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•  PREMIILE ACADE- 
MBEI ROMÂNE. Printre lu
crările' premiate „Transcrie
rea în latină » textului 
Bibliei tai Şerban Canta- 
euziuo de Ia 1688”, "reali
zată sub îngrijirea Patriar
hului Bisericii Ortodoxe 
Române TcOctist (premiul 
„Timotei Cipariu" pe 1988), 
precum şi ediţia critică a 
„Noului testament de la 
Ilătgrad — 1848" (premiul 
„Bogdan Petriceicu - Haş- 
deu“ pe. 1988). A mai pri
mit premiul „Timotei Ci
pariu" pe anal 1989* „En
ciclopedia limbilor romani
ce*. coordonator Marius 
Sala.

#  TURIŞTII care so
sesc în nordul Moldovei, 
pot admira Irumuscţile zo
ne» de ta... înălţime, folo
sind în acest scOp helicop
terele. Au fost amenajate 
puncte de aterizare şi deco
lare la Vatra Bornei ş  
ruina, iar mai recent la 
Voroneţ. Se află în stadii 
avansate de execuţie cele 
de la SUceriţa şi Moidovi- 
ţa.
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•  Al ŢIONiNl» p;e ;; Un
rîu vijelios din, judeţul 
Dolj, ostaşi ai unei Unităţi 
militare au reuşit să sal
veze de Ia mise 29 de per
soane şi diferite bunuri 
materiale. ' ' , ?

® supravegheaţi 
copiii î Este ui» re
petat de tteuifcrtrat*  ̂ori 
dar tratat UUeorP hu indii

f l l i '  I i i  ... din
.... MB

tom w & m m i
au intrat sf i 
W  fast traşi la
mHtd gros. Al toe---
flpriHN salve«d|ţl- s-a totpeat 
Şi el.

•  ANSAMfelft. FOL
CLORIC J0^Srava#Jpu-

t tot ffesttvaiut 
*1 de yâtofer din 

a reitMiOR suci 
a eoneu-

sambturi din 17 ţări.

•  LA SATU-MARE a 
avut loc ceremonia de sfin
ţire a pietrei de temelie a 
viitoarei biserici greeo- 
catolice româneşti, cit i hra
mul Sfinţilor Apostoli Pe
tru şi Pavel.

•  O AUTOBIOGRAFIE 
A RAISEI. O „autobio- 1 
grafic" a Raisci Gorbacio- 
va, întitulată „Sper; Amin
tiri -şi refitm", prtnea- 
ză să apară UI începutul 
tui septembrie, a anunţat 
la Londra editura „Ilar- 
•pee ‘.şl Coiltds'* care a a- 
ehizîţionrU drepturile de 
autor, aflăm dintr-o te
legramă AFP. Cartea, de • 
221 pagini, va fi publicată 
simultan în Statele Unite, « 
Canada, Marea Britanic, , 
restul Europei şi în ţările \ 
din Commonwealth.

' •  MOTORINA GRA
TUITĂ PENTRU PELERI
NII BIN ROMĂNIA. în
treprinderea ungară „Afor“ 
va oieri In mod gratuit pe
lerinilor din România, eare 
vor sosi în Ungaria cu 
prilejul vizitei Papei Ioan 
Paul al H-lea, 20 000 li
tri de motorină, transmi
te agenţia MM. Pc baza 
unor taloane, vor putea 
primi combustibil gratuit, 
în perioada 10—15 au
gust, Ia toate staţiile de 
alimentare cu carburanţi, 
autobuzele româneşti pur- 
tînd iiîsemne speciale.

Iţjţr-O mmunuto zi de 
iulie, dis-de dimineaţă, din 
Oraşul Nou Colan, drumul 
ne conduce pe hotarul 
comunei Bţîtea Română. 
Intîi, fa Băţălari. Cîmpul 
este frumos, dar 1° lucru 
nici ţipenie de om. Şi, 
Doamne, cit or fi de lu
cru ! Ici-cbto cîte un om 
bStrîo, cu sapa în spina- 
rei, se ducea agale spre 
holda tui. Dar mutte sape 
s-ar • cuveni să fie la lu
cru... Vedem porumbul 
năpădit de buruieni, îmbu- 
ruienat de-a binelea, cum 
ar tSce specialiştii. Firişoa- 
reîe de porumb sînt de. 
două -palme bărbăteşti, 
rdpifa p*nâ la brîu. Ne mi
răm, ne întrebăm şi în-

Pămîntul — „pîinea noastrţU 
toate zilele“.

o  S

trebăm de ce nu ies po
menii la lucru ?! Pe pâmîn- 
tul lor ! Pe ogorul rede-

pădit buruienile. Ne ducem 
cu gindul mai departe. în 
toamnă. $i nu greşim daco

facem un scurt popas la 
Secţia <je mecanizare a 
agriculturii din Bretea

cea de toate zilele". L-am 
numit pe domnul inginer 
Ioan Lăpuşan.

- Sînt copil de ţăran şi 
am rămas ţăran - ne spu
ne dumnealui. Mă necă
jesc cînd văd pămîntul ne

tarul comunei noastre a iarătat întotdeauna fru- )
mos. Oamenii satelor sînt t
harnici
rău,

, prinzaşi. Imî pare < 
dar trebuie să o 5

venit a! Iar. Dar să nu 
greşim ! Oprim şi vedem 
tarlale cu porumb frumos, 
cwrdt, zîmbind în soare. 
Ne întristăm cînd alături 
sîpf multe gtte holde în 
care, cum ziceam, au nă-

spunem că aşa cum arată 
astăzi holdele cu porumb 
de pe hotarul comunei Bre
tea Română aşa vor ară
ta şi hambarele gospoda
rilor. Unele pline, altele 
goale... Greşim ?

Română. Stăm de vorbă, 
printre troctoare, combi
ne, remorci şi pluguri, cu 
un mere îndrăgostit de 
meseria tui de agronom, 
de pămînt, pe care îl so- 
coteşte „pîinea noastră

spun că nu toţi...
- Dar lucrătorii secţiei 

de mecanizare, dumnea
voastră, ce faceţi pentru

MINEI BOD£A, 
GH, 1. NEGREA

(Continuare Io POg. a 2-t , .

Am primit de la Atelie
rul de Exploatare Rom- 
post telecom avizul de pla
tă nr. 7372, scadent la 15 
mai 1991, cu un total de 
jalată de... 49 763 lei pen
tru perioada Hi martir; — 
15 aprilie 1991, ce repre
zintă ; *00 lei abonamen
tul lunar şi... 49 663,50 lei 
„adiţionale". Astă, ar în
semna că timp de o lună 

/  aş fi vorbit zilnic de 
1655,45 lei, am consumat, 
adică 3 952 de impulsuri 
zilnic, adică... 1,5 convor
biri loco pe minut. Abe- 
râftt, nu t  Reţineţi, sînt un 
abonat particular şi nu o 
instituţie sau întreprin- 

■ dere.
Eram. convins, pînă a- 

cum, că numai omul e su
pus greşelii pe care o să- 
vîrşeşte fie din prostie 
(ceea ce nu e bine !), fie 
deliberat (ceea ce e foar
te grav !). Dar cum să gre- 

- şească contorul postului 
meu telefonic? (Oare nu
mai al meu ?). Credeam 
că o aparatura atît de 
Sofisticată este infaibilă.

!. Dar m-am înşelat. Re- 
clamind, Atelierul de Ex
ploatare Rom -posl-telecom 
al municipiului Hunedoara, 
CU nr. 396 din 24 mâi 1991, 
recunoaşte greşeala şi îmi 
reduce adiţionalele cu şu
ii^ de 49 550 lei, rămînînd, 
dpci, doar 113,50 Iei. Şi 
astfel am achitat pentru pe
rioada respectivă 213,50 Iei 
(liO lei abonament şi 
îlf,50 lei adiţionale).

In iunie a.c. am primit 
avizul de plată nr. 7397 
scadent la 15 iunie a.c. cu 
Un total de plată de,..-

60 090 Iei pentru perioa
da 16 aprilie — 15 mal 
1991. Dacă las la o parte 
„soldul" de 49 550 lei, pro
mis a fi scăzut în luna iu
lie a.c. aş mal avea de 
plată 10 540,90 Iei,* Scăzlnd 
şi abonamentul binar de 
50 iei, mai rămîn 10 490 
lei. Din ce se compune ? 
Din 637,80 lei „impulsuri* 
şi 9853,10 lei „diverse* (?!?). 
Nu e bine nici acum, mi-am 
zis, şi acelaşi Atelier de 
Exploatare mi-a dat din 
nou dreptate, stabilind că 
am de plată doar 147,80 lei 
(50 lei abonament lunar şi 
S730 lei. impulsuri).

Sumele recalculate au 
fost achitate de către mine; 
dar mă întreb: dacă aş fi 

* fost înregistrat în plus nu 
cu zecile de mii de lei 
ci doar cu 100—2o0 lei lu
nar. aş fi sesizat ? Cred că 
aş fi plătit suma respec
tivă intrxnd în buzunarul 
încăpător ‘ al Poştei ' fără 
nici o justificare 'Sînt 
oameni care fură : îţi bagă 
mina în buzunar, îţi" sparg 
casa eţc. Dar să te fure 
un aparat care, după pă
rerea celor ce l-au achizi
ţionat, reprezintă perfec
ţiunea ? (Că dacă nu e per
fect, nu-şi irfei justifică 
existenţa!)..

Mă întreb: dacă unui 
abonat particular î se poa
te întfmpla aşa ceva (şi 
cîţi mor fi păcăliţi, cu 
sume mai mici şi nu-şi dau

ANTONIE ZtATIOR
Beneficiarul postului te

lefonie 957/15437“*
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SITUAŢIA INCREDIBILA!
Disperat, domnul Dan 

Beligăr. a venit la re
dacţia ziarului nostru , 

.pentru a ne reiat» o si-
■ tuşţie incredibilă. Petjjru 
: a obţine un apartament
In Deva. anul trecut, a 
fost nevoit să facă chiar 
şl o grevă a foamei la 
Mina Deva, întrucât nu 
avea unde să locuiască 
cu soţia şi copilul. La 
Ieşirea în pensie a Unui 
coleg, domnului Dan Be
ligăr i s-a repartizat a- 
partamentul acestuia în

■ blocul 48, Aleea Crişului, 
sc. IV,• ap. 60 (Micro *5).

Şj-a fâcut omul mutaţia 
îrt regulă la Poliţia mu- 
nicipftiiii. cară i-a fost 
trecută şi pe buletinul de 
identitate. Tot de • anul 
trecut este cu plata la zi 
a' chiriei aferente. Culmea 
ridicolului este că, pîhă a 
apucat să se mute în a- 
partament altcineva . a 
ocupat abuziv spaţiu] pe 
care 8u mâi vrea Să-l 
părăsească. Degeaba a 
fost şomat acesta din ur
mă sâ plece din aparta
ment® ilegal ocupat, re
fuzul său persistă. Oare 
chiar -e posibil orice în

ţara asta, în condiţii de 
democraţie, se întreabă 
domnul Dan Beligăr ? în
tre timp adresele în fa
voarea. (tinsului circulă 
de la Oficiul Juridic la 
Procuratura şi Poliţia 
municipiului şi din nou 
la Procuratură. Oare va 
mar dina mult aceasta 
situaţie incredibilă în 
care Dan Beligăr îşi 
plăteşte chiria apartamen
tului şi altui locuieşte 

liniştit acolo!? Intr-adgvăr, 
ca la noi la nirruini I 
Situaţia frizează absur
dul ! (M. B.).

> •  • « * '• * «  mm** 
ÎN INTERIORUL 

ZIARULUI:
j Sus, la Rotunda, un

de cerul sărută pă
mîntul (I)

) Anecdote şi nu 
prea
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PC zî
- Am ouxit că un mistreţ l-ar li atacat pe învăţăto

rul nostru. _ -
- Ş» cum şi-a dat seama mistreţul că-i tocmai învă

ţătorul nostn»?
» ,V,V,v* ,

Societatea comercială „Intim Snaek-Bar“ S.R.L. Orăştie, condusă de doam
na Viorica Ungur. In imagine, vînzătoarea Ileana David, de la magazinul cu 
marfă din import.

•  „PlATItÂ ,Ş/ SOARE". 
Este denumirea Festivalului fol
cloric internaţional găzduit de 
looalitatea Nm Corvali —. Gre
cia, la care a fost invitat s& 
participe şi ansamblul judeţean 
de cfntece şi dansuri „Getusd". 
In acompaniamentul tarafului, 
dirijat de praf. Ovtdht Demea, 
au evoluat soliştii Mariana An» 
ghel şi Ana Banctu. Formaţia de 
dansuri, pregătită de coregraful 
Mircca Ocoş, a interpretat şutim 
din Ardeal, Banat, Bihor şi Ţara 
Zarariduluî  Evoluţia ansamblului

s-a bucurat de un succes cu to
tul şi cu totul aparte.

•  INVITAŢIE LA GĂINA. 
Sîmbătă vor urca din nou pe 
Muntele Găina, la tradiţionalul 
„Ttrg de fete”, numeroşi iubitori 
de natură şi frumos artistic, 
pentru a urmări manifestaţiile 
cm -vor avea Joc cu acest prilej. 
Din judeţul nostru participă 
formaţia de dansuri din Ruda— 
Ghel&ri ţi anstanbh.1 de cîntece 
şl dansuri al Căminului Cultural 
Geaagin. Invitat : apreciatul so
list vocal şl instrumental Dră- 
gan Munteanu.

• TELEVIZOARE COLOR, 
tu magazinele de specialitate ale

Cooperativei de Consum din llia 
:— cu rază de activitate şi în 
comunele Vorţa şi Gurasada — 
se găsesc televizoare color. Nu 
vă spunem numărul. Doar vă 
sugerăm' să treceţi pragurile a- 
cestor unităţi, să va cumpăraţi 
mult căutatele televizoare color.

ţ  CADOURI. Printre mul
tele şi variatele atenţii pe care 
le putem oferi celor dragi',- căr
ţile ocupă un loc aparte, căci se 
adresează deopotrivă minţii şi 
sufletului. în aceste zile găsiţi 
In librării romanul lui Ion'Ţu
gui ^Solemnităţile umiliţilor", 
lucrarea S. F. „Un extraterestru 
fit pijama", semnată de Alina

Nour sau „Sînt un evadat" de 
Robert E. Burns.

•  GARAJE BLOCATE. De 
mai multă vreme au început (dar 
acum sînt oprite nu se ştie din 
ce cauză) lucrările de pozare a 
unor conducte pe strada „Carpăţi" 
din Deva. Indignaţi de această 
situaţie, deoarece s-a blocat ac
cesul la garaje, oamenii din zo
nă cer să fie reluate şi termi
nate grabnic lucrările respective

REPORTER
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Sus, la Rotunda, unde cerul sărută pămintul (I)
Munţii Retezat sint 

faima Cărpaţilor. Tocmai 
de aceea se bucură de 
foarte multă căutare, mai 
bine zis, de o mare aflu- . 
enţă de turişti români şi 
de dincolo de fruntariile 
patriei. Aici se află lacul 
„Bucura“ şi „Zănoagele" 
und,e, se presupune, şi-a 
plasat Constantin Chiri- 
ţă acţiunile romanului 
iiCireşarU". Se presupune, 
am zis, fiindcă asemenea 
locuri mirifice sînt foar
te multe în România, dă
ruită de Dumnezeu cu 
frumuseţi de rai. Am 
fost, recent, la Cabana - 
„Rotunda" şi mi-am um
plut sufletul de imagini 
de nedescris, pe care aş 
vrea să vi le împărtă
şesc şi dumneavoastră, 
stimaţi cititori-ai „Cuvîn- 
tului Liber", spr  ̂ a vă 
spune că avem o ţară 
cum puţine sînt în lume 
şi merită să o iubim cu 
toată puterea inimii, L-am 
luat ea partener de că
lătorie pe fotoreporterul 
nostru, de aceia, în se
rialul de articole cu titlul 
de mai sus, o să vă ofe
rim atît cuvinte, cît şi 
imagini. Primul îl puteţi 
citi în ziarul nostru de 
mîine. ■ ■ ■

TRAIAN BONDOR,
Foto PAVEL LAZA

i k  -

Cascade vijelioase se întîlnesc la tot pasul.

Acasă la podgorenii din Commugny I

i ntorcînd vizita el
veţienilor din Com
mugny, care au ve

nit în anul trecut cu aju
toare in comuna Baia de 
Criş, dl. mg. Nicolae Ti
mar a rămas cu impresii 
de neuitat despre viaţa şi 
munca oamenilor din lo
calitatea amintită, care 
este situată în buza lacu
lui Leman, în apropiere 
de Geneva. Comuna, cu 
peste 2 000 locuitori, are 
dezvoltate numeroase acti
vităţi, între care agricul
tura, în cadrul căreia o 
pondere însemnată o ocu- 

' > pă .viticultura, ce se bucu- 
ră de o deosebită atenţie.

. Din monografia localităţii 
rezultă că; dici fiinţează a- 
proape 80 de mici între
prinderi, avînd ca specific 
producerea de artizanat, 
construcţii, comerţ, alte ser
vicii, precum şi 15 cu pro
fil agricol.

Ospitaliera gazdă - ni 
s-a spus - deţine în pro
prietate particulară o su
prafaţă de 9 ha vie, de pe 
care realizează anual cîte 
90-100 tone struguri, iar 
alte 9 ha sînt cultivate cu 
cereale şi rapiţă pentru 
ulei comestibil. Ca bază 
materială pentru efectua
rea lucrărilor mecanizate.

proprietarul are 5 tractoa
re, din care două sînt 
adaptate şi destinate viti
culturii. La realizarea vo
lumului mare de muncă 
din gospodărie sînt pre
feraţi şi folosiţi, în raport 
de sezon, muncitori din 
Portugalia şi din alte 
ţări. De menţionat că, păs- 
trînd o veche tradiţie, în
treaga cantitate de stru
guri ce se obţine este vîn- 
dută la aşa-zisă coopera
tivă privată, de unde, 
apoi, podgorenii şi ceilalţi 
locuitori cumpără_ vinul de 
care au nevoie.

Un obiectiv important 
pentru locuitorii de.aici îl 
reprezintă şi acttviţăMIe, de 
industrie alimentara, pro- 
duelndu-se pe plan local 
apreciabile cantităţi de 
sucuri pasteurizate din 
fructe, precum şi nume
roase sortimente de prepa
rate din carne.

Că nu totdeauna a 
fost cum este acum, o de
monstrează şi faptul că, 
aşa cum se consemnează 
în documente, „erau vre
muri cînd oameni şi ani
male vieţuiau laolaltă". Cu 
tenacitate şi răbdare însă, 
greutăţile au dispărut, lu- 
îndu-le locul prosperitatea,

care este exprimată şi prin 
gradul de civilizaţie al 
oamenilor şi al localităţii. 
Localnicii vorbesc cu rriîry- 
dfie despre lupta consec
ventă împotriva poluării a- 
pelor şi a aerului, despre 
modul cum- a renăscut 
viaţa în Leman, care de
venise un lac mort din 
cauza poluării. In 1974, 
împreună cu alte două co
mune vecine, s-a pus în 
funcţiune o staţie de epu
rare, societatea de ape 
ocupîndu-se :.t de asiqura- 
rea irigaţiilor în zonă. E- 
ducaţia pentru păstrarea 
mediului îşi arată peste tot 
roadele. Fiecare gospodar 
adună gunoaiele menajere 
în saci de plastic, ce sînt

P.

restituiţi după qolire, ■ iar 
din loc în loc în comună
sînt recipienţi unde _ Te co
lectează sficlp. Mai presus 
de _ toate este respectul 
pentru muncă, fiecare co
pil participînd de mic la 
lucrările din gospodărie, 
fiind apoi îndrumat să-şi 
însuşească bine o meserie.

făutînd atributele ce-i 
caracterizează pe locuito
rii dih Commugny, cel 
mai bine li se potriveşte 
expresia: sînt modeşti şi 
bogaţi.

NICOLAE TiRCOB
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Pîrîul Lâpuşnicului Mare în curgere iute, parcă fierbe.-

FOTBAL COMPONENTA SERIILOR DIVIZIEI B
La începutul acestei 

luni, Biroul Federaţiei 
Române de Fotbal a apro
bat noua componenţă a 
celor trei serii divizionare
B. In comunicatul trans
mis prin presă, se subli
niază că modificările ar 
fi motivate din cauze fi
nanciare şi dorinţa ce e- 
xistă de. a reanima com
petiţia în sine. Deci pen
tru noul campionat de 
tranziţie 1991—-1992, - cele 
3 serii ale Diviziei B vor 
avea următoarea compo
nenţă!:; .' ...'

SERIA I : Autobuzul Bu
cureşti, Callatis Mangalia,
C. S. .Tîrgovişte, F.E.P.A. 
*74 Bîrlad, Flacăra Moreni

C. Olt, F.C.M.. Caracal, 
F. C. Gloria Buzău, Gloria 
C.F.R. Galaţi. Metalul Bu-. 
cureşti, Olimpia Rm. Sărat, 
Petrolul Ianqp, Progresul 
Bucureşti, Portul Constan
ţă. Steaua Mizil, Sportul

„30 Decembrie", Unirea 
Focşani, Unirea Slobozia.

SERIA A II-A: Aris 
Arad, Astra Arad. Chimia 
Rm. Vîlcea, C.S.M. Reşiţa, 
F.C. C.F.R. Timişoara, F.C. 
Drobeta Tr. Severin, Glo
ria Reşiţa. Gaz Metan Me
diaş, I.P.A. Sibiu, Jiul
I.EE.L.I.F. Craiova, Jiul 
Petroşani, Metalurgistul 
Cugir, Metalurgistul Slati
na. Metalul Bocşa, U. T. 
Arad, U.M. Timişoara, U- 
nireâ Alba Iulia, F.C. Bi
hor. *

SERIA A III-Â : Armă
tura Zalău, Aripile Bacău, 
C.F.R. Cluj. Chinjica. Tîr- 
năveni, C.S.M. Borzeşti, 
C.S.M. Suceava, Ceahlăul 
Piaţa Neamţ, Electromureş 
Tg. Mureş, F.C, Maramureş 
Baia Măre. Foresta Fălti
ceni,' I.C.Î.M. Braşov, Me- 
trpm Braşov, Minerul. Cav
ii ic, Olimpia Satu Mare, 
Politehnica Iaşi. Relonul

Săvineşti, Tractorul Bra
şov, Universitatea Cluj.

Orice cunoscător al fot
balului realizează cît de 
mult a fost întărită seria 
a Il-a, în care vor activa 
nu mai puţin de 7 forma
ţii foste divizionare A ! 
în timp ce, în seria a 
IlI-ă, au rămas „U" Cluj, 
F.C. Maramureş, Olimpia 
S. Mare, Poli. Iaşi (dacă . 
nu răsare alt pretendent)* 
să lupte pentru locul I E 
drept eă .studenţii . clujeni 
trebuie să bată serios, dru- 
muri le Moldovei (din ra
ţiuni financiare 1?). că în 
seria I doar Gloria Bu
zău C.S. Tîrgovişte şi Fla
căra Moreni pot ginţi i pen
tru un loc. pa podium, în 
rest, se va lup ta, aprig 
doar pentru evitarea retro
gradării. Mai-e 'diferenţă de 
valoare între serii 1

I
I
I
I

Pămintul — „pîinea noastră 
cea de toate zilele“...

(Urmare din pag. l)
câ recolta să fie mai bună? 
Acum nu vă mai dă ni
meni „indicaţii preţioase". 
Cîod să araţi şi cum, cînd 
să discuiţi şi cum, cînd 
să prăşiţi, să recoltaţi...

bună pe masă e mare ne
voie. Şi nu orice pîine, una
tof mai bună, nu ?

Se aşteaptă 
zile normale

- Combinele, cuplurile de

r

remorci, presele de balotat 
paie, plugurile de arat şi 
cele de săpat sînt zilnic 
la dispoziţie pentru recol
ta satelor. Facem orice fel 
de lucrare, pe orice tarla 
Prăşim, cosim, transpor
tăm, recoltăm. Orice lu
crare cerută o executăm 
bine şi repede. Unii gos
podari nu apelează la noi, 
dar nu lucrează nici ei. 
Eu stau şt ma întreb ce 
vor culege la toamnă? 
Este drept că în agricul
tură -forţa de muncă în
seamnă.. băfrînţt satelor. 
Cei tineri, ..mai bine cu 
mapa decît cu sapa, cum 
se spunea pîn-ă nu de 
mult. Dar de pus pîine

pentru asistenţa 
, medicală!

Ca oameni, ar trebui să 
ţinem la semenii, noştri, 
măcar din solidaritatea pe 
care ţi-o conferă gîndui 
că aparţii aceleiaşi speţe, 
bineînţeles umane. Am ră
mas însă cel puţin nedu
meriţi păşind în incinta 
Dispensarului uman din 
Bretea Română, unde pe 
uşa de la intrare, erau
încă. lipite, săptămîna tre- 

doicută, două anunţuri „să 
le vadă toată lumea", pe 
care stătea scris „Grevă
generală" :şj: „UrdenJ^e se 

Iulrezolvă la Spitalul din Ha
ţeg*. (Încă nu se anunţa- 

che'se încheierea grevei ge
nerate a medicilor - n.n.). 
Ştiam că medicii se. află

In grevă, dar credeam că 
măcar urgenţele se rezol
vă de către cei care, 
în clipe grele, ne punem 
atîta speranţă. Mărturisim 
că aceste anunţuri ne-au 
neliniştit I

înăuntru o aflăm pe me
dic Larisa Broştean, doar 
de o lună pe post. Am 
asociat tinereţea medicu
lui cu afişele de pe uşă! 
Din fericire, alături de 
dînsa, după cîte am aflat, 
mai sînt trei medici. Se 
manifestă o lipsă acută de 
medicamente, multe reţe
te n-au fost onorate de. 
farmacii, se simte‘lipsa a 
încă unui medic - pedîcr- 
tru. In comună a. fost cînd- 
va un punct farmaceutic, 
dar s-a desfiinţat, dispen
sarul posedă însă meaîcq-
m.ente nunţai pentru ur
genţe.

în rest, date despre do
tarea dispensarului ' cim a- 
flat de la d-na asistentă 
de pediatrie, Livia Bac-

ter, întrucît medicul ştia 
doar' că ore tin stetoscop 
şi un. tensiometru persona
le. Din ajutoare s-au pri
mit medicamente, seringi, 
două. tensiometre, două sfe- 
toscoape, - pense, 'seringi cu 
mică utilizare, o cuvă pen
tru sterilizat seringi, vată, 
feşe. Se stă mai rău cu 
apa oxigenată -şi rivano- 
lul iar, iarna, cu lemnele. 
Dacă medici sînt patru, în 
schimb personalul. mediu 
se compune dinfr-un asis
tent şi o moaşă, dificul
tăţi serioase întîmpinîn- 
du-se în campaniile de vac
cinări, mai ales dntivario- 
lice. Oricum, cetăţenii co
munei aşteaptă zile mai 
bune, normale, pentru a- 
sistenţa medicală ce li se 
acordă.

băuturi fine, ceea. ce e un 
lucru buti,“ pentru că bu
zunarul nu le permite»,abo
naţilor" „■ şă şe „arunce" - 
la doze prea mari. Erau 
şi blugi, cămăşi, Dero', u- 
nelte agricole. Lipseau îrisa 
coasele, extrem de căuta
te în această perioadă, so
bele de încălzit, uşile de 
teracotă şi de-acum cele
brele „cuie", iar pentru 
elevi, caietele ao devenit 
şt ele o problemă. Poate 
pînă începe şcoala se mai 
face ceva, prin strădania 
estionarului şi a celor de 

la depozitele de aprovizio- • 
nare ale cooperaţiei de 
consum.

I

Ţigări „Bucegi"
-  ia discreţie !

Am rămas surprinşi cînd 
în magazinul sătesc din 
Bretea Română, gestionarul 
loan Comşa îi servea cu 
Jigări „Bucegi" la discre
ţie pe cei „nărăviţi": în. o- 
biceiul fumatului. Probleme 
ridicau în acel moment

O primăriţă 
destoinică, 
optimistă

uleiul şi zahărul. Nu se 
onoraseră comenzile nici 
pe mai, nici pe iunie, după 
cum ne spunea domnul 
Corn sa. Erau în schimb

Nu a trebuit să-i spu
nem cum arată hotarul 
comunei. Primăriţa, d-na 
Âtirica Guşe, îl cunoaşte 
bine.̂  Este „biroul" dum
neaei de lucru de fiecare 
zi, de la Vîlcele, td Gîn- 
Jaga, Covragi şi Măceu...

- La drept vorbind, nu 
ne-a ajutat nici timpul. La 
vremea prăşitului a plouat 
zile în şir. Şi eu am vrut 
să mă duc la sapă. Am

pămîrţt. Dar nu. am . putut 
- spunea un pic: necăjită.

• Dar eu îmi cunosc birre 
sătenii. De cînd vremea 
este bună, se munceşte 
bine pe cîmp. Am fost ieri 
pe la Vîlţele, pe la Co
vragi, la Ruşi şi Plopi. 
Parcă oamenii se întreceau 
între ei. Fiecare să aibă 
holda frumoasă. Şi roade 
fot mai mari la toamnă... 
(Cu excepţiile de la Bre
tea Română şi Băfălari -
n.n.). - r ■

— Acum e bătălia orzu
lui, apoi a griului...

-  50 hectare de orz şi 
mai bine de 300 de grîu 
le strîngem în cîteva zile 
bune de lucru. Se continuă 
mai bine la pra ştia a  
11-a de porumb, la strîn- 
sul furajelor. Cel mai 
mare ajutor îl avem de 
la secţia de mecanizare. 
Ceva neînţelegeri, nemul
ţumiri mai sînt la preţul 
unor lucrări. Dar eu, pămân
teancă de aici, vă spun 
cu mîna pe inimă că a- 
vem o vară frumoasă, iar 
toamna va fi bogată. Bine
înţeles că şi oamenii sate
lor. _ Vă invităm _ să mai 
veniţi pe la noi, să le... 
măsurăm hărnicia.

...La hambare pline bine
înţeles că vom veni cu 
bucurie !

I
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Prima dată cînd sîngele 
a început să curgă, sim
ţeam o bucurie vecină cu 
cea pe care trebuie că o 
trăiau vechii greci la ser
bările dionisiace. Curgea 
aşa ca un pîrîiaş de rubin 
şi umplea locul de un 
parfum, el singur în sta
re să-ţi stimuleze euforia 
şi să zdrobeşti întruna 
ca să vezi. să simţi cum 
întruna curge sînge. Sînt 
un sadic ? Nu, nu vă gră
biţi cu constatările şi eti
chetările. Aici e vorba de 
sîngele Domnului, nu de 
sîngele omului pentru că 
în toate se aflau struguri, 
nu mădulare omeneşti.

Aşadar, i-am zdrobit cu 
acea neasemuită .plăcere 
pe care ţi-o dă munca ta 
încununată de roade. „Peste 
trei săptămîni, gîndeam, 
va fi molănel" şi parcă 
zahărul mustului de pe bu
ze se şi transforma în 
ceva dulceag — acrişor — 
aromat. Peste 6 săptămîni 
îl şi vedeam aburind în 
pahar, limpede de să vezi 
prin el chipul Maicii dom
nului. N-a fost să fie. 
într-o noapte de decem
brie, cu viforniţă şi cîn- 
ţece de stea. unul; mai iute 
de mînă m-a lăsat orfan 
de el Şi, ct să nu mă 
întristez, l-a luat cu da
migene cu tot. Păi ce 
să mai fac eu cu dami
gene! e ? Să Dlîng după 
raiul pierdut de qîte ori 
le-a fi văzut goale ?!

Al doilea an,' culesul a 
fost mai. bogat. Dăduse 
Dumnezeu să fie de unde 
să mănînce şi copiii, şi 
vecinii şi prietenii la care

mă mai lăudam cu mîn- 
dreţea mea de vie, măcar 
că ăstora strugurii le plă
ceau mai mult în stare de 
lichid îmbătrîftit. „O să 
vedeţi voi cînd o să fac 
vinul !” — nu mai con
teneam eu să mă umflu 
în pene.

Numai că Dracul nu 
face biserici. Nici „omul 
meu" nu împletea ciorapi 
iarna. Ştia el că-s dus

zis ?, „Domnule, eşti tîm- 
pit dacă din două furturi 
n-ai tras învăţăminte ce 
trebuie să faci!“ Nu vă 
grăbiţi I Aveam eu soco
telile mele. Ştiam că hoţii 
sînt ei ingenioşi şi îndrăz-' 
neţi, dar îndeobşte sînt 
leneşi, aşa că., am depo
zitat în uşa beciului vreo 
1700 de cărămizi, care-mi 
trebuiau mie mai tîrziu, 
pentru alte lucrăi>: căci

« O I I  SI NU PREA

.departe de pe lîngă■- casă 
şi... intr-o noapte cu vi
forniţă şi cu suspinuri
guiţate de porci care
simt Ignatul pe-aprOape, 
tot pe calea ştiută, adică 
forţînd cu ceva „obiect
contondent" încuietoarea 
uşii de acces la pivniţă, 
m-a lăsat din nou orfan. 
De ce n-am reclamat du
blul furt la miliţie ? Ei, 
de ce n-am reclamat 1 
Parcă nu ştiam eu ' cam 
cum se-ntîmplă?! Prin
deau un „client", îl pre
lucrau bine. pînă ce îşi 
„însuşea" şi furtul „meu" 
şi apoi alege-te cu praful 
de pe tobă! Că mai de
grabă găseşti purici ~ pe 
broască decît cu ce să te 
'despăgubeşti de la de-alde 
ăştia.

Al treilea an.,..' Ce-ati

aţi intuit, bănuiesc, că „în- 
tîmpiările" aveau loc în
tr-o casă încă nelocuită", 
„Dacă vrea să bea vin, să 
muncească!" ■— îmi rî- 
deam eu în barbă.

Şi a venit iar o noapte 
de decembrie, cu viforni
ţă şi eîntee de stea, de nu 
te îndurai să scoţi nici 
cîinele afară. Dar hoţul, 
bietul hoţ, ce viaţă de 
cline pentru el... Ştia că 
undeva. într-0 pivniţă, se 
află un vin bun pus la 
păstrare. Şi a ieşit săr
manul afară pe o noapte 
de-aia cîinească. Insă cînd 
a: ajunş în faţa uşii blo
cate cu ditamai stiva de 
cărămidă, îmi închipui că 
a cugetat şi el ca Zdrean
ţă în gîndui lui „s-a făcut 
al dracului". A încercat 
omul pe colo, pe dincolo,

n-a fost chip să intre, aşa 
că s-a apucat gospodă
reşte de lucru. Cîte * un 
pachet, cîte un pachet a 
mutat cărămida din uşă 
şi... m-a lăsat a treia oa
ră orfan de vin.

Intre timp, miliţia deve
nise poliţie. Aşa că mi-am 
zis „gata, nu-1 mai iert, II 
pîrăsc". Şi l-am pîrît chiar 
în ziua cînd am constatat 
muncile lui Her'cule săvîr- 
şite noaptea de hoţ. Au ve
nit băieţii, au luat ampren
te de pe dulii (am uitat 
să vă spun că pe criza de 
becuri ce ne chinuie de 
peste un an, mai rău ca 
durerea de măsele, hoţu
lui nu i-a scăpat neob
servat faptul că eu aveam 
două în garaj şi unul în 
pivniţă şi le-a subtilizat; 
ştia el ce ' face ; în ajun 
de Anul Nou erai în stare 
să dai şi 200 de lei pe un 
bec) şi cînd să facă foto
grafii, bliţul lor lumina ca 
duliile mele fără becuri. 
„Ce să facem, domnule, 
—« s-au scuzaţ bieţii de'ei, 
în; condiţiile astea trebuie 
să ducem noi lupta cu 
răufăcătorii. Şi nu e zi de 
la. Dumnezeu fără 4—5 e- 
venimente de tot felul, 
care reclamă intervenţia 
poliţiei".

Acum e iulie. Dacă a 
prins poliţia hoţul „meu" ? 
Nu, încă nu l-a prins. 
Poate în Iarna care vine; 
dacă n-o da Dumnezeu 
vreo grindină să-mi pră
pădească, vinul în stare de 
aguridă şi să-i pună ho
ţului pofta-n cui!

STĂM PATITUL, 
pentru

SON CIOCLEI

SE DEVASTEAZĂ 
PLANTAŢIILE DE 

TRANDAFIRI!

Comerţul eu flori pare 
un comerţ nevinovat la 
pruna vedere. Funcţionari 
şi cadre de conducere de 
la mai multe primării ur
bane ni s-au plîns însă 
împotriva jafului care şe- 
face în plan taţii! e de tran
dafiri din oraşe., pe care nu 
o dată îi regăsesc şi recu
nosc pe tarabele florăre- 
selor dict-pieţe. Unele din
tre aceste.̂ ., .„comerciante" 
au în grădină 10 butaşi de 
trandafiri, dar vînd .'anual, 
cîteva mii de fire în pia
ţă.

Cum poate fi stîrpit a- 
cest dezmăţ- acest jaf flo
ral ? Credem că este 
mai simplu decît şe pare. 
Mn întî ,■ întîi agenţ de 
stradă ai poliţiei să fie 
atenţi pe timp de noapte 
şi la asemenea furturi. Dar 
poate interveni eficace şi 
cel ce autorizează comer
ţul cu flori, adică primă
ria. Nu poate elibera au
torizaţie pentru comerţ cu 
flori unui om care arh* 
în proprietate doi metri 
pătraţi de pămînt şi nu 
poate face dovada că ar 
avea vreo altă posibilitate 
de a cultiva flori. Mai 
multă circumspecţie; dom
nilor primari ! (I. C.).

. O ilustrată pc adresa 
edililor mqnicipiului 
Petroşani şi o între
bare : cînd populaţi cu 
peşte această baltă 
din dreapta-magazinu
lui universal „Jiul"? 
Dorim să marcăm şi 
noi evenimentul.

Foto PAVEL LĂZA

Scrisoare deschisă
(Urmare din pag. 1)

seama ?), ce se poate în- 
tîmpla cu taxările convor
birilor telefonice ale unei' 
societăţi comerciale cU 
sute de telefoane ? Apara
tul atît de perfect ar putea 
înregistra sume fabuloase.

Am scris aceste rînduri 
convins că Regia Autono
mă Romposteiecom Hune
doara—Deva va lua măsu
rile cuvenite, atît împo

triva... contorului cît şi a 
celor care au grijă de el, 
precum şi împotriva celor 
care verifică avizele de 
plată (dacă le verifică) şi 
care ar trebui să-şi dea 
seama că un abonat parti
cular nu poate face o ri
sipă de „impulsuri" de o 
valoare atît de piperată.

Cred că pentru emoţiile 
pe care mi le-au produs, 
merit (şi aştept!) scuzele 
onoratei Direcţii Judeţene, 
tot prin intermediul presei.

PO RN IN D  DE LA O  AUDIENTĂ

Să respectăm ordinea, 

disciplina, cinstea!
într-una dintre zilele 

trecute, a fost în audienţă 
la redacţie domnul Marin 
Fucă, şofer la Societatea 
Comercială „Haţegana" — 
conserve S. A. Haţeg. L-am 
ascultat cu toată atenţia: 
„Sînt şofer la această fir
mă de peste cinci ani, pe 
maşina nr. 31—HD—4049. 
Nu am avut abateri Nu 
de mult am fost trimis 
după anvelope. M-am dus 
de acasă, cum se zice. 
M-am descurcat. Am adus 
patru bucăţi pentru maşină 
mea. dar domnul director 
Ioan Birău a dat două 
şoferului Puiu Pascu. Am 
fost trimis la Braşov după 
piese (arbori cotiţi, cuzi
neţi etc.). Nu am găsit. în 
schimb, cu acceptul d-lui 
inginer Stelian Barbu, me
canicul şef al firmei, am 
adus un motor „nou, în 
valoare de 136 000 lei. Pen
tru aceasta. d-1 director 
Birău m-a ameninţat că 
mă dă afară. Am fost o- 
bligat să predau maşina şi 
să fac cerere pentru patru 
zile de concediu, vreme 
în care să-mi caut slujbă".

Am mers pe urmele a- 
cestei... audienţe. ■ Cum 
d-1 director Birău era ple
cat în delegaţie, am, stat 
de vorbă cu alţi oaqieni.

Ing Steliar B rbu: Cînd 
d«-l Marin Fucă m-a sunat la, 
telefon din Braşov, am 
convenit să aducă motorul. 
Aveam nevoie de el. Nu 
cred că acesta este un 
'motiv să fie dat 'afară. 
Puteam sâ vindem moto
rul dar d-1 director a spus' 
să-l păstrăm în magazie".
' Alexandru Istrăteşcu, in
giner şef : „Nu cunosc â-

mănunte privind relaţiile 
dintre d-1 director Birău. 
şi d-1 Fucă. După cîte ştiu 
eu, nu i se va desface con
tractul de muncă. Nu văd 
motivul pentru o asemenea 
măsură aspră. Dar ordi
nea şi disciplina trebuie 
respectate de noi toţi"

Ing. Leontina Lazea şa# 
compartiment producţie j - 
„Este adevărat că d-1 di- 
rector Birău este un om 
sever, dar drept. Are 
multă experienţă, cunoaşte 
Oamenii, cum să vă spun* 
ţine firma în mînă. Că - 
mai are şi scăpări... Dar 
cine nu are..."

Schwerin Reinhold, şeful w 
coloanei auto: ,.Eu sînîs -. 
mai nou în această func
ţie. Dar nu am avut pro
bleme cu şoferul Măriri 

'Fucă. îşi vede de treaMj*-; 
Că Intre el şi d-1 directori ' 
Birău or fi alte proble- •*. 
mo, asta nu ştiu".

Fără a avea pretenţia câ-1 
tragem o concluzie în ca-- : 
zul de faţă, nea vom spu
ne că de la director lai 
ultimul salariat din orice» 
firmă trebuie să respec
tăm ordinea, disciplinat 
punctualitatea şi, msă m  
seamă, să fim < drept)»
cirjstiţi şi buni 
alţi, indifet ni pe 
treaptă ierarhică ne af^R  
e ui a  z u ire , mowsSk,,

Să nu şc^jânu; din ved&;«ş , 
că roata .vieţii. se îny |r^.s 
Cred că cititorii h*trţ tm'& 
numai cei de s la S?

■ „Hgţşgana* conserve .«8^ : '
. Haţeg, Înţeleg ce-am yn8k«> 
s î spuneţi prinţ e -
duri... . , . - / a-|

GH. i: NEGREA

jir'--.-'-.--

NOTĂ „SENIORII" S-AU SUPĂRAT

■Primim la redacţie 6 
scrisoare ce se vrea o 
replică la articolul „Senio
rii de la Transilvania". 
In articolul nostru-scriam 
că cei ce lucrează In uni
tăţile de alimentaţie pu
blică din Kmeria ar Vrea 
să se desprindă de So
cietatea . Comercială pe 
a c ţ i u n i  '„Transilvania" 
S. A. cil sediul; .în, Deva 
şi şă se încadreze în So
cietatea Comşrcială „Com- 
sim" din Simeria, Sen lo~

. ■
rii ■' ne Întreabă de . undă - 
şt t. de lor c f.»sr
o* lu domnul P>*„r» J 
primarul oraşului, care a . 
ridicât această problemă 
în Consiliul Prefecturii 
Judeţene. Ca situaţia ., să 
fie- măi limpede, să men- * 
ţionăm şi faptul că res
ponsabilii de unităţi dbt 
Simeria se plîng — şi pe 
bună dreptate —. că 1 9 . 
1 rea dat ajutaţi cu l-tar 
duri pentru a-şi moderni
za şi extinde activitatea*

HOPA MITICA 
ÎN ŞOFERIE

Hopa-Milică ăsta este 
aşa un omuleţ fără 'suflet, 
dar năstruşnic nevoie mare. 
Ori cum l-ai aşeza, orice 
traiectorie i-ai da, el face 
ce face şi tot pe picioru
şele lui neînsufleţite ajun
ge.

Se pare că şi în viaţă 
mai există cîte un Hopa- 
Mitică. Este cazul pe care 
l-am întîlnit mai zilele 
trecute în localitatea Min
tia. Astfel de exchibiţii a 
făcut MOLDOVAN COR
NEL, fost şofer la un şan
tier din localitate, în timp 
ce conducea un Opel Re
cord cu numărul de înma

triculare 4—MS—8754. ■ ....
Accelerînd tot mal pu

ternic şi depăşind tot - ce 
îi apărea în cale, la un . 
moment dat a prins acos
tamentul din dreapta, s-a 
dezechilibrat şi, cu maşină 
cu tot, a început o serie 
de tumbe care mai de 
care mai spectaculoase, re

venind pe partea dreaptă. 
a drumului. Dar jud.'ş»şi@.. 
nu s-a oprit, d  a sărit 
şanţul, apoi gardul anetf 
imobil şi's-a. oprit sus, pe 
o fîhtînă, cu jumătate de 
maşină, Iar cu jumătatea 
cealaltă Intr-un pom.

Am auzit că plopul face

...Şi s-a oprit sus, pe o fîntînâ...

|Mtw şi răchita micş 
dar am văzut şl 
da-se dintr-un -pom 

un Opel 
Sătenii zic că este 
dată când un pom „rodap-î 
te* atrtotorlsme ! Şl R K . 
crezut

Din Satîmplare, şof 
a scăpat ca mici Ie ' 
dar de la data accic 
M a dispărut fără 
Ii este probabil ruşine 
dea ochii cu cunosc ţii, 
prietenii şi ca.„ org 
poliţiei. care trebuie 
mai pună cîteva întreb 

Era şi puţin băut şi 
de dat seama. Mai 
zăm că Iniţial a dedare® 
că a fost singur în maşW 
nâ, dar la spital tot apiSţ 
rea cîte un fost însoţitezC 
care avea nevoie să m  
toaietat de specialiştii fef. 
materie din f< iclre lerăBr 
nile fiindu-le nu tocmai; 
serioase.

POLITIA JUDEŢULUI 1 
HUNEDOARA, 

SERVICIUL CIRCULAŢIE
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* PARTIDNL 
„România Mare", Fi
liala judeţeană Hune
doara. anunţă adere»*- 
ţii -şi Simpatizanţii că 
se fac înscrieri marţi, • 
OJiercuri şi joi, de ia 
orele 9—li şi de Ia 
Mma 19. la sediul pre

ria .de la Casa de 
iră Deva, camera 

_.jl de eoor- 
c. „Vom fi iarăşi

___ fost./ Şi mai
mult decit atît". Petru 
Roreş. (3019)

taf*NT®U draga noastră 
" ; Ramona, ia Im*

. celor doi anişori, 
loan şi Aaeta îi 
«te viitor fericit 5* 

uiţi ani *!
(3926)

MSJM. cind în buche* 
». tale prinzi cea 
«&a floare, dis tot 

iţi «rez. dragă Ca- 
multă sănătate, fe
ti Un călduros „La 
«oi” ! Al tău, AdL 

(29-12)

.1 A VtMD tractor, remorcă, 
tf>leg VtSean. telefon 70302, 
lfcp ţ.ra  19. <30101

♦  CUMPĂR motocicletă 
lifte de peste 45

f/’Nblcan, telefon 70302, 
e«ui9. ţateo)

„ VÎWD autoturism Da- 
19100, stare foarte bană. 

&& I.R.E. Huneăoa- 
fatre orele 7—15 sau 

11777. . (3042)

:# VÎND înscriere1 Da- 
1200 (iunie 1939). De* 
telefon 27737, după 0- 

te i r  ;  /s (3041) .

#  VjND televizor Şaba, 
WAtetaMer. cu diagonala 
IM om «1 combină luuzka-

'f t i  iMtwiriă,, ca 39 casete 
fmfL *. Informaţii Orâştie, 
mk. Armatei, bloc 2, apar- 
Sffoteoi 40. - (2934)

• *» VSÎKD înscriere Dacia 
ţ*l00» decembrie 1987. De- 
: Mk. Vşlefop 18536, or^e_14-*

, •  IUnd casă în Ilia, str. 
:JL Vtadimlrcscu nr. 23 A. 
ftafontiiatli Deva, telefon 
tyOOT, după ora 20. (3039):

•  VÎND ladă frigorifică. 
Dewa,, telefon 18582, după, 
prele 15. (3040)

» televizor Sirius 
ţva, telefon 15090, 

oca 16. (393®

Dacia 1306. sia- 
HuneSoara, 

16031. (3034)

' #  VfND apartament trei 
•intere, etal IV, plus ga- 
ttd, Alba lutîa. Informaţii 
SUbăTulia, 968/22876. .
, • W30Î :

I •  VlND casfi gaze, grl- 
! m u.' Hunedoara, telefon 

I349&. (3028)

* • VÎND Dacia 1310 
fîrefijt, 28000 km şi Vols- 
fCTgen-.' microbuz stare 
foarte bună. Deva, telefon 
«ţ65. , , ; . ,  V (302®

. O VlND televizor coior 
Eter om. Deva, telefon
17338, după orele 18. (3023)

•  VIA D mobilă Sufrage
rie. aragaz cu, patru o- 
chiuii. Deva, telefon 27030.

- ~ ■ (3068)

- * VlND înscriere Dacia 
13® (1989) şi schimb apar
tament două camere par
ter, cu 2—3 camere,, etaj. 
Deva. Gojdu, bloc E4. ap. 
21. (300f<)

• VÎND circular rusesc, 
complex, 280 V,. portabil şi 
stabil, piese sch4jptx ante
nă specială TV. 25 m ca
blu coaxial, petromax *0 
fitHe ' englezeşti, butelie 
normală rusească, recfoctor. 
Hunedoara, telefon 14843.

<30îf>)

•  CUMPĂR (pretau con
tract închiriere) sacf închi
r ia  garsonieră în Deva. 
indiferent zona. Deva. te
lefon 28200.-' (3924) *■

•  OFER recompensă (ne
gociabil) pentru cedare 
contract chirie apartament, 
2—3 camere, exdus Mi
cro 15. Deva, telefon 19037.

(3046)

PIERDERI

•  PIERDUT legitimaţie
de' serviciu pe numele 
WHk-Cosîin Dieter, elibe
rată de întreprinderea de 
lianţi Gevâ-Chîşeădaga. O 
declar nulă. (3031)

•  PIERDUT legitimaţie 
de serviciu pe numele 
Zâiincu Florin, eliberată 
de I.C.S.H. — S.A. Hune
doara, la data de 89.03. 
19®. O declar nulă. (3033)

‘ SCHIM BURI 

D E  LO CUINŢE

•  SGHIMB casă proprie
tate, cu apartament două 
camere, zonă centrală. De
va, str. A. Vlaicu nr- 82.

(2993)

JŞ SCHIMB apartament 
confort redus, două came
ră (zona teatru), eu apar
tament confort unu sau 
doi, cu trei-patrU camere. 
Exclus Micro 5, 6, 7, Ofer 
recompensă. Hunedoara, 
Aleea Cocsarilor nr. 6/44, 
zlîriic după ora 16. (3011)

ÎNCHIRIERE

-O OFER recompensă pen- 
, tru cedare contract închi

riere garsonieră In Deva. 
Deva, telefon 15581. (3621)

OFERTE D E  

SERVICII

•  CAUT femeie îngrijire
copil, vîrsta un an. Hune
doara, str. Mureşului, bloc 
A h ap. 108. ; , 1 (3936)

„ •  CAUT asociaţi pentru * 
amenajare mlcrofermS ă* 
grotaristîcă» la Buîzcsti. 
Deva, telefon (3043)

M ATRIM ONIALA. s

: •  CETĂŢEAN în vîrstă, 
stare materială bună. caut 
femeie între 53—65 ani. In 
vederea căsătoriei, Petrus 
loan, localitatea Mintia, 
str. Găr3 o*. 113 A. (3037)

alimentare, textile, înrăS- 
ţăminte, cosmetice. electro
tehnice. mobilă, materiale 
construcţii în local şi- am
bulant în tîrguri. pieţe.- 

■ (3007)

DECESE

DIVERSE

•  A luat fiinţă Asocia
ţia Familială „Simbo-Lux", 
cu sediul ta Deva, str. Nar
ciselor, bloc 2/17, ta baza 
autorizaţiei 5150 din 1,07. 
1991, emisă de Prefectura 
judeţului Hunedoara, a- 
vînd ca obiect de activi
tate comercializarea bunu
rilor de larg consum, tm- 
port-export, produse agte-

•  SOCIETATEA 
comercială 
„Flora Tur Venuş" 

SRL
anunţă pe cei intere
saţi că începînd cu 
data de 18 iulie a#,. 
pane în vinzare la 
preturi deosebit, de a~ 
van ta joase anvelope
pentru autoturisme in
digene ţi din import, 
Va unitatea noastră de 
ta Satuhalm (inter
secţie). (3M8)

• FIUL Boru anun
ţă azi împlinirea a 
şase săptămîni de la 
decesul prematur al 
mantei»
Praf. ANA «BANA 

CfOTA
Comemorarea sîm- 

bătâ, 20 iulie, la ci
mitirul din Brad. Re
grete eterne. (3029)

• LA împlinirea ţi
nui an de Ia decesul 
soţiei mele

înv. FI.ORICA GROS
doresc să fie alături 
de mine rudele, prie
tenii şl colegii promo
ţiei 1854, ai liceului 
Pedagogic Deva. Co
memorarea are loc în 
Cimitirul Ortodox De
va. din str. Emiaescu, 
în 20.07.1991, ora 12,30.

(3016)

• CU adinţă durere 
anunţăm înceta ren din 
viaţă a celui' care a 
fost , . ,, ' :

HANGAîlC '
Un butt soţ şi tată. Nu 
fi? ,vom nlta nlriodată. 
Sbţla Marin» 1 copiii 
Carmen, Mărim" şi 
Roze. Înmormîntarea 
astăzi 18.07.1991, ora 
15, la CimltîrUl Catolic 
clin Deva. (3922)

' ■ . ♦  FI ICA RoZe -şi; gi
nerele Cornel anunţă 
dispariţia celui care a 
fost un tata-Tată si 
socru » '

DUMTIftU 
HANGANU 

Odihnească-se în pace.
13022)

•  CU adîncă dure- 
'"re îs suflet, fiul Alin
ş! soţia Lola anunţă 
încetarea din viaţă, 
după o lungă şi grea 
suferinţă, a celui ca
re a fost un tată mo* 
dat şi Un sot devotat 
CĂLUGĂR SfSfiON 

te vîrstă de ;49 ani, 
din Siteeria. 
înmormia tarea — azi» 
18 iulie, ora 14,00.

(1225)

•  CU inimile zdro
bite de durere soţia 
Gabriela şi copiii Ci- 
prian şi Raluca anun
ţă încetarea fulgeră
toare din viaţă. la. nu
mai 38 de ani, a celui, 
care a fost un iubitor 
soţ şi tată

CONSTANTIN 
CAPUDEAN 

Dumnezeu s& te o- 
dihneăscă, dragă Cos- 
ţele! înmormîntarea 
azi, 18 iulie 1991, oră 
14, în satul Petreni.

(3032)

COMUNICAT

Comitetul judeţean al Partidului Socialist al Mun
cii convoacă conterinţa judeţeană a partfduloi pen
tru ziua de 20 iulie a.c« ara la clutey „Construc
torul” din Deva (lîngă Sala Sporturilor).

în afara delegaţilor aleşi în conferinţele munici
pale şi orăşeneşti pot participa şi simpatizanţii parti
dului.

imm

u•• • î- ae* ■»-

IN ATENŢIA BENEFICIARILOR SERVtCMl 
UE „MICA PUBLICITATE"

Anunţurile pentru mica publicitate se primesc 
zilnic ta sediul redacţiei din Deva, strada 4 De
cembrie .35 (clădirea Tribunalului Judeţean şl a 
Prefecturii. Ungă parcul de Ia poalele cetăţii), după 
următorul program:

•  Intre erata 8—11 pentru anunţurile eu apa
riţie a doua al de ta prezentam j

•  Intre «rele 8—11 pentru anunţurile cu apa
riţie ta zHele următoare. ■ )■

IMPORTANT! >
Pentru cazuri INS DECESE (dar numai pentru 

asemenea sitaaţii D. anunţurile pot fi prezentate şi 
la sediu! Tipografiei Deva, str. 32 Decembrie 257, 
(biroul Corectura «tarului „Cuvîntul liber*) între 
orele 13,30—13,30, redacţia asigurtni pentru aceste 
cazuri speciale apariţia anunţurilor ta aceeaşi noapte, 
pentru a doua st

J I

\
PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA

FACE CU N O SCU T CĂ \
in periotula 17—20 iulie 1991, Prefectu»a »

| Judeţului Vîfcea, împreună cu Camera de Co-1 
< merţ şi jndustrîe, o rg a n izea ză  k i Rîmnicu-Vîlcea j 
|  „Expoziţia ţi Tîrgul de prezentare şi contractare j 
j a produselor vîlcene". j
I Sini invitaţi să participe toţi agenţii econo- * 
I mici, indiferent de forma de proprietate. t
! Informaţii la telefoanele nr. 12991, 12992,! 
| int. 229, 233 — Rîmmcu-Vîlcea. (425ţ ţ

j ------------------------------------------------ -— -------------—i
V |
1 E.G.C.L. HAŢEG J
J  A N U N Ţ Ă : i
|  In data de 2fj07.1991, ora 15, la sediu!. 
) E.G.C.L. Haţeg, sta» Decebal nr. 15, se va ţine)
* licitaţia pentru vînzarea următoarelor mijloace *
J fixe : I
» •  remorcă — 1 buc. j
| •  auto vidanja — 1 buc. J
j •  autotransporfor container gunoi — 1 buc. j
I •  autobetonierâ —-1 buc. ;
| toate cu motor DIESEL. (427) |
i  ' . ;

! -----------------------------------------------------------------
COOPERATIVA MUREŞUL DEVA 4

{ Vinde ta licitaţie j
j •  Autofrigorifică de 1,5 tom, an de fabri- * 
I cafie 1989, agregat frigorific neutiireat. |
j Licitaţia va avea foc la sediul Cooperativei * 
J din str. 1 Decembrie nr. 19, în ziua de 24 iulie 1 
I 1991, ora 19. ;
* Informaţii suplimentare ia telefoane 14797 |
| sau 12208. (426)

•  CU lacrimi în ochi şi 
inimile îndoliate, socrii Pe
tra şi Ileana, străbunica 
Sihefta, cumnaţii Traian 
şl tenula, nepoata Ramo- 
np r^retă şi deplîn.g dis
pariţia fulgerătoare a bu
nului

co n sta n tin  : 
cApudean

Nu te vP#rt uite pleîoda- 
tă. ?

SC „TRANSLOC" S.A.
(fost I.J.T.L.)

Organizează ta sediul din Deva, sta. Depozitelor, 
nr. 2, în data de 30.07.1991, ora 10, 
licitaţie pentru vînzarea unor mijloace fixe (mij
loace de transport auto, instalaţie de metalizare 
şaţdare pentru arbori cotiţi, alte tipuri de uti- 

je), disponibitizate în urma casării.
Usta utilajelor poate fi consultată la sediul 

societăţii.
Participarea este condiţionată de depunerea 

a 19 la sută din contravaloarea fondului fix ce 
se vinde pfrtă ta data de 29.07.1991. (424)

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ A VINATORILIR 
Şl PESCARILOR SPORTIVI 

HUNEDOARA—DEVA
Anunţă membrii pescari şi vînâtori că prin 

sentinţa nr. 1298/04.07.1991, Judecătoria Hune
doara ne-a dat cîştia de cauză în litigiul cu aşa 
»să A.LVJP.S. din Municipiul Hunedoara. .

(423)

«fi

i
EXPLOATAREA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ Şl LOCATIVĂ BRAD 

ammţă scoaterea fa licitaţie a activităţilor i
♦  zorte verzi
•  salubritate

prin locaţie de gestiune, în baza Hotârîrii Gu 
vernului nr. 291/91.

Licitaţia va avea foc în data de 26 folie 1991, 
ora 10, la sediul EGCL Brad, strada Vînâtartfor 
nr. 49.

I

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ A VîNĂTORILOR 
Şl PESCARILOR SPORTIVI 

HUNEDOARA—DEVA 
str, G. Coşbuc nr. 21

A N U N Ţ Ă  
•  concurs de preselecţie 

in dala de 21 iulie 1991, pentru formarea echi
pei de juniori şi junioare, tineri foire 14—18 am, 
ce va reprezenta jotteţul Hunedoara în compe
tiţii de pescuit staţionar sportiv. (423)

REDACŢIA si ADMINISTRAŢIA I 2768, Deva, «te. «
TIPARUL i

Of. SA «Wctaane» 11379, 12157, 1138», 1(327. 
Deva, *tr, 2t ‘Decembrie, ar. IST* -

25904. Telex : 72283. Fax i 18061


