internaţional favora
bil intereselor noastre, ne 
„exprimam satisfacţia" în 
caz contrar ,,exprimîhdu-ne 
îngrijorarea" şi in funcţie 
de el mal anulam nişte 
datorii pentru o Polonie, 
un Egipt, mai impuneam 
sancţiuni pentru, o Chină, 
un Irak.

Puteam să facem, deci, 
o sumedenie de chestii 
simpatice. Şi toate acestea 
dacă...

COZMIN TiRCOB, 
student

Rămme... cura am
vorbit în tren

(Urmare din pag. 1)

de lei la teşcherea, rîzîn- 
du-ne în nas, nouă, celor 
bine „prăjiţi".

Dar să revenim la oile 
noastre. Se constată că mai 
ales in sectorul alimentar 
şi metalo-chimic nu există 
preocupare din partea so
cietăţilor comerciale cu a- 
mănuntul şi de gros cu ca
pital de stat pentru a achi
ziţiona'mărfurile mai-sus 
citate care dau nota de 
bază a aprovizionării popu
laţiei.

Atenţia lor este calată 
pe aprovizionarea magazi
nelor cu mărfuri superfi
ciale din import, procura
te nu o dată pe căi ilici
te, şi care deja consti
tuie un .balast în gestiunea 
acestor societăţi. Sînt pline 
magazinele alimentare de 
Whisky şi gin, de ţigări şi 
săpunuri de import şi gu
mă de mestecat, de 1000 
de alte nimicuri — pro- 

 ̂duse pe care societăţile co

merciale cu capital privat 
ie oferă la preţuri mai <:- 
vantajoase. Sigur, acestea 
nu ţin în spinare o armată 
de învârtitori de hîrtii. Ei 
ştiu că profitul sporeşte 
printr-un rulaj mare de 
mărfuri nu prin preţuri 
care dau visuri de groază 
la miezul nopţii.

Ca să nu ne acuze cine
va că fabulăm înştrînd ge
neralităţi, asemenea feno
mene s-au constatat între 
altele la magazinele ali
mentare nr. 9, 10, 11, 13, 
16, 17, 131 din Petroşani, 8 
Lupeni, 1 Hunedoara, ma
gazinele cooperaţiei de, 
consum din Dobra, Ilia, 
’/.am, Vaţa, Şoimuş, „Palia" 
din Orăştie; la magazine
le. de produse industriale 
nr. 5, 12, 80 din Hunedoa
ra, 38 şi 98 din Petrila, 132, 
133 şi „Jiul" din Petro
şani. Ajunge pentru con
vingere ? Exemplele ar pu
tea continua, dar nu cu ele 
ne hrănim, ne îmbrăcăm şi 
ne incăltăm.

r t m r*A

românească1i In loc de salam ţigări „Assos“
(Urmare, din pag. 1)

Paul lorgovici*. din pă
cate insuficient valorifi
caţi şi cunoscuţi.

Fără intenţie, autoarea 
ne oferă d bună lecţie, 
atenţionlndu-ne; „cola
borarea dintre uniţi şl or
todocşi este un Indiciu 
al unităţii culturale a 
românilor, care aveau a- 
celeaşl aspiraţii şi ace
leaşi metode In atingerea 
ţelurilor lor*. Nu încape 
nici o îndoială că şi as
tăzi românii de bunâ-cre- 
dînţă urmăresc aceleaşi 
nobile ţeluri, dar înţeleg 
diferit , „metodele", mai 
precis, accepţia sensului 
de unitate naţională, în 
diversitate confesională.

Unitatea teoretică im
pusă nu poate rezista 
dualităţii de fapt. deja

recunoscută şi atestată 
oficial. Dacă prezentul nu 
ne sugerează şi nu ne 
asigură' argumente spre 
ieşirea din impas, n-avem 
decît să facem apel Ia tre
cut, mai ales că te sar
cină nu ne stă statorni
cirea un# unităţi nou a- 
supra căreia nu putem 
fi de acord, ci restaura
rea unităţii naţionale ce 
a existat şi s-a verificat 
salvatoare te istoria nea
mului românesc. Unitatea 
naţională tradiţională n-a 
prejudiciat nici una din
tre cele două biserici 
confesionale. Unitatea vii
toare se cuvine a fi su
perioară, considerîndu-ne 
şi fiind mai înaintaţi te 
Ştiinţă şi te cunoştinţe. 
Putem «i trebuie să fim 
mai activi in sprijinul 
consolidării şi proşperă- 
rii celor tteuâ confesiuni

tradiţionale, te aceeaşi 
măsură ameninţate de cu
rentele noi ce prosperă şi 
le subminează.

Valoroasă şi demnă de 
menţionat este şi conclu
zia de încheiere a prefe
ţei. din care am reţinut 
reprodusele citate. Marja 
Berenyi, româncă ortodo
xă, opinează: «Cu bună
voinţă. putem constata că 
ideologia naţională şi 
Luminismul românesc dut 
Transilvania att dat un 
mare imbold Culturii ro
mâne şi au acaparat-o din 
letargia orientală*.

Dispunînd de un ast
fel de trecut glorios, fără 
îndoială că beneficiem de 
vrednicia continuării Lu
minismului românesc din 
Transilvania, apropHn- 
du-ne şl aliniindu-ne mă
rilor cuceriţi spirituale 
ale Occidentul#.

I
(Urmare din pag. i)

limentara a cedat 19 spa
ţii comerciale, din care 
doar două au respectat pro
filul pe care l-au avut. 
S-a ajuns astfel la situaţii 
de-a dreptul caraghioase, 
cum sînt cele redate mai 
jos. Singura unitate spe
cial amenajată pentru des
facerea peştelui a fost 
închiriată unui privatizat 
care a transformat-o în 
bar, iar spaţiul destinat 
iniţial desfacerii de produ
se lactate din Complexul 
Piaţă a devenit „bouti-

fue“. In blocul 5, scara A, 
e pe b-dul Decebal, u& 

loc de agrement a deve
nit cafâ-bar. Tot pe res
pectivul bulevard, la bld- 
guI H, un magazin unde se 
desfăceau piese auto s-a 
trânsforriiât tot te caîe-bâr.
. Pe strada 1 ©«embţte, fe|0- .

cui C era un atelier de re
parat radio şi televizoa
re- Acum este o consigna
ţie. Fostul magazin de 
desfacere a pîteii şi a pro
duselor lactate de pe stra
da Eminescu, bloc 31, a 
devenit — sau va deveni 
— cabinet stomatologic. în 
blocul 67 din Bejan, unde 
funcţiona o alimentară, un 
întreprinzător a deschis o 
berărie.

Referindu-so la aspectul 
că s-au acordat spaţii co
merciale fără avizul pri
măriei municipiului, avem 
si aici eîteva exemple 
demne de a fi menţiona
te- Asupra modului cum 
au îosţ obţinute ele nu 
insistăm — deşi, spun gu
rile rele, s-au dat bani grei 
nu ştim cui, îatâ, doam
na Cornelia Armând Raj 
a pus mîna pe o parte a 
Alimentarei de pe b-dul 
Libertăţii, bloc 4 şi a des- 
chis «fi Gtt şi

C-tin Ghcna, care a des
chis pe b-dul Decebal, bloc 
Fi o consignaţie. în locul 
unităţii de desfacere a 
piiriîi şi a laptelui de pe 
b-dul Decebal, domnul Ioan 
î gy a *'- his 4.0 maga
zia *r> xt- ‘Dcr'î'iv ţj,ari js 
Benea şi Troian Oreţ au 
amenajat în blocul 15, tot 
de pe Decebal, o unitate 
cafă-bar, Ca şi domnul 
Septimiu Răzvan la Sala 
Sporturilor ş.a. Nu negăm 
utilitatea consignaţiilor şi 
cafe-barurilor, dar parcă 
sînt prea multe, ea să nu 
: o  vorbim .V preţui ! pe 
care le practică. De aseme
nea, să nu se-creadă că ne 
opunem privatizării, cale 
de trecere lq economia de 
piaţă! Numai că trebuia 
să se vegheze la respecta
rea strictă a legtelaţiel în 
vigoare, la împlinirea ce* 
riaţelor populaţiei, oare 
trebuie să guverneze a-
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CUI SA CEREM O MINA 
DE AJUTOR

„Vă rog, în numele celor 16'fa
milii care locuim în blocul din str. 
'libertăţii, nr. 44 din Brad, să faceţi 
dumneavoastră demersurile necesare 
la E.G.C.L. sau poate la primăria 
oraşului, pentru a se executa repa
raţia necesară ia hidroizoiaţia blo
cului CX 35. De peste 4 ani s-au 
făcut numeroase cereri, am fost şi 
în audienţă, dar în zadar.- De fie
care dată ne alegem cu promisiuni". 
(Florea Tudorache — Brad).

Domnule Tudorache, noi nu vă 
facem nici o promisiune. Sperăm 
însă că rîndurile de mai sus vor fi 
citite şi de d-1 primar al oraşului 
şi de d-1 director al E.G.C.L. şi, 
dacă le vor citi, vor lua niscaiva 
măsuri; ceva mai substanţial decît 
ca... de ochii soacrei.

SACRILEGIU CU TEI
Am asistat în ziua de 5 iulie, 

după-masă, îngroziţi, la masacrarea 
unui tei: cel de lîngă clădirea fos
tului Tribunal Judeţean din str. E- 
minescu, Deva. S-au năpustit pe el 
ca lăcustele, între ei şi ciţiva din
tre cei ce desfăşoară activitatea la 
actuala Casă a Copiilor. L-au de
vastat, pur şi simplu, pentru a cu
lege florile. S-au urcat cu scara şi 
au tăiat crengile care acum zac pe 

f jos. Pînă cînd asistăm neputincioşi 
la asemenea scene de degradare u- 
mană şi a naturii ?“ (cu multă du
rere vă scriu locatarii din zonă).

Dragi „locatari din zonă", ne în
trebăm şi noi ca şi dumneavoastră 
pînă cînd vom asista nepăsători la 
asemenea scene. Noi ne-am făcut 
datoria de a reda scrisoarea dv. Dar

dumneavoastră, care aţi fost martori 
oculari la acest sacrilegiu ?!

LA
CEI VIZAŢI RĂSPUND 
INTERPELĂRILE ZIARULUI

Inspectoratul Teritorial de Stat 
pentru Handicapaţi la sesizarea 
d-lui Ion Murguleţ, din Leşnic: 
„Pentru sprijinirea rezolvării cazu
lui, am luat legătura cu Crucea 
Roşie, care urmează ca în două săp- 
iămîni să-l sprijine cu îmbrăcămin
tea solicitată, prilej cu care i se va 
propune, dacă doreşte. Să fie inter
nat într-un cămin de bătrini”.

Regia Autonomă dc Gospodărie 
Comunală şi Locativă Deva — 
răspunde sesizării d-lui Traian Bec, 
din Crişcior, Gurabarza: „Gu pri
vire la refacerea acoperişului prin 
care pătrunde apa de ploaie, vă co
municăm că blocul FIL1 din loca
litatea Gurabarza este prins în gra
ficul de execuţie al E.G.C.L. Brad, 
pentru anul 1991. Repararea hidro- 
izolaţiei se va executa conform pla
nificării, în luna iulie".

Prin urmare, domnule Bcc Traian. 
n-ar mai fi mult pînă... departe, dar 
să nu zicem hop! pîiiă nu sărim.

Direcţia de Poştă şi Telecomu
nicaţii Hunedoara, Serviciul Reţele. 
Te. Privitor Ia reeîamaUa d-nei Şin- 
drilaru Dorina, din Simeria, str. 1 
Decembrie, bl. 6/8, vă informăm câ 
situaţia este aşa cum a prezentat-o 
dînsa : cetăţenii din blocurile 6, A, 
B, C, str. 1 Decembrie, blocul 1, 
str. Cîmpului şi cei de pe str. Btsea- 
riei au posturile telefonice deranja
te şi li s-a suspendat serviciul tele
fonic.

Cu toate intenţiile noastre repe
tate la ROM-POST-TELECOM nu ni 
s-au repartizat deocamdată cablu
rile necesare remedierii deranja
mentelor existente. Nu există altă 
soluţie de rezolvare a deranjamen
telor amintite şi nici altă cale de 
aprovizionare cu cabluri telefonice 
decît prin B.A.D.Tc. Bucureşti, în 
urma repartiţiei R.A. ROM-POST- 
TELECOM. După ce vom fi apro
vizionaţi cu cablu, deranjamentele 
se vor remedia imediat.

Primăria oraşului Haţeg. Răspun
zi nd scrisorii adresată ziarului 
„Cuvîntul Liber" Deva de către un 
grup de locatari din blocul 1 ABC 
(care arată că la etajul superior sînt 
infiltraţii, că au instalaţii sanitare 
defecte), vă comunicăm j

— cele relatate de petenţi sînt 
reale. E.G.C.L. Haţeg, conform gra
ficului de lucru, urmează să exe
cute lucrări de izolaţii la blocul a- 
mintit. Referitor la • partea de in
stalaţii sanitare, aceeaşi unitate, în 
perioada următoare (1. VII, a.c.), va 
executa lucrări de înlocuire a ţevi
lor defecte.

POŞTA RUBRICII

•  Ghcorghe Fruja. Nu, ffu aveţi 
dreptul la pensie pentru munca de
pusă şi limită de vlrstă decit Ia îm
plinirea a 60 de ani. Aceasta este 
vîrsta de pensionare prevăzută de 
art. 8, alin. 2 din Legea nr. 3/1977.

Dacă aţi lucrat şi în locuri -de 
muncă încadrabile în grupe supe- ■ 
rioare, problema şe schimbă, dar 
mi aţi menţionat nimic in legă
tură cu aceasta, (I.L.), '

1

FILIALA „ROMSIND“ 
HUNEDOARA

cu sediul în Deva, str. M. Kogălniecanu, 
nr. 4, telefon 956/11027,

OFERĂ
•  multiplicări xerox (documente, imprima

te pînă la format A 3), la preţuri avan
tajoase ; ’ '

•  echipament de protecţie şi de lucru pe 
bază de comandă anticipată;

•  mărfuri industriale (confecţii, încălţâmiti- j 
te, tricotaje, cosmetice, feronerie şi 
instalaţii sanitare, utilaje);

•  whisky special şi coniac „Napoleon1* ;
•  închirieri autobuze pentru nunţi, bote

zuri, alte ceremonii familiale, excursii .Io 
sfîrşit de săptămînă.

Prioritate au sindicatele libere din judeţ şi 
casele de ajutor reciproc ale salariaţilor şi pen
sionarilor.

(408)

SPITALUL JUDEŢEAN DEVA 
încadrează urgent

•  autopsier în cadrul compartimentului de 
anatomie patologică.

încadrarea se face în conformitate cu Ho- 
tărîrea Guvernului României nr. 307/1991.

Se acordă spor la salariul de bază pentruj 
condiţii' deosebite de muncă.

Informaţii suplimentare la telefon 13126,1 
interior 133.

(405)

FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ A TINERETULUI §[ 
HUNEDOARA — DEVA î

Pune la dispoziţia taximetriştilor paş ti-1 
culari staţii radio, asigurînd dispecerat. î

Relaţii la sediul din Deva, str. IVI. Emi- I 
nescu, nr. 2, telefon 11917. Jj

(403) B

A. S. PAROSENI — O ECHIPA OMOGENA 
CARE PROMITE...

Echipa de bază folosită în returul campionatului 
diviziei C de fotbal, seria a Xl-a, ediţip 1990-1991 : 
Oprita - Dodenciu, Nâcrealâ, Buzduga, Ispir (Văduva), 
Creţu, Florescu, Btrsan, Matula, Baltaru, Păuna. Au mai 
jucat Gavrituj, Ciglenean, Agiu, Farcaş. Antrenorul e-
chtpei, Dumitru Vizitiu.

Doar parcurgerea nume
lor componente ale forma
ţiei din Paroşeni îţi cre
ează imaginea unei echipe 
omogene, cu mulţi jucători 
consacraţi In fotbal, cîţiva 
dintre ei (Florescu, .Baltaru 
şi 'ăuna), foşti componenţi 
ai Jiului, şi nu doar nu
mele jucătorilor, cit mai 
ales forţa de joc. a impu
s-o ea o echipă competiti
vă eare, printr-o pregăti
re superioară, promite 
mult în campionatul vii
tor, de tranziţie pentru noul 
sistem compeţiţional ce 
se va aplica din anul 1992. 
După cum ne declara dl. 
Ionel paţă, preşedintele A- 
sociaţiei Sportive Paroşeni, 
punctul forte al formaţiei 
i-a constituit apărarea, un
de au excelat Dodenciu, 
Năcreală, Ispir, Florescu şi 
portarul Opriţa, iar la 
mijloc s-au remarcat în 
mod deosebit tinerii de 
numai 18 ani Creţu şi Blr- 
san. Echipă de primă ju
mătate :a clasamentului, 
A. S. Paroşeni a făcut do
vada calităţilor sale şi în 
jocurile din deplasare, un
de au fost meciuri, cum e 
cazul celui de îa Âiud, în 
care a pierdut numai pen

tru că aşa a vrut domnul 
arbitru!

La o analiză atentă a 
rezultatelor Înregistrate in 
campionatul trecut, se 
constată că echipa. con
ducerea asociaţiei nu ay 
avut' o motivaţie anume, 
un obiectiv de a se «laşa 
pe primul loc, fiindcă alt
fel s-ar fi mobilizat echi
pa şi chiar... sponsorul. 
Exploatarea Minieră Paro
şeni. Insă .aplicarea peste 
un an a noului sistem com- 
petiţional impune luarea 
încă de pe acum a cuveni
telor măsuri de organizare 
temeinică a pregătirii nou
lui campionat, a pregătirii 
superioare pe toate pla
nurile. Optimismul con
ducerii a s o c ia ţie i ,  a 
componenţilor formaţiei, 
este bazat pe faptul că re
deşteptarea orgoliului foş
tilor divizionari B, condi
ţiile de pregătire fizică şi 
tehnică dar şi de refacere 
a forţelor sînt bine asigu
rate, pot crea cadrul ne
cesar îndeplinirii obiecti
vului propus: ocuparea în 
campionatul de fotbal 1991 
—1992 a unuia dintre 
primele 5 locuri şi ded, 
rămînerea mai departe, în

MINERUL LUPENI ŢINTEŞTE UNUL 
DINTRE PRIMELE 5 LOCURI

In campionatul trecut, cînd Minerul Lupeni a ocu
pat iacul 5, în' seria a Xl-a a Diviziei C, a folosit e- 
chipa j! Fier (Gîmpeanu) -  Poc şan, Dodu (Constanti- 
netCU), Oaidâ, ®rănefHi, Modreonu, Tereche, Tudorache, 
Netcont, Coiceog (Păuna), Vîrtic. Din lot ou mai făcut 
parte: Patricbi, iumperdean, Barbu şi Dosan. Antrenor 
-  Gogu Tonca.

Divizia C., ceea ce ar fi o 
bună performanţă pentru 
fotbaliştii din Paroşeni. Ih 
atingerea acestui ţel, con
ducerea asociaţiei şi cea 
tehnică şi-au propus să re- 
învioreze jocaşl i teafotării, 
stimularea mai accentuata 
a experimentaţilor Balta- 
ru, Matula şi Păuna care 
cunosc bine arta driblingu
lui, pasa în adîncîme şi 
şutul la poartă. Creşterea 
randamentului tuturor ju
cătorilor care alcătuiesc a- 
ceastă formaţie şi promo
varea cu curaj a noilor 
talente, crescute chiar în

„ograda” proprie, cum sînt 
Dinu Marian, Mihai Toth 
şi Alin Gherman, pot a- 
duce într-adevăr echipa pe 
unul dintre mult rîvnitele
focuri 1—5.

Jucătorii, conducerea a- 
sociaţiei au şi ei nevoie 
de sprijinul mai consis
tent al iubitorilor fotba
lului din Paroşeni şi Vul
can, al unor factori locali 
şi mai ales al sindicatului. 
Fiindcă prezenţa unui nu
măr mare de spectatori, la 
meciurile de acasă, nu 
numai că va stimula echi
pa din punct de vedere 
moral, dar va cîştiga măcar 
atît cit să achite baremul 
arbitrilor ce-se pare că 
va creşte din nou ! Echipa 
minerilor din Paroşeni me
rită mai multă atenţie în 
tentativa sa de a rămlne 
o divizionară naţională i

Locul bun ocupat de e- 
chipa de suflet a minerilor 
din Lupeni şi Bărbătenî a- 
testă în bună măsură efor

turile depuse de jucători, 
de' conducerile tehnică şi 
a asociaţiei, pentru asigu
rarea tuturor condiţiilor de 
pregătire şi participare la 
un nivel cit mai bun a 
echipei in campionat. Atît 
competenţa antrenorului cit 
şi valoarea echipei au fă
cut .a, în campionatul tre
cut. formaţia să facă jocuri 
bune în faţa propriilor su
porteri şi şă nu-şi „şifo
neze" blazonul in deplasa
re. Trebuie să recunoască 
atît jucătorii cîţ şi condu
cerea tehnică, că Exploa
tarea Minieră Lupenî, spon
sorul echipei, şi sindicatul 
de la această mină (caz 
aproape unic în Valea Jiu
lui) s-au preocupat ca e- 
chipa de fotbal să aibă 
asigurate toate condiţiile 
pentrfi o pregătire cores
punzătoare. Să nu se uite 
că şi pregătirea din iarnă

pentru retur» s-a efectuat 
între 4 şi 14 februarie în 
statiune3 balneoclimaterică 
Felix, ceea ce puţine echi
pe divizionare C şi-au pu
tut permite.

Locul 5 ocupat la sfîrşi- 
tul campionatului trecut 
a mulţumit pe toată lumea 
şi e mai ales dătător de 
speranţă că echipa va ob
ţine locul cuvenit rămîne- 
rii printre divizionarele G 
şl la anul viitor. Pe ce con
tează antrenorul, condu
cerea asociaţiei pentru vii
torul campionat ? In pri
mul rînd "e punerea în 
valoare a resurselor râ
mase „neexploatate" în
deajuns în campionatul tre
cut : scăderea puterii de 
mobilizare în unele jocuri 
din deplasare, cum au fost 
la Sibiu şi Agnita, mulţu
mirea facilă 3' unor jucă
tori care pot da mult mai 
mult pentru echipă.

In atenţia conducerii a- 
sociaţiei stă acum pregă
tirea pentru viitorul cam
pionat. aprovizionarea eu 
echipamentul şi cu mate
rialele necesare, în legă
tură cu această, problemă, 
dl. ing. Mihai Rasarab. 
preşedintele asociaţiei, ne

relata că şi în campionat: 
tul trecut s-au confrun^ 
tat cu mari greutăţi în pri4 ; 
vînţa procurării echipa»; 
montului, a mingilor şi Or: 
ghetelor de fotbal. In ulti*; 
mii ani, s-a adîncrt tot mal 
mult lipsa acestora, în 
timp ce cosiul lor a cros-, 
cut vertiginos. Se tot aş
teaptă ca federaţia să inter-' 
vină cu eficienţă in îm
bunătăţirea aprovizionări 
echipelor divizîop|(*e ca 
echipamentul necesar. Clu* 
burile, asociaţiile sportiv®:; 
se descurcă greu. care cum] 
pot, pentru pi-ocurarea pOi 
bani grei a mingilor sapt; 
a ghetelor. Iumorii de lâ 
Lupeni nu au cu r« se îit-ţj 
căiţa în viitorul câmpio-î 
nat!

Şi ]a Lupeni. ca şi la 
celelalte echipe divizionare 
hunedorene. nu se mai poV 
permite achiziţionări de: 
jucători de la alte echipe 
accentul punîndu-se oee 
creşterea propriilor jucă
tori caro sînt si mai ataşaţi: 
echipei. Şi aici, cel puţin 
trei jucători, o vorba des
pre Vîlceanu (fundaş cen
tral). Dosan si Şerb (îna
intaşi). vor fi promovaţi 
în echipa ce va începe noul 
campionat. Chiar de marţi, 1 
16 iulie a.c,. lotul de fot
bal îşi va începe pregăti
rile la cabana .Straja" din 
apropierea Lupeaiuiui, 
semn că participarea echi
pei în noul campionat este 
privit cu mată răspunde
rea de toţi factorii ce se 
ocupă de fotbalul din acest 
cunoscut centru fotbaJHstie- 
a! Văii iliuKr

SAiiiN cerbu

RADIOGRAFII IN CAMPIONATUL 
NAŢIONAL DE FOTBAL
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VINZARI

¥ VlND înscriei-e Dacia 
1300, 1982. depuşi 70 000 lei. 
Deva, telefon 11313, după 
ora IV (Buşten). (2968)

¥ VÎND maşină de scris 
electrică.. Deva, telefon
18347.. (2967)

•  VÎND Casio. C.T. 100
elape mari, nou. Hunedoa
ra, telefon 21159 (după ora 
21). ; (2966)

¥ VÎND schimb aparta
ment 3 camere, Deva cu 
Timişoara, valută. Informa
ţii, Deva. telefon 21503.

' (2947)
¥ VÎND caroserie Dacia 

1 310, nouă. Informaţii De
va, telefon 17708.

(2941)
.¥ VÎND 2 televizoare co

lor, marca Grundîg. Infor
maţii comuna Gurasada, 
telefon 145, familia Lung.

(2939)
¥ VÎND tîmplărie. sein- 

3ură,; cărămidă,; ţiglă din 
demolări, obiecte casnice. 
Brad, bl. 32 ap. 2 (piaţă) 
sau telefon 51818.

(2938)
•  VÎND apartament două

camere. Deva, telefon 20536, 
după ora 15). (2S-7)

¥ VÎND rochie mireasă, 
mărimea 42—44, deosebită. 
Deva," telefon 19440 orele 
î l—12. (2943)

¥ VÎND tractor "I 615, In
formaţii Chişcădaga, nr. 
88, Iacob Dorel.

(2944) -

€ VÎND Dacia .1300, ca
meră' combinată, 4 cor
puri bibliotecă. fotolii cu 
masă. “Deva. "Aleea Crizan
temelor, bloc E14 A, sca
ra 4,. apartament 2. orele 
18—20. (2945)

•  VÎND înscriere ARO 
243 (1982). Trabc.pt 601. 
Pticaz, nr. 22, Rus Remus.

(2946)

¥ VÎND BMW 316. preţ 
convenabil. Hunedoara, te
lefon 12129. (2948)

•  VÎND butelie aragaz şi
acordeon Hohner. Hune
doara. telefon 11452, '

. (2952)

•  VÎND apartament două 
camere (parter), ultracen
tral. Relaţii Deva. telefon 
12911; între orele 7—13.

(2955)

•  VÎND Ford Gra
nada, break. Deva. te
lefon 18462.

■. i-ţ - (2957)

•  VÎND Dacia 1 300, cu 
modificări I 410, stare per
fectă.’ Simeria, telefon 
611981 (2958)

•  VÎND bibliotecă eu 
canapea, măsuţă cu scău
nele. Deva, teiefon 27490.

(2961)

•  VÎND circular şi ban-
zic. Deva. telefon 28982 
sau 21139. (2962)

• VÎND garai, cărămidă 
(predau contract) şi înscrie
re Dacia 1 300 (1987). Hu
nedoara, telefon 957/11839.

(2963)

•  CUMPĂR garsonieră, 
apartament 2, 3 sau 4 ca
mere. zonă centrală. Deva, 
casă' cu grădină în jurul 
Devei, maxim 20 km. De
va. telefon 17529, orele 8— 
15 si 23018, “orele 18—22.

(2964)

•  CA.P. Şoimuş vinde 
la licitaţie în data de 20 
iuiie 1991, ora 9,00, urmă
toarele mijloace, fixe : se
diu Soimuş — buc. 1; ma
gazii cereale — buc. 2 ; pă- 
tul porumb — buc. 1 i şo
pron metalic — bua. 1 ; 
grajduri bovine — buc. 8; 
cîntar basculă — buc. 2 5 
cîntar 500 kg — buc. 3; 
APT pentru irigat — buc.
1 î aripi ploaie — trei se
turi : cazan ţuică — buc.
2 ; maşină calculat Felix
— buc. 1 ; vozuri brad — 
buc. 2 : baracă metalică, 
gară Deva — buc. 1 ’ auto
camion SR 7 tone — buc. 
2 ; electropompă — buc. lî 
dulapuri metalice — buc. 
5 ; saivan- ovine — buc. 3 ; 
motor electric — buc. 1 ; 
centrifuga lapte — buc. 1} 
şopron lemn — buc. 1 j 
platforme gunoi — buc. 1; 
platforme siloz — buc. 3. 
Gei ce doresc să participe 
la licitaţie vor depune 10 
la sută din valoarea obiec
tului licitat pînă la data 
de 19 iulie 1991. ora 14. lâ  
casieria unităţii. Lista cu 
preţuri se află la sediul 
unităţii. (2926)

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

•  SCHIMB garsonieră 
(parter) cu apartament 2 
sau 3 camere. Inforrnâţii, 
Deva. Murăşti, bloc 23. ap. 
21. (1222)

i •  SCHIMB locuinţă pro
prietate personală Sibiu 
(zonă centrală, gaz), eu 
Deva, variante. Informaţii 
Deva, telefon 15751.

(2953)

•  SCHIMB apartament
două camere, ultracentral, 
cu apartament 3—4 came
re, ultracentral. Relaţii De
va, telefon 12223 (după ora 
18). • (2954)

ÎNCHIRIERE

9 TINERI inelectuali 
căutăm apartament ne (mo
bilat). Deva, telefon 13552.

(2906)

OFERTE DE 
SERVICII

• • ¥ • • • • * • • • • • •
„COMO" S.R.L 

TIMIŞOARA 
Şcoala

de Conducători Aulo 
Amatori,

Filiala Deva
Face înscrieri pentru 

lunile august şi sep
tembrie 1991 la cursu
rile teoretice şi practi
ce în vederea obţinerii 
permisului de condu
cere auto, categoria B.

Relaţii telefon 18899, 
Orele .8—14'; 21837, o- 
rele 18—21. '

/ (2855) :.r
r v •  « * mw m m 'm * * •  i

•  ANGAJĂM femeie pen- 
trd -îngrijit gemeni de 3 
ani. Deva, telefon 25045.

(2960)

D E C E S E

•  SOŢUL Ioan.. ^  
nuntă ,cu adinefi du
rere moartea soţiei.

profesoara 
CHIRIA VALERIA 

Înmormîntarea, marţi, 
16 iulie 1991, ora 14, 
în Certeju de Sus.

(2956)

• COLECTIVUL de 
cadre didactice de la 
Scoale Generală Cer- 
tej aduce un ultim o- 
magiu celei care a 
fost colega lor

profesoara 
CIIIBLA VAL IRIA.

Sincere condoleanţe 
familiei îndurerate.

(2975)

•  COLEGII de Îa 
B.A.D.P.S. Deva sînt 
alături de domnul To- 
movici Nicolae, Ia grea
ua încercare pricinui
tă de decesul mamei 
sale, Sincere condo
leanţe.______ (2969)

•  CU adîncă durere şi 
profund regret, sîntein a- 
lături de Chiria Ioan, la 
greaua încercare pricinuită 
de decesul soţiei sale. 
Familia Radu Nicolae.

(2951)

• COLEGII de la cantina 
minieră Certej sînt alături 
de colegul lor Chiria Ioan 
Ia greaua încercare prici
nuită de decesul soţiei sale. 
Sincere condoleanţe.

(2950)

ŞCOALA DE ŞOFERI AMATORI 
D E V A

A N U N Ţ Ă ,
Cetăţenii care doresc să obţină permis

TN ATENTIA BENEFICIARILOR SERVICIILOR 
DE „MICA PUBLICITATE"

Anunţurile pentru mica publicitate se primesc 
zilnic la sediul redacţiei din Deva, strada 1 De
cembrie' 35 (clădirea Tribunalului Judeţean şi a 
Prefecturii, lingă parcul de la poalele cetăţii), după 
următorul program :

•  între orele 8—11 pentru anunţurile cu apa
riţie a doua zi de Ia prezentare ; ■

•  între orele 8—14 pentru anunţurile cu apa
riţie în zilele următoare.

IMPORTANT! /
Pentru cazuri DE DECESE (dar numai pentru ) 

asemenea situaţii!), anunţurile pot fi prezentate şi " 
Ia sediul Tipografiei Deva, str. 22 Decembrie 257, 
(biroul Corectura ziarului „Cuvîntul Liber") între 
orele 13,30—15,30,- redacţia asigurînd pentru aceste 
cazuri speciale apariţia anunţurilor în aceeaşi noapte, 
pentru a doua zi.

I

AGENŢIA DE TURISM 
A SINDICATELOR DEVA 
sfr. Kogâlniceanu, nr. 4 

Organizează, în condiţii avantajoase, ur
mătoarele excursii) /

•  BUDAPESTA (cu plecare în fiecare joi, 
ora 16, preţ informativ 1 000 lei);

•  ISTANBUL (prima plecare în 30 iuiie, 
5 zile, preţ 4 200 lei lus 10 dolari).

Informaţii la telefon 11662.
(409)

FIRMA PRIMA S A. DEVA 
Oferă spre vînzare la preţuri convenabile 

următoarele produse:
•  autoturism AUDI 100; cu piese de

schimb ,;V. Iv.' f : ;.; '-7. ' ' ' . "
•  autodubă MERCEDES DIESEL
Cei interesaţi se vor adresa la sediul firmei 

din Deva, str. A. Mureşanu, nr. 2 (lingă Casa 
dc Cultură), telefon 19430.

(407)

SOCIETATEA COMERCIALA }
I „HIDROCONSTRUCŢ1A" S.A. BUCUREŞTI 1

SUCURSALA RTU MARE RETEZAT 
1 cu sediul în Colonia Brazi, comuna Rîu de Mori, |  
I judeţul Hunedoara |
I Organizează concurs pentru ocuparea pos- » 

fului de i I
I 9 şef lot Şantier 4 Bâcia — lotul Bretea. I

I Concursul va avea loc în data de 20 iulie ■
1991, fa sediul Sucursalei U d  Mere Retezat. I 

I Salarizarea se va face prin negociere, con- I 
5 form Legii nr. 14/1991, se acordă «por do şantier J 
I şi spor pentru condiţii deosebite, cazare gratu- |  
I ită, masă la cantina —- contra eoşt. I
Z Informaţii suplimentare la biroul personaj !. 
I telefon 957/70950, inf. 106. I
j (398) j

I  

I  

I

I v-eiajemi care aoresc sa ODjma permis as ■ 
conducere c.at. „B" se pot adresa cu încredere I 

I Şcolii de Şoferi Amatori Deva, cu sediul în stra- I 
■  da Ulpia, nr. 15 (bloc T.C.M.M., et. 2), care i 
I face înscrieri pentru seriile septembrie, octom* |  
I brie, noiembrie, decembrie 1991. I
I Se oferă condiţii avantajoase de şcolariza- ■ 
I re, cursanţii urmînd. să execute 30 ore de con-1

I ducere, 22 ore circulaţie rutieră cu profesor, ■ 
toate acestea numai în cinci sâptâmîni şi cu • 

I 8 000 lei.
{  NU SE SUSŢINE EXAMEN DE ADMITERE, ■  
I prioritate în ordinea înscrierii. 1
I j Deci, pentru a obţine permis de conducere, I

I1 categoria „B", alegerea dumneavoastră va fi ■ 
unică i URMAREA CURSURILOR ŞCOLII DE |  

I ŞOFERI AMATORI DEVA.
* . Informaţii suplimentare la telefon 15334. ■
I ________________________  (379) |

j FILIALA DE REŢELE ELECTRICE f
I D E V A  |
I Anunţă toţi consumatorii de energie elec- ■ 

tricâ - întreprinderile cu personalitate juridică I 
|  -  să comunice de urgenţă noua şi vechea de- |

I numire, adresa exactă, cont de virament bancă |  
şi toate punctele de consum aparţinătoare, în I 

|  vederea facturării corecte şi a încheierii dc I 
! contracte pentru consumatorii noi.
I Tn cazul necomunicârii acestor date se va |

I consideră ca întreprindere fără contract şi în I

I termen de 15 zile se va întrerupe furnizarea ■  
energiei electrice, I

I ^  I

I¥ '
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I 

I
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„FAVIOR" S. A. ORĂŞTIE 

Angajează, prin concurs
•  economişti cu pregătire şi experienţă în 

probleme de marketing.
Informaţii suplimentare Ta sediul unităţii 

FAVIOR din Orâşt ie - biroul persofiai-învâţâ- 
mînt, telefon 41560, int. 168.

(389)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ELIS" S. A.

Hunedoara, str. Ecaterina Varga, nr. 3 
Angajează prin concurs 3 

•  şef birou financiar-contabii
•  jurisconsult
Mai angajează i 
9 4 zidari
9 2 zugravi-vopsiiori
•  1 tinichigiu
9 1 draglinist - mecanic utilaj.
Data concursului t 26 iulie 1991.
Salariile se negociază.
Relaţii la sediul unitâiii, sau telefoanele 

12507, 12933, 13657.
(394)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„AGROVIT" S.A. BRAŞOV 

fosta Întreprindere Legume Fructe *Braşov 
Produce şi livrează la unităţi de stat şi pri 

vaţi concentrate pentru băuturi 
9 Concentrat Cola
•  Concentrat Lemon
•  Concentrat Quick-Cola
•  Concentrat Citron 
9 Concentrat Kiwi 
• '  Concentrat Lâmîie 
9 Concentrat Caise 
0 Concentrat Căpşuni 
9 Concentrat Zmeură 
9 Concentrat Trandafir 
9 Concentrat Vişine 
9 Concentrat Fistic 
9  Concentrat Portocale 
9 Concentrat Banane - 
9 Concentrat Fragi 
9  Concentrat .Ananas 
Toate cele 16 concentrate au 64 grade sub

stanţa uscată şi nu mai trebuie adăugat zahăr 
ci numai apa şi bioxid de carbon.

9 Concentrat Brifcor Orange 257 lei/kg 
9 Concentrat Citron 81 lei/kg
9 Concentrat Lâmîiţâ A 330 lei/1000 I
9 Concentrat Lâmîiţâ 8 56 lei/10001

v La aceste concentrate se adaugă zahăr, apa 
şi bioxid dp carbon.

Zahăr vgnilat la preţul 3,50 lei/plicul la care 
se acordă 7 % rabat comercial.

Orice alte informaţii se pot obţine la tele
foanele i director — 12484 ; sector pred. indus
trială i 15509, 15510, cu prefix 921, Braşov.

(401)

răcoritoare 
135 lei/kg 
130 lei/kg 
100 teî/kg 
91 lei/kg 

125 lei/kg 
95 lei kg 
98 lei/kg 

114 lei/kg 
88,50 lei/kg 
98 lei/kg 

105 lei/kg 
100 lei/kg 
118 lei/kg 
98 lei/kg 
98 lei/kg 
98 lej/kg
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