
Ilia — o localitate în care 
merită să poposeşti

Oricum ar sosi la Ilia,
pe calea ferată ori pe
panglica de asfalt a şo
selei naţionale, călătorul 
este tentat să poposească 

\  pentru a-i cunoaşte unele 
l dintre obiectivele de real
î interes: bisericile -  orto-
t doxă, romano-catolică şi 
l| reformată -  cu o vechime 
i apreciabilă, da sa parohia- 
|  lă -  monument arhitecto

nic datTnd din anul 1810, 
liceul, sedtia de prelucrare 
a fructelor, motelul, tentan
tele sale localuri,, de stat 
sau privatizate,' situate pe 
malul Mureşului.

Cine încearcă să se a- 
dînceascâ In trecutul loca
lităţii poate afla că, în E- 
vul Mediu, Ilia era un a- 
preciaf castru militar care, 
împreună cu cel de la Do-

bra, apărau Valea _ Mure
şului împotriva invaziei 
turceşti. In secolul al XVII- 
lea, acest important punct 
de circulaţie este întărit. 
Aşadar, o localitate care 
merită din plin atenţia tu
ristului. La rîndul său, via)a 
comunităţii umane de aici 
se impune a fi cunoscută 
pentru problemele pe care 
le scoate la lumină, la a-

ceastâ oră, cum de altfel 
merită a fi cunoscuţi oa
menii săi.

O  preumblare de la 

gara spre centru...

Strada care te duce de 
la gară spre centru şi, mai 
ales, strada Unirii, sînt cu
rate, casele Îngrijite, trai
nice, iar florile împrumută 
un parfum aparte, de tih
nă şi împăcare de cînd 
lumea, atmosferă ce te 
conduce cu gîndul spre. 
marele Slaga. Da, „veşni
cia s-a născut la sat |". La 
porţi, ori pe stradă, local
nicii îfi dau bineţe, dova
dă că buna cuviinţă e un 
lucru înnăscut, spre deose
bire de oraş, unde indivi
dul se pierde într-o masă

umană, uniformă şi inco
loră. Unii dintre oameni 
îşi construiesc case, semn 
că statornicia face loc tot 
mai mult tentaţiei de a e- 
vada de la oraş. La liceu, 
clădirea noului internat se 
află tot în stadiul de 
„construcţie", în aşteptarea 
unui... sponsor. In faţa co
fetăriei „Violeta", un grup 
de militari stau la cafea, 
aruncînd ocheade unor ti
nere. Alături, vînzătorii am
bulanţi: şi-au întins marfa 
-  morvoci, fasole păstăi, 
ceapă pe marginea dru- 

. mului.
Nu ştim cum se face că 

de fiecare dată cînd tre-

MINEL BODEA,
GH. I. NEGREA

(Continuare în pag. a 8-a)
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COLTH ŞOMAJULUI I
Ne-am obişnuit „de acum 

şi cu termenul de şbnwjj. 
Mai puţin cu realststăis 
dură a otm iui lipsit 
un loc de muncă, evident 
cu toate implicaţiile sale 
psihico-sociaie şi materiale. 
Poate ar trebui să-i ve
dem mai des şi să-i înţe- 
îegem m». bine pt ecl ce 
aşteaptă la cozile (care se 
îngroaşă tot mai mult) din 
faţa birourilor forţelor de 
muncă. Am fost cu citeva 
zile în urmă la Orăştie şi 
arh văzut destule feţe tris
te, Oameni mai tineri sau 
mai vîrstrrici, fiecare cu 
problemele lui, caută un 
in de muncă sau soli 
ajutorul de şomaj. Dar la
curile de muncă sînt tot 
tnai puţine, iar cei fără loc 
de muncă sînt tot mai 
mulţi.

Care este însă situaţia 
exactă ?

lat-o. La data de 18 
iulie a.c., la Orăştie erau 
înregistraţi 334 de şomeri. 
Este mult, este puţin ? 
Vă lăsăm pe dumneavoas
tră să apreciaţi. Părerea 
noastră este însă că dom
nii din conducerile agen
ţilor economici din oraş 
ar trebui să cunoască ur
mătoarele chestiuni. Din 
numărul total, 251 erau 
femei. Intre şomerii din 
Orăştie, pe primul loc sînt 
lăcătuşii, urmează apoi preţ 
lucrătorii prin aşchiere, ţe
sătorii, lucrătorii din co
merţ şi tîmplarii. Nu este 
lipsit de interes faptul că 
cei mai mulţi vin de la 
fosta întreprindere mecani
că, apoi de la Cooperativa

de Consum, Cooperativa 
.Dacia", S.T.T.P.P.L. ş.a.

Menţionăm că cei mai 
mulţi dintre şomeri sînt 
tineri, dar nu lipsesc nici 
cei cu vechime de 35 de 
ani de muncă.

Ce locuri de muncă se 
oferă în schimb (deocam
dată) ia Orăştie ? Mai ni
mic. Doar la U.P.E.T. cîte

Pe teme actuale

ceva, .ier şi aici î-> activi
tăţi ne alificate profesional 
şi ocupate de obicei J / i  
echipe gata constituite, ve
nite din âlte zone ale 
I Sen.

Şi acum două întrebări: 
de ce agenţii economici nu 
comunică locurile de mun
că disponibile ? De ce. a- 
tunci cînd se mai comuni
că locuri vacante, cei 
repartizaţi sînt întorşi cu 
explicaţia „s-a ocupat" ?

Nu este nici corect, nici 
bine. Mai ales acum, cînd 
la forţele de muncă au în
ceput să vină absolvenţii 
liceelor, ai unor facultăţi 
etc. etc.

Pentru a ne da seama 
cit de cit de faptul că 
îri prezent ol ţii şotn r u î j ’s 
muşcă tot mai adine, vom 
mai spună doar că există 
şi familii hi care ambii 

sînt in câuţ «re de lu- 
cru. Iată, bunăoară, Po-

Eug n şi Ana sînt 
şomeri din luna aprilie. 
Omul a lucrat la Coopera- 
ţ a de f ‘op,. n iar «-oţ.a 
la .Mecanica". Au doi 
copii minori, cu toate ne
voile lor... Sînt şi femei 
singure cu copii care au 
rămas fără loc de muncă 
şi care acum bat pe la- uşi 
pentru alocaţie şi ajutor 
de şomaj ! Şi cînd ne gîn- 
dim că sîntem doar la 
început...

VALENTIN NEAGU

-SI AŞA,AM RĂMA5 , WJPĂ O VIATĂ ROARCU ASPIRAŢIILE..

Desen de ALEXANDRU RUGESCU
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Medicul către pacientă:
— Iar rolă aceasta de leucoplast face parte' in

tegrantă din cura de slăbire pe care o începeţi. In 
fiecare dimineaţă vă lipiţi o bucată peste gură! 
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Bine şi normal ar fi ca 
vecinii să trăiască în înţe
legere. La nevoie vecinul 
e primul care ţi-ar putea 
sări în ajutor. Din păcate 
î..să, nu toţi oamenii gîn- 
desc astfel. Unii. se pare, 
se simt bine doar atunci 
cînd le provoacă necazuri 
altora, cînd reuşesc să-i 
şicaneze fără să aibă un 
motiv anume. Şi chiar fără 
o logică.

„Vă rog să veniţi şi să 
daţi o mînă de ajutor unui 
bătrîn". Aşa îşi încheie 
scrisoarea d-1 Ioan Cionca,

DE DRAGUL DE A ŞICANA
om de peste 80 de ani, a- 
supra căruia războiul şi-a 
pus amprenta. La adresa 
indicată — Deva, strada 
Călugăreni, nr. 10 — am 
găsit-o şi pe fiica d-lui 
Cionca, pe d-na Ana Irin- 
ca. Dumneaei mi-a pus la 
dispoziţie un dosar cu acte 
originale sau copii xero
xate.

Povestea e lungă şi încîl- 
cită In esenţă este vorba 
despre dreptul pe care 
doamna Olivia Purea şi-l 
arogă ' de a trece prin

curtea familiei Cionca. 
Dumneaei este- proprietara 
unui imobil pe strada Emi- 
nescu (care este acum în
chiriat altcuiva) iar grădi
nile se „întîln’esc", cîndva 
fiind una singură şi apar- 
ţinînd unui singur proprie
tar. Cu vreo 10 ani în ur
mă, familia Cionca a cum- 

. părat o parte din grădină. 
Intre timp proprietarul de 
atunci a murit, cealaltă 
parte de grădină a fost 
moştenită de tatăl d-nel 

Purea şi acum de dumneaei.

Intr-un memoriu justifi
cativ anexat contractului 
de vînzare — cumpărare 
dintre vechiul proprietar şl 
dl. Cionca se precizează că 
„ ...s-a creat din strada 
Călugăreni o cale de acces 
de 5 m lăţime care în vii
tor va folosi la accesul la 
şcoala şi blocurile prevă
zute a se construi în zona 
învecinată conform planu
lui de sistematizare". Zona 
n-a mai fost sistematizată,

VIORICA 1 0 MAN , 

(Continuare In pag a ll-aî

FLASH !
•  VIDJEOTECA GRATUITĂ.

La restaurantul „Mioriţa" din
centrul vechi al municipiului 
Hunedoara, condus de dl. Mir- 
cea Giurgiu, funcţionează o vi- 
deotecă gratuită. Programul a- 
cesteia este de la ora 20,30 pînă 
a doua zi, la ora 5. „Se simte în 
nivelul vtnzărilor programul de 
videotecă ?“ am intrebat-o pe o 
ospătăriţă tinerică şi simpatică. 
„O, sigur că d a !", mi-a răspuns. 
Iată o idee ce dă roade. Cine o 
preia ?

•  BEREA DE HAŢEG. Cum 
e berea de Haţeg ? Bună, cum

să fie I — ziceţi dumneavoastră. 
Bună, dar scumpă. Incepînd cu 
22 iulie, fabricantul a adăugat 
5 lei la preţul sticlei de 1/2 l şi 
astfel, la o unitate foarte căuta
tă cum e popasul .,Z im b r u lda
că vrei o bere plăteşti cu 32 lei. 
Scump dar... nu face, oricît ar fi 
berea de bună, pentru punga o- 
mului sărac.

•  REPARAŢII T.V. Dînd do
vadă de solicitudine, cunoscuta 
firmă Societatea Comercială „E- 
lectronica“ Bucureşti a deschis 
al doilea punct de lucru, în Va
lea Jiului, la Petroşani, pe stra
da Avram lancu, la parterul blo
cului nr. 12. Aici, marţea, joia 
şi vinerea se efectuează. de că
tre specialişti, depanări la toate 
tipurile de televizoare.

#  PRIVATIZARE. Primăria

din Haţeg a eliberat pînă acum 
62 de autorizaţii de funcţionare 
a unor unităţi privatizate. Prin
tre acestea. 25 sînt pentru între
prinderi mici, 22 pentru unităţi 
cu activitate independentă şi 15 
pentru asociaţii familiale.

•  MISTREŢII FAC RAVA
GII. In satul Bozeş, dar nu numai 
aici, mistreţii fac adevărate ra
vagii, aducind mari pagube cul
turilor agricole. Pe Ungă făptui 
că ţăranii nu-şi pot recupera pre
judiciul, nu au posibilitatea nici 
măcar să-l limiteze. deoarece ni
meni nu întreprinde nimic in a- 
cest sens.

•  APROAPE DE SUFLETUL 
COPIILOR. In paralel cu diver
sificarea continuă a preparate
lor de cofetărie şi patiserie, per
sonalul complexului devean de a-

limentaţie publică „Silvanam 
(condus de dl. Constantin Şufană) 
se preocupă de crearea a»s* tan- 
ţel intime In spaţiile d ’ servire, 
în atenţia inimosului sponsabil 
a unitate află ud mici (t 
vreme ce vor consuma delicioasa 

ii \  tă c fragi, căi i, z neu 
ră şi mure, ori ciupercuţele şi 
coşuleţele cu cremă şi frişcă, 
pe un ecran mare fixat în co
fetărie vor fl proiectate în 
curlnd filme de desene animate, 
- Silvana" vă işteaptă dragi 
copii.

REPORTER

FL A SH !

■  PE SCURT. Se reia 
concursul naţional de in
ie rpreta re le strameni tlă  
„Ciprian Porumbeseu", de 
la Suceava. Acesta se va 
desfăşura între 24 iulie —
2 august şi va fi dotat cu 
trofeul „Lira de aur". |  
Orchestra simfonică a fi
larmonicii Oltenia între
prinde pînă Ia 2 august un 
turneu în Italia. g |  Lacul 
de acumulare Vidra a atins, 
după f 20 de ani de la pu
nerea in funcţiune, ni
velul maxim pentru care 
a fost proiectat: 1287 m
deasupra nivelului mărfii 
Aceasta ca urmare a ploi
lor căzute şi a topirii ză
pezilor. |  Cei 40 de stu
denţi şi Cadre universitare 
aflaţi în tabără la Sighi
şoara vor identifica monu- 
me iţele isico ic» şi a-hitet- 
tonice, vor întocmi studii, 
m c  vet ate te mai"»-' 

rilor de f' lOVare <t cenirit- 
luf Vechi ai o n p ir i;  M 
Incepînd cu anul . univer- 
sitar »» fttta
Iulia va fiinţa Universita
tea „l Decembrie*. Insti- 

de inviţi* «mt- vjspn- 
fior •nv'v'pi, s£ revifalizeze 
viaţa spirituali' 0 ,  pe a- 
ceste locuri. 'ni tabără : 
ie  !•» Rîui \i% (fin apro
piere de Reşiţa. îşi, petrec . 
vacanţă, alături* de elevii 
români şi 38elevi <fih mai 
multe şcoli franceze. MJLa 
Rîmnicu Vîieea a  apărut 
primii! număr al publica
ţiei bilunare „Flagrant de
lict" editată de Direcţia de 
Poliţie a judeţului Yîicea. 
■  Nava „Eforie* de 12 000 
TDW a fost lansată în pro
bele de mare.

■  SATISFACŢIA CELOR 
12. Preşedinţia în exercl- 
ţiu olandeză a C.E.E. a ex
primat in numele celor 12 
ţări membre, satisfacţia 
faţă de atitudinea pozitivă 
a guvernului sirian care a 
acceptat propunerile ame
ricane privind procesul de 
pace In Orientul Mijlociu, 
transmite Agenţia France 
Press», citind un comuni
cat difuzat la Haga.

Documentul reaminteşte 
poziţiile anterioare ale 
CJE.E. favorabile iniţiati

velor destinate convocării u- 
nei conferinţe internaţio
nale privind pţtcea in zo
nă şi lansează un apel că
tre toate ţările interesate 
„să se abţină de hl orice 
acţiuni care ar putea pune 
în pericol eforturile de 
pace".

■  DEZMINŢIRE. Elve
ţia a dezminţit că ar fi 
autorizat guvernul .irakian 
să utilizeze fondurile blo
cate în băncile sate, a de
clarat purtătorul de cuvint 
ai departamentului Aface
rilor Externe, dl.. Mşrkus 
Antonietţi, citat de Agen
ţia France Pfessc. El a 
menţionat c i  Elveţia apli
că sancţiunile împotriva 
Irakului in conformitate cu 
prevederile rezoluţiilor 
O.N.U.» cu excepţia iivrS- 
î» laptelui e.-rf pentru 
copii.
■ •  p e r ic o l  p e n t r u  

PACEA c iv il a  Guvernul 
bulgar şi-a e -m at îngri- 
jemţm- legătura a< a
gravarea tensiuni? ţa- 
ră. iîf*rtjtr#.ţfe pre
zentată j rlamcntuhtl. PVe- 

. rul DimitSr ■* ?..# a 
relevat că agravarea ten
siunii „constituie se? 
col pep.fra fafps ctvRă, 

ru securitatea »pu- 
Iaţici şi trecerea 1*
democraţie". Deshrbilizm'ca 
politica n t ptOrn 
ca aplicarea aco 
internaţional® sie
Ruţgstî,i r.,ea c» ttm-
'«fitt.î „o catastrofă pentru 

relevă declaraţia.

DIN LUME
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cem prin llia, căminul eul- 
Jural şi biblioteca sînt în
chise. Acum, sofii Marius 
şi Geta Mărie sînMn con
cedia <A}tâaată nu i-pra 
găsit pur si simplu! Am 
Uot de vorbă cu tineri, dar 
şi_ cu vîrştnici, în fofp că
minului cultural, cu foşti 
oameni de cultură, şi toţi 
ne-au spus,. .c S ’,activitatea 

'Culturală de aici este mo
destă. Doar, cînd şi cînd, 

un bal. Formalii ar
tistice, spectacole... î  l A. 
cest cămin nu are nici mă
car şansa proiecţiei unui 
film pentru ca, în comună 
exista cinematograf aparte. 
Ş» o mărturisire sinceră -  
tinerii, ta  rîn.dul lor, iju 
sînt tenfafi să vină Io că
minul cultura/, pentru că 
s-au... dezobişnuit.

In rest, — multe ateliere 
particulare, evidenţiind prac
ticarea diverselor meserii, 
chiar şi magazine, dovadă 
că privatizarea o prins ră
dăcini adînci pe care şi le 

. amplifică pe zi ce trece.

la o formă de asociere, 
costul lucrărilor fiind' ma
re. Oricum, recoltatul în 
această vară şi toamnă 
şe va face In comiiW şi, 
după suprafaţa ovwtă. fie
care va primi ce i se cu
vine. Să goleşti buncărul 
combinei după parcela _ cu 
grfu a fiecăruia, e impo
sibili Sperăm,ea pinâ tn ■ 
septembrie şă terminăm 
măsuratul pămîofulyi şi a- 
ţupci se vor înrnfap ’ titlu
rile de proprietate.

ră a judeţului. Primăria 
comunei. Prefectura... Noi 
aşteptăm să se facă ceva...

. Blocul „A" 
vă (mai) aşteaptă !

, „Ce-i mai (te preţ 
ca sănătatea, vidfaS?".,

i îmi este nespus de greu; 
apăsător sufleteşte, să 
scriu rîttdurile cdre -urmea- 

,Medici» sînt în gre-za

La Primărie...

Stăm de vorbă cu dom
nul primar Cornel Iştoe. 
Temq discuţiei — aplicarea 
Legii fondului funciari 
: -  La comisia comunală 

avem înregistrate peste 
2700 de cereri pentru atri
buirea de pămînt. Am afi
şat documentaţia prevăzu
tă de lege pentru toate sa
tele fa aata de î 5 mai. La 
această oră am pus oa
menii ţn posesia terenului 
la Bretea Mureşană şi llia. 
Acum lucrăm perttru Valea 
Lungă. Acţiunea continuă 
cu ajutorul inginerilor de 
kt cădastrw Mai avem 
cinci sote de rezolvat; Au 
fast ş l contestaţii -  moje*'- 
ritatea le-am rezolvat' la 
nivel de comună, o parte 
le-am trimis la Comisia 
Judeţeană şi, de acolo, 
probabil, la Judecătorie, în 
vederea rezolvării partaju
lui Intre membrii de fami
lie.
J -  Cum -credeţi că vor 
reuşi să lucreze oamenii 
păntîrtf ul î

î -2  ha de teren 
să-l lucreze. Cei

vă ! ‘ (la acea dată tocă. 
mai erau -  n.n.J. Aşa ceva 
to cap la mine nu încape. 
Doctorii, medicii, adică oa
menii care au misiunea să 
vegheze la viaţa şi sănă
tatea oamenilor, a seme
nilor lor, nu muncesc. Cum 
S-ar zice, eu trag să mor, 
iar dumneata stimate doc
tore, care îmi mai poţi pre
lungi durerea, ' sau chiar 
alina, nu o faci. Foci Gre
vă... Aşa ceva numai Io...
• Aşa am început discuţia 
noastră cu dbmnul dr. A- 
dam Munean, directorul 

'Spitalului din llia. Cîteva_ 
precizări : Spitalul din llia 
coordonează' asistenţa me
dicală pe o rază m are: 
llia, Burjuc, Dobra, Gura- 
soda. Cînd am adus vor
ba de grevă, domnul dr. 
Munean s-a supărat. „Ce-i 
mai de preţ ca ' sănătatea 
şi viaţa oamenilor ? Noi, 
ce» care am depus'Oft ju-s' 
rămînt de conştiinţă, , de 
iqiţriă şi  ̂suflet, de înaltă' 
şj aleasă omenie, nu pu
tem abdica. La spitalul pe 
care-l coordonez nu a  fost 
aşa ceva. Medicii, perso
nalul medical au  fost ă i i  
şi noapte fa datorie. In 
slujba sănătăţii şi vieţii se
menilor noştri. Nu a fost 
refuzat nimeni. Am respec- ' 
la t  gărzile, ne-am deplasat 
la domiciliul suferinzilor;..

-  Dar necazuri mai stot...
-  ...multe şi nu. uşoare. 

Spitalul din Irio este într-o 
stare avansată de uzură. 
De ani şi ani de zile nu 
Ş a  mai făcut nici o îm
bunătăţire. Direcţia Sanîta-

Nu exagerăm, stimaţi ci
titori. Lo- llia om văzut cu 
ochii noştri un imens focar 
de Infecţie, ta  blocul A, de 
pe strada Mihai Viteazul. 
De cîţiva ani, de cînd este 
pe Iump oee*t«blo<v no ort 
canalizare. ţBfeiiscflul 'IWn- 
dat (vă , Imagmaţi eu 4$e), 
piizeria ; «fe «edescris ' "o. e 
există aici, . aameşii ojre 
îşi achită obligaţiile -  chi
rie, cheltuieli comune, e- 
nergie electrică* efc. -  nu 
o mai pot suporta. Cumi * 
bine sugera doamna doc
tor Viorica Mihuţ, locatară 
Io op. 10, scara B, cineva 
din conducerea R.A.G.C.L. 
Deva (care tărăgănează 
lucrările) ar trebui mutat 
acolo. O vreme...

Cooperaţia -  
pe un drum nou..

H

Total neinspirată ideea 
de a muta „Cronica par
lamentarăV  emisiune de 
foarte larg interes, tîrziu, 
după „Actualităţile", de 
noapte. Căci sînt încă in 
ţara asta şi oameni cofe 
lucrează, care'se deşteaptă 
înaintea soarelui şi căro
ra te vine peste mînă să 
vegheze pînă la ceasul 
cucuvăilor. Se pare însă 
că prind din nou cheag 
cei ce gîndesc că va fi 
cu atît mai bine (perttru 
ei)f  cu cit vom şti mai 
p u ţ  in  e. •  Dar iată 
că, totuşi, mai aflăm, m 
Aflăm, de pildă, de la 
o Actualităţi", că, după ce 
şi-au construit ilegal vile 
intr-o rezervaţie naturală, 
doi indivizi, oare nu sînt 
alţii ăecîi prefectul de 
Vrancea şi primarul Foc- 
şaniului, au sărit cu pă

ş iţ i  ' la telereporierii care 
au Ifaxrcat să-i filnidxa 
ta faţa locului. Pleacă ai 

'.noştnU, vin ai.: noştri /
Ce sămânţă. tţe vraf bă 
mai află românii ? Pe 
cei din Cirlogani—Vţlcea 
ni-î arătă „Reflectând" 
cum s-au împărţit îri două 
tabere duşmane din cau
za noului cimitir al sa

tului. Unii, în frunte cu 
popa, că e bine unde e, 
.taman Ungă biserică, al
ţii că mi e bine, că li se 
infiltrează în fîntîni „zea- 
,mă de morţi". Sanepidul 
locului, care a dat avi
zul, dă afum din colţ în 
colţ, iar telespectatorului 
îi miroase de la o poştă' 
a zeamă de corupţie. •  
In emisiunea „Pro Patria", 
militarii, în replică, l-au

încolţit pe celebrul jur
nalist Petro Mihai Băca- 
nu. Ei zic că nu poate fi 
nimic mai abject decât să 
arunci cu noroi în oşti
re. Aşa zicem şi noi. •  
fn  «otftime&ea celor de 
pină «tcf, a vehiţ şi opi
nia istor icnind american 
de ăţtfaîhefŞşmăifljţişf . di. 
praf. Radu Fior eseu după 
care, în momentul de fa
ţă, cei mai mari inamici 
ai românilor sint înşişi 
românii. Sînt tot mai 
mulţi cei care ajung la 
această tristă constatare.

•  Ne-am mai şi destins 
în atmosfera generoasei 
idei a fidelităţii In iubi
re, tratată frumos şi cu 
delicateţe curat franţu- 

■zeased in fiifmul Dragos
te de dupâ-amiază de E- 
ric Rohmer, unul din ma
rii regizori ai veacului.
•  La emisiunea „Lumină 
din lumină", blindul şi 
înţeleptul părinte Con
stantin Galerlu a început 
un ciclu de iniţiere in 
tainele revelaţiei divine. 
Reîntîlnirea cu sfinţia-sa 
va constitui o bucurie si
gură a cel puţin câtorva 
duminici de acum încolo.
•  O extraordinară şt fer
mecătoare „Corvorbire de 
duminică" ne-a oferit şi 
dl. prof. Anton Dumitriu, 
cel mai important gânditor 
pe care-l mai avem in 
viaţă: erudiţie, înţelep-

* digggepte; senfnata- 
' te, efygtţdjţd ăţosttrti. Din 
jMgâţfjx şjffiecţfilondOmhi-. 
ei-satei reţinem şi răpliva 

- şăptărrdnii: „Cteea ce „ne 
lipseşte este afirmaţia ma
rilor idei, dar unde sînt 
azi marii oameni care să 
afirme aceste 'ide i7*

I

î

T.L. PHILOS

Deşi foarte ocupat, dom
nul Emil Brînda, preşedin
tele Cooperativei de Con
sum din llia, a cărei roză 
se întinde şi în comunele 
Vorţa şi Gurasada, a gă
sit un pic de vreme să ne 
spună:

-  Prin cele 42 de unităţi 
de desfacere şi 20 unităţi 
prestatoare de servicii, a- 
sigurăm o activitate folo
sitoare pentru cetăţeni. Ce 
să ' vă spun ? Avem tele
vizoare color, biciclete, ra- 
dîo-casefofoarte, produse 
cosmetice de sezon. Ce ne 
lipsesc sînt cumpărătorii.

De ce?
-  Preţurile au crescut.

La noi, în cooperaţie, se 
adaugă nişte bani, un ra
bat comercial de 25 la su
tă, aşa că lumea ne oco
leşte... V.-■■ • ; s

-  La prestări „servicii î  .
-  Oamenii cer cizmărie, l

L Ş *— I ^ cm i i ■ 1' • "' — . ,  4. —
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O INVITAŢIE PE ACTUALITATE

V

croitorie, frizerie, eosmetfe i
că. Ne vom ghtdl şi vom 
înfiinţa şi asemenea uni
tăţi. Spaţii avem...

Consemnăm şî faptul mai 
rar întîlnit îri satele prin 
care am trecut în raidurile * 
noastre : la llia este un ,
meseriaş potcovar 1 Mese
ria este veşnicia satului 
nostru românesc...

Acum când febra plecă
rilor in vacanţă sau con
cediu este ta ordinea zilei, 
o invitaţie sosită din ini-, 
ma munţilor este — cre
dem — binevenită. Ea de
vine cu atît mai nece
sară, cu cît este vorba de 
un obiectiv turistic — cărei 
deşi cunoscut de iubitorii 
drumeţiilor montane — a 
fost in ultimul timp negli
jat datorită stării deplora
bile în care ajunsese.

Dar, să nu vă punem 
răbdarea la încercare, pre- 
cizindu-vă că este vorba 
de fostul refugiu „Genţia- 
na" din masivul Retezat, 
avansat la gradul de... că- 
bană, datorită reparaţiilor 
şi reanienajărilor efectuate 
■— aţi ghicit — de către 
un inimos colectiv de tu
rişti. ■■■_.
* Se pare că proverbul 
^imul potrivit la locul po

trivit“ îşi găseşte aici de
plină acoperire. Acum cînd 
întreprinzători de tot felul 
aleargă să acapareze spa
ţii comerciale chiar şi in 
vîrful muntelui, un club 
turistic in persoana „Mon
tan Clubului Floarea Regi
nei — Valea Jiului" a în
ţeles că o cabană este 
exact ceea ce U lipseşte, 
reversul fiind la fel de va
labil în sensul că un lăcaş 
turistic este ideal admi
nistrat de .către turişti.

Odată faptul împlinit, s-a 
trecut la treabă, fiecare 
sfîrşit de săptămînă fiind 
folosit din plin de către 
membrii clubului — peste 
160 la număr — fiecare 
contribuind după puterea 
şi priceperea sa la renaş
terea cabanei, devenită 
pentru majoritatea dintre 
ei a a doua casă.

Fiindcă cel ce semnează 
aceste rinduri este şi el 
membru al clubului, s-ar 
putea crede că cele scrise 
mai sus nu reprezintă decît 
simple exagerări... comer
ciale, de altfel necesare şi 
ele căci clubul se autofi- 
aanţează. Pentru a vă con
vinge de autenticitatea a- 
firmaţUlar, aveţi k t înde- 
mînă varianta probei: con
trarii, cu condiţia să vă 
pregătiţi rucsacul şi bocan
cii şi să porniţi cu nădej
de la drum.

Ca viitoare gazde ale 
dumneavoastră, vă adresăm 
de pe acum tradiţionalul 

• ,J3ine aţi venit" cu speran
ţa că, dacă aţi optat pentru 
„Genţiana", nu veţi regre
ta alegerea făcută F

AUREL DULA, 
colaborator

DE D RA G U L DE A ŞICANA
(Urmare dia pag. t)

înnoieşte*. 

PAVEL LAZA

deci nu s-a construit nimic 
In aceste grădini. Dar „ca
lea de acces* prin curtea 
şi grădina familiei Cionca 
se foloseşte. De ce 7 Pen
tru  că la cumpărarea gră
dinii s-a prevăzut această 
posibilitate ia r  d-na Purea 
nu vrea să renunţe la ea. 

Şi uite-aşa de am  buni; 
deşi familia Purea (tatăl 
d-nei Purea e acum dece
dat! a r  fi putut intra în 
grădină din curtea proprie, 
de pe Kmineseu. a prefe
ra t accesul de pe CSiugă-

renL Cu persoane străine, 
cu căruţa, lăsînd poarta 
deschisă sau rupînd răsa
durile din grădina familiei 
Cionca, aşa cum s-a în- 
tîmplat nu cu mult timp 
in urmă. Fireşte, aceste 
practici nu-i aduc d-neî 
PUrea nici un venit. Sînt 
gesturi făcute doar pentru 
a-şi şicana vecinii.

• Asupra legalităţii folosi* 
rii căii de acces menţio
nate şe var pronunţa oa
menii legii, cele două fa
milii fiind de multă vreme 
în litigiu. Nu este de com
petenţa ziarului să soluţio

neze 6 asemenea 
mă. Tot ce putem noi face 
este să-i sensibilizăm pe oa
meni, îndemnindu-i la re
flecţie asupra comporta
mentului lor, la respectarea 
legilor. Nu numai a celor 
scrise, cl şi a celor ne
scrise, cum ar fi de pildă 
cea a bunei convieţuiri în
tre Vecini. Pentru ca fie
care să-şi poată: vedea li
niştit de treburile lui. A- 
cesta este credem şi sensul 
ajutorului pe care dl. 
Cforica ni-1 solicită. Ne-am .' 
bucura să aflăm că inter
venţia noastră a adus mult - 
dorita' linişte te viaţa unui 
veteran de război 0  a fa
miliei sale,

Un
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DERATIZĂRI 1 
Şl IWBZINFECŢH |

' Inspectoratul - Jude- |  
ţean «le Protecţia- Plan- I  
telor şi Carantină Fir ■' 
tosanitară Hunedoara- .J 
Deva efectuează lu- 1  

crări de deririzare şr I 
deziitfecţie la asociaţii- j| 
le de locatari şi la în- ■  
freprindCri din jţudcţ. |  
cu personal calificat şi I 
produse de înaltă efi- _ 
cienţă, fa'preţuri con- |  
Venabile. I

Doritorii se pot adre- “ 
sa la telefoane 16147 — |  
23021 Deva, între ore- I 
le 7,30—15,30. I

ISTORIE ADEVĂRATĂ 
Şl ISTORIE AUTENTICĂ

Citind studii, manuale aspectele subiective ale 
şi tratate de istorie cu- vieţii oamenilor, 
prinzfnd evenimente sau Istoria autentică se va 
pşridade trăite, ani ră- realiza numai atunci eind 
măs cu impresia că nu se Va ţine cont de sufe- 
s-a surprins esenţialul. rinţele şi de bucuriile o- 

Generalizînd cazul, s-ar muiui, de lacrimile înfrîn- 
putea spune: s-a scris şr gerîlor şi de satisfacţiile 
s-a realizat mult din is- succeselor şi, în final, de 
toria adevărată a  trecu- sîngele sacrificat şi de 
talui social, valorifieîn- cel jertfit. Această istorie 
dţi-se documente obiecti- se va putea obiectiv şi 
ve. Dar, de aceeaşi vala- deplin constitui, cînd, prin 
balitate este că : s-a scris analogie -cu cuantificările 
şi s-a realizat prea pu- morale, se va reuşi şi 
ţin sau deloc din istoria cuantificarea şi etaiona- 
autentică a trecutului u~ rea socială a sufcrinţeler 
mau, desconsiderîndu-se şi a bucuriilor umanităţii.

; DESACRALIZAREA Şl IMPLICAŢIILE EI

Desacralizarea constă în 
pierderea credinţei şi a 
virtuţii de a mai crede 
în valori sacre. Substitui
rea acestei pierderi cu 
improvizaţii şi surogate 
ideatice nu satisfac şi ast
fel apar şi se pot explica 
simptome de resacraliza- 
re. Opinii de circumstan
ţă nu compensează cre
dinţele şi convingerile de 
structură;

Desacralizarea este e- 
fectul dezacordului din
tre plănui sacru transcen
dent, al unor mituri şi 
pianul laie imanent ai 
realităţilor! Dezacordul a 
fost iniţiat de spiritul 
critic filosofic, apoi con
tinuat şi intensificat de 
gindirea ştiinţifică moder
nă şi mai ales de cea 
contemporană. '

In perspectivar viitoru

lui, devine posibil un nou 
acord între planuri dife
renţiate, de data aceasta 
între planul laie imanent 
şi un plan axiologic trans
cendent. Acest acord ,ÎI 
deschide şl va fi promo
vat de către o competen
tă şi pertinentă ontologie 
a valorilor.

Cultura laică a epocii 
desacralizaţe» prin inter
mediul unei ontologii a 
valorilor, ştiinţific con
cepută şi construită, Vja ; 
trebui să găsească echfel fe 
valenţele unor precepte! 
c a : „A creşte şi a  trăi 
în frica lud Dumnezei»,", 
sau : „Cinsteşte pe tatăl 
tău şi pe mama ta, ca 
să-ţi fie ţie bine şi să tră 
ieşti zile multe pe pâmîn- 
tul pe care ţi-I va da 
Domnul,'Dumnezeul tău*

LUPTA PENTRU EGALITATE

în  mod obişnuit, oame
nii se invidiază sau chiar 
se duşmănesc în lipsa de 
egalitate privind posesiu
nea de valori materiale. 
Cei mai lipsiţi, simţindu- 
se neîndreptâţiţi. duc 
lupta pentru © mai bună 
şi cît ipai egală distribui
re a bunurilor . de con
sum.

Ce fericiţi a r putea de
veni oairosii, dacă s-ar 
invidia ş* s-ar preocupe 
şl de inegalitatea privind 
posesiunea de valori spi
rituale. Astfel, cei inegali:

subdotatî, mai puţin In
struiţi, • needucaţi şi in
suficient emancipaţi s-âr 
antrena la lupta cuceri
rii nivelelor superioară 
de gîndire logică, princi
pialitate morală şi bogă
ţie spirituală ale celor 
ntai înaintaţi I 

Lupta de emancipare 
spirituală re impune . 
fi sti udată atfl indivi
dual cît şl colectiv, ca 
grup, asociaţie, naţiune 
sau popor.

VICTOR ISAC

ÎN AUDIENŢĂ

Dl. Constantin 'Zabâş, din Deva, 
în audienţa solicitată redacţiei noas
tre, a ridicat mai multe probleme 
legate de activitatea asociaţiilor de 
locatari. După ce i s-a explicat ra
ţiunea , perceperii taxei de anticipa
ţie, omul şi-a mai exprimat o ne
dumerire : de vreme ce asociaţiile 
nu asigură locatarilor dobîndă du
pă fondul de rulment, de ce pre
tind penalizări la întîrzierea plăţii 
taxelor comune ? Mai ales cînd a- 
cest lucru se întîmplă accidental, 
nu ca în cazul locatarilor răi plat
nici, Pur ş i . simplu „in. anumite 
luni nu-ţi iei salariul întreg", sau 
poţi rămîne şomer, adăugăm noi.

Dacă reglementările legale nu 
prevăd „îngăduinţe" pentru peri
oadele proaste din viaţa fiecăruia 
dintre nor, în schimb în privinţa 
altor probleme îi dăm dreptate 
d-lui Zubaş. Intr-adevăr, firesc ar 
„fi ca preşedintele comitetului Aso- 

v ’ciaţiei de locatari 25 Deva- să ex
plice oamenilor raţiunea taxelor, ă  
majorărilor, a altor probleme ce- 
se ivesc. De asemenea, să se urmă
rească dacă toţi locatarii fiecărui 
apartament sînt incluşi la plata -ta- - 
xelor comune şi să nu se pretindă 
bani pentru lucrări ce nu pot fi do
vedite că s-ar fi executat

NU AVEM APĂ
Sîntem un grup de locuitori ai 

satului Cînciş-Cernia. Locuim pe 
străzile Cemei, Principală şi Aleea 
Albinei. Deşi ne găsim la aproxi
mativ 2 km, de lacul de pe Cema, 
nu avem apă. Am făcut sesizări Ia 
conducerea R-A-CLC.L. Hunedoara, 
la Primăria- Teliuc, dar se 
pare că nimeni nu ascultă gla
sul oamenilor care muncesc pămîn- 
tul si cresc animale. E ridicol să 
ai canalizare în sat, dar din negli
jenţa uno r̂a să lipsească acel ele
ment esenţial fără de care nu poate 
exista O Viaţă civilizată — apa.

Vă rugăm din suflet să ne aju
taţi, căci nu mâi avem altă speran
ţă. Acum. în luna lui cuptor, lipsa 
apei ar putea face să izbucnească 
vreo’ molimă " ,

în numele celor ;afeetaţi de lipsa 
apei semnează Gheorghe Viad, Va
ier Barbovschi, Araica Tîrziu, Abel 
Aida, Nicolae Ionaş, Âron Ztâtior, 
Lucian Zlătior, Tovică Meri, Ani 
Andrei, Silviu Mateescu, Ion Tănasc.

NU MAI ESTE LOC PENTRU 
ÎNŢELEGERE OMENEASCA?
„Am  o fetiţă de doi ani, bolnavă, 

-şi lucrez în Brad la Coopera
tiva „Moţul". U n i t a t e a  la 
care lucrez nu este cu pondere e-

canomică şi, deci, i se repartizează 
foarte puţine locuinţe. Şi astfel am 
ajuns ca şi eu, mamă a unui 
bolnav, să nu am unde locui, decît 
în chirie, soluţie care depăşeşte po
sibilităţile mele financiare.

Am depistat în  blocul 28 o gar
sonieră neocupată de nimeni şi am 
ocupat-o eu. Am făcut curăţenie în 
ea, am zugrăvit-o, am mobilat-o. Ca 
orice am de bună credinţă am cău
tat să închei contract de închiriere 
cu proprietarul de spaţiu, dar a- 
cesta a refuzat să-mi încheie con
tract deoarece garsoniera respectivă 
a fost repartizată unui pensionar 
fără familie. Dar nici el nu are 
contract.

Am fost în audienţă la Primăria 
oraşului Brad de mai multe ori şi 
le-am explicat situaţia grea în care 
mă aflu, dar nu am găsit nici un fel 
de sprijin. Oare nu mai este loc în 
ţara noastră pentru înţelegere ome
nească ? (Liliana Birou, Brad, A- 
leea Privighetorilor, bloc 28), -

Doamnă liliana Birou, noi spe
răm că, totuşi, mai există loc în 
ţara noastră pentru înţelegere ome
nească şi că ea se va găsi atît la 
Primăria oraşului Brad cît şi Ia 
E.G.C.t. Dumneavoastră însă nu 
a r fi- trebuit să ocupaţi garsoniera 
respectivă pînă ce nu perfectaţi 
formele legale.

Floca Vasilc : „LA SCAL DATOARE",

La Gcoagiu-Băi, tratamentele se fac sab atenta observare a specialiştilor.

Mureşul Deva va redeveni o echipă 

de suflet a suporterilor?

Radiografii în Campionatul National de Fotbal

In returul cwnpfaw lulut trecut. Mureşul Deva a fo
losit echipa ţ  Ciuboktru (Constantini -  Ardolaanu, La- 
ru, SteriA Csifci (Vîrtatt), Cîrstof», Rados, Tănase (Da- 
vid), Nicooro, Prim, Mari nfescu. Au mai focul parte 
din lot Zaharia, TotH şt Hirte».

La începutul returului, mai populau nici un sfert
Mureşul Deva se afla serios din tribună Ia meciurile
ameninţată de retrograda- echipei lo r ! In această şi
re, ocupînd Ipcul 14 cu tuaţie,' au fort efectuate
doar 12 puncte. Cum. s-a schimbări în conducerea
ajuns în această situaţie ? asociaţiei, fiind aleşi ingl-
Destul de simplu. Lipsurile nerii loan jŞtefănesca şl
financiare şi cele materia- Nicolae Statica, lai? pre-
le, „subţirimea" totului au şedinţe, ai secţiei Simton
lăsat urme serioase asupra Todonl, în timp ce la con-
pregătirii şi mobilizării e- ducerea tehnică a echipei
chipei chiar şi în jocurile au venit Ygşiie Poecup şl
de acasă. Cei care pînă în  Ionică 'Macăvel. Oameni de
urmă ca cîţîva ani erau fotbal, carie ajutatî de
aproape de echipă şi o  sponsori minerii «ht Ete-
sprijineau, nu s-au mai va şi Veţel — au strîns
„văzut" iar suporterii nu rîndurile, au îmbunătăţit

pregătirea fizico-tebnieă a  Trebuie să remarcăm în-
echipei. Schimbările în să că, şi In prezenţa pre-
bine ale formaţiei s-au domină greutăţile financia-
văzut imediat după relua- re ale clubului. Baza ma
rea campionatului, în spe- teriaiă este la pămînt. Nici
cial Ia meciurile disputate vorbă de  echipament, tr£-
acasă, cu Retezatul Haţeg, ninguri, ghete, tenişi! Nu
Mecanica Alba Iulia şi există un leu pentru a  ,îja-
Minerul Lupeni şi chiar în ţări Iotul cu 1—2 jucători
deplasare cu C.U.6. şi cu' experienţă. Echipa îşi
C.F.R. Cluj, C.S.U. Sibiu. reia pregătirile cu multe
Antrenorii au căutat şi în semnă de întrebare: Oare
bună măsură au reuşit să lingă exploatările mtatere
pună cît mai bine în va- Deva şi Veţel nu pot veni să
loarş experienţa lui Mari- sponsorizeze echipa şi e-
nescu şi tehnica lui Rădos, nergeticienii de la Mintia,
pentru ca Petric, Nicoară bimentiştii de la Chişcăda-
sau Zaharia să poată fina- ga, sau alţi sponsori de la
liza acţiunile la poarta ad- celelalte societăţi comercia-
versă. Deşi în privinţa fi- je pin municipiul Deva ?
nalizărttmai este de lucrat Dar primăria nu poate o-
la Mureşul, se poate vedea feri un spaţiu eorespunză-
că de ia  o etapă la alta tor pentru un club? Să
a cl*f*?u* omogenitatea ti- na se dorească ca Deva,
«erei formaţii devene. reşedinţă a  judeţului, să

Aşadar, echipa s-a sal- aibă o echipă măcar în
.vat de la retrogradare şi Divizia C la fotbal? Acum
acum se află în plină pre- e momentul ca asociaţia, 
gătiră pentru noul sezon clubul să primească spri- 
f o M s th .  De ew hiţia e- jinul necesari 
chipei depinde, betărftor,
rămînerea ei în Divizia O. SABIN CERBU
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•  VIND Dacia 1 300 sau
1310, nouă. Deva, telefon 
12046. (3118)

•  CUMPĂR casă In Si-
meria sau Deva. Simeria, 
telefon 60823. (3118)

•  VÎND BMW 518, Simca
t-albot. 5 trepte, motor 
Mercedes ,200 D, motor 
Fiat 1800, TV color Sie
mens. CtUÂpăr mărci. In
formaţii Hunedoara, tele
fon 21941. ' (3145)

•  VÎND urgent înscrie
re  Dacia 1300, iunie 1986. 
Deva, telefon 15176.

(3146)
•  VlND autoturism Ci

troen CX 25 RI, an de fa
bricaţie 1985, în perfectă 
Stare. Informaţii supli
mentare la telefon 956/ 
$0621, între orele 18—21.

(3094)
•  VlND in valută apar

tament patru camere, zonă 
mtracţs^rală. Deva, tele
fon^ 15129, după ora 16,

•  VIND . Urgent BMW 
320, dop* RK. Preţ avan
tajos, Deva, Gojdu. bloc 
E 4, ap. 59, după ora 17.

(3156)
•  VlND apartament două

camere, cartier O.M. Hu
nedoara, telefon 20357, după 
ora 16. (3158)

•  C.A.P. RAPOLT 
Vinde la licitaţie în 

data de 28 iulie 1991, 
orele 10, mijloace fixe, 
obiecte de inventar şi 
cai. . Lista este afişa
tă la unitate.

(3159)

e VÎND stupi cu albi
ne şi lăzi ambalaj 25—30 
kg. Băcia, nr. 60, telefon 
956/72144. ■„, (3161)

•  VlND Maşină tricotat, 
semiautomată, 180 ace. De
va, telefon 18696.

(3163)
* VÎND acordeon Wel- 

maister '80 başl, nou. De
va, telefon 18740.

4 ) VÎND Audi 80. Deva, 
telefon 26JŞ8. (3137)

•  VÎND «wdriere Dacia
4390, februarie 198a Deva, 
telefon 17342. sau 14572, 
flupS pra 16. (3150)

•  VIND autoturism Da
cia 1100, stare foarte bu- 
Ită. Informaţii I.R.E. Hu
nedoara. Telefon 11777,, 
după ora 15. (3151)

4» , VÎND Dacia 1300 
(90 000 km). Hunedoara, 
ştr. Laminorului, nr. 4, ap. 
t. (3153)

4 VÎND apartament pa
tru  camere, hol central. 
Deva. Ungă piaţă, în valu
tă. Telefon 15542, intre 
Orele 15—22. * (3155)

•  VÎND înscriere Dacia 
C300 (1990). Gurasada, te
lefon 1231 după ora 17.

. . . (3157)

•  VÎND înscriere în Iei,
a r o  Diesel, 1981. Deva, 
telefon 15368. (3167)

; •  VIND Dacia 1100, preţ 
convenabil. Deva, telefon 
18992. (3168)

•  VÎND înscriere Dacia 
1 300 (1987). Deva, telefon 
19098, după ora 16.

(3170)
9 VlND Oltcit, ridteabil 

imediate Deva, telefon 
17077. (3172)

•  VÎND linie îmbuteliat
băuturi răcoritoare. Rela- 
ţQ la Petroşani, telefon 
935/42134, intre orele 16— 
18. (3179)

•  VÎND • autoturisme 
Volkswagen, Golf Diesel 
şi Renault 18 TD (Diesel). 
Deva, folefon 14423, zilnic

. între orele 8—12 şi 17—21.
; (3178)

. - ÎN ATENŢIA VETERANILOR |
DE RĂZBOI ;

' I
începirul de luai, 29 iulie 1991, se distribuie bile-J 

teic de călătorie pe C.F.R. pentru mării mutilaţi d e |  
răzbel, invalizii de răuboi gradul I, II şi IU, văduvei® > 
veteranilor de război, în localul Comandamentului I 
Militar din Deva, str. Piaţa Unirii, nr. 6. •

Pentru obţinerea acestora se vor prezenta Urmă- I 
toarcle acte: ;

1. Legitimaţia de veteran eliberată pînă la I l
iunie 1991; *

2. Livretul militar sau certificatul de la U.M. |
-02405 Piteşti; - J

3. Brevetele decoraţiilor sau medaliilor obţinute |
pe front; ■ . - J

4  Titlul de pensie sau decizia ’ d® pensionare |  
pentru marii mutilaţi, invalizii de gradul I şi I 

‘ ~ văduvele de război; - •
■. 5.'- Talonul de pensie. J ;
i Biletele de călătorie acordate veteranilor de răz- > _ 

boi nu sînt transmisibile. Ele trebuie însoţite de Ie- I 
giţimaţîa de veteran de război şi buletinul de identi- . 
tete. . 1

"Veteranii de război care au domiciliul în locali- ' 
taţii® municipiului Petroşani se vor prezenta pentru |  
acest® drepturi la Comandamentul Militar Petroşani, * 
după programul ce se va publica în ziarul Iocăl 1 
„Zori 'Noi" iar ceilalţi la Comandamentul Militar J 
DEVA, după următorul program : j

— 29 iulie 1991 — Vălişoara, Luncoiu de Jos, I
Kibiţa, Baia de Criş, Vaţa de Jos, Tomeşti; j
30 iulie 1991 — Crişcior, Bulzeşti, Bucureşci, |
Buceş, Biăjeni, Brad t ‘

31 iulie 1991 — llia, Brănişea, Vorţa, Gurasada; J
1 august 1991 — Burjuc, Zam, Dobra, Bătrina, j
Lăpugiu de Jos ; I
2 august *991 — Simeria, Veţel, Şoimuş ; J
5—6 august 1991 — municipiul Deva ; I
7 august 1991 — Cîrjiţi, Băcia, Băiţa, Certeju * 
de Sus. Ilărău, Rapoltu Mare ;
8 august 1991 — Orăştie, Beriu, Orăştioara de ;
Sus, idărtineşti; I
9 august 1991 — Balşa, Geoagiu, Romos, Tur- J
daş; î

, 12 august 1991 — Haţeg, Unirea, Răchitova, I
’ Sîntămăria-Orlea, Bretea Română, Densuş; J

‘ — 13 august 1991 — Călan, Boşorod, Sălaşu de |.
' . Suş, Rîp de Mori, Sarmizegeţusa, Toteşti; *

—'■ |.4-16 august 1991 — municipiul Hunedoara, Te- I 
, .fiu®, Ghclari, Topliţa, Lunca Cernii, Bunila, 

Cerbăl, Lelese. '
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•  VÎND Dacia 1 310, Ctl
cinci viteze, nouă. Orăştie, 
telefon 956/41124 sau 42454, 
după ora 20. (3176)

•  OFER recompensă, ne
gociabilă, pentru cedare 
contract de închiriere a- 
partament 2—3 camere, zo
nă centrală. Deva, telefon 
17077. (3172)

•  CĂUTAM două apar
tamente cu cîte trei camere, 
pentru închiriat. Deva, te
lefon 25386, ora 9—17.

(3177)

•  SCHIMB garsonieră 
cu apartament 2—3 came
re, exclus Dacia şi Micro 
15. Deva, str. M. Vitea
zul, bloc 40, ap. 44.

(3169)
•  SCHIMB apartament 

două camere Rm. Vîlcea, 
cartier Traian, cu similar 
sau trei camere Deva, ex
clus Micro 15. Informaţii 
la  telefon 17575, Deva.

(3169)
•  SCHIMB apartament

două camere, confort re
dus, cu apartament sau 
garsonieră, confort unu, 
exclus Micro 15. Ofer re
compensă. Informaţii, De
va, telefon 22538, după ora 
18. (3154)

•  SCHIMB apartament
cu trei camere, confort unu, 
ultracentral Deva, pentru 
un apartament similar Cluj. 
Infoftnatii la telefon 956/ 
13248. (3148)

> 9 Ş 9 9 M M 9 9« 8 W a 9 e »

•  COMIMPEX SRL
SUCURSALA DEVA

Angajăm: parate de 
noapte şi organizator 
discotecă. Organizăm 
cursuri de înot. Infor
maţii Deva, ştrand.

(3171)

'eeeeoeoeeeooeooM M s

•  DEŢINĂTORII gara
jelor de pe strada M. Emi- 
nescu, nr. 77 din Deva 
sînt rugaţi să elibereze te
renul respectiv pînă la data 
de 15 august 1991, Proprie
tarul. (3152)

•  PIERDUT adeverinţă
primire şl plată nr. 10422 
şi 5527, eliberată de S. O. 
Decebal S.A. Deva, pe nu- 
mele Gherghel Viorel. Pes- 
tişu Mare, nr. 106. Se 
declară nuîâ. (3149)

•  PIERDUT certificat de 
absolvire, nr. 7885, din 26 
noiembrie 1987, pentru 
curs F 10 — operatori echi
pamente, pe numele Popa 
Dorina, î l  declar nuL

(3164)

•  PIERDUT adeverinţă
de primire şl plată' nr. 
02469, din 19 iunie 1991, 
pe numele Olaru Ionel. O 
declar nulă. (3165)

•  PIERDUT plasă in
Nădlag. Rog găsitorul să 
mă anunţe la adresa: Va- 
sii Rodica, comuna Hălma- 
giu, nr. 201, judeţul Arad, 
telefon 214, ofer bună re
compensă. (3175)

., m SE Împlineşte un 
âtt de cînd cea car® a 
fost _
ESTERA RACATEAN.
51 ani, din Haţeg, 
şi-a sfîrşit alergarea. 
Dorim reîntîlpireâ. So
ţul, copiii, nepoţii şi 
părinţii. (3045)

•  SÎNTEM alături 
de colegul nostru Mtin- 
toiu Dorel la greaua 
încercare pricinuită de 
decesul mamei sale. 
Colectivul Hidre al 
LP.H. S .A . Deva.

(3174)

O  INVESTIŢIE PENTRU CARE 
NU VEŢI REGRETA :

ABONAMENTUL LA ZIARUL 
„CUVTNTUL LIBER"

•  Prin abonamentul la ziarul nostru vă a- 
siguraţr primirea zilnică la locul de muncă sau 
la domiciliu a  celor mai noi veşti din judeţ, din 
ţara, din lume.

•  Publicam scrisori de la cititori, raiduri 
anchete,^ articole de opinie pe  marginea celor 
mai arzătoare probleme cu care se ^confruntă 
judeţul, oraşele şi satele dumneavoastră -  ci
titorii noştri.

•  Vă oferim, de asemenea, cronici şi clasa
mente de la competiţiile sportive, programele 
Televiziunii Române, cronici teatrale, articole pe 
teme de literatură şi artă, anunţuri de mare şi 
mică publicitate.

•  Un om bjne. informat este cel care citeş
te zilnic „Cuvîntu! Liber".

•  Abonamente se fac la oficiile poştale, 
factorii poştali şi difuzării din întreprinderi şi 
instituţii, pînă în data de 27 iulie 1991, inclu-
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FILIALA TERITORIALA DEVA 
A REGIEI AUTONOME A PĂDURILOR 

ROMSILVA R.A.

Anunţă că, în data de 31 iulie 1991, ora 9, 
va avea loc la Ocolul Silvic Hunedoara, str. 
Castelului, nr. 22, licitaţia publică pentru vîn- 
zarea lemnului pe picior din parchofu! Valea 
Peştilor, produse accidentale, în cantitate da 
500 mc.

G aranţia minimă de participar» este de 
51 000 lei şi va fi depusă la ocol cu cel puţin 
3 zile înainte de data tinerii licităţiei.

(436)

PREST ARTEMIS S.R.L.

I

\a
I%
I

’. A ..

I■ '

I
%
I

I. e .

I

I

•  CU adîncâ durere !n 
suflet anunţăm că se Îm
plinesc şase luni de la 
despărţirea pentru tot
deauna de bunul nostru 
soţ şi tată

FARCAŞ NECULAE 
Comemorarea va avea 

Ioc în date de 27 iulie 1991, 
ora 10, la Cirftitirul din 
Bejan — Deva.

(3162)
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Livrează engros agenţilor economici pro- 
î duse alimentare si neolimentare din import la 
* preţuri convenabile. ^
I Depozitul este situat în strada 22 Decern- ţ 
î brie, nr. 242 (sediul A.C.R.). ;
|  Livrarea se face zilnic între o rd »  S*16, cu |  
« excepţia zilei de duminică. ^
I (8668) |
j —  —  - • j

i SOCIETATEA COMERCIALA J
î „TXANSALBA" S.A. ?

prin aufocoloarta Abrud §

Execută zilnic, în condiţii de calitate, trans
porturi de persoane pe distanţa : Abrud -  Alba 
lulia -  Sebeş -  Orăştie -  Deva. ^Autobuzul plea
că din Abrud la ora 6/15, tranzitează autogâri- 
le Alba lulia la Ora 8,50, Sebeş la ora 9,20, O- 
râştie la ora 10,14, Simeria la ora 10,37, soseşte 
în Deva la ora 10,57.

întoarcerea din Dova la ora 14.30, tranzitea
ză autogârile Simeria la ora 14,50, O ra ţie  -  
15,13, Sebeş la ora 16,51, soseşte la  Abrud la 
ora 18,42.

De asemenea, executăm zilnic traseul Abrud 
-  Brad -  Deva -  Petroşani cu plecare din Abrud 
la ora 7,00, tranzitează autogarif» Brad la ora 
8,25, D»va -  9,25, Simeria -  9,58, soseşte în 
Petroşani la ora 11,52. întoarcerea din Petro
şani la ora 14,00, tranxiteasu autogârile Sime
ria -  16,02, Deva la ora 16.22, Brad -  eră  17,21, 
soseşte în Abrud la ora 19,02.

Vâ rugăm să aveţi încredere în serviciile ce 
te oferă Societatea Comercială „TRANSALBA" 
S.A.

(435)
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„EXPRES TRANSPORT" S. A.

TÎRGU JIU

Anunţă publicul câlâfor punerea în drcula- 
ţie a cursei de autobuz t

TG. JIU -  PETROŞANI -  HAŢEG -  CĂLAN
-  HUNEDOARA -  DEVA -  ORĂŞTIE -  ALBA 
IULIA -  CLUJ-NAPOCA,

cu plecaroa la ora 6,30 din Tg. Jiu şi la ora 
11,30 din Cluj-Napoca -  autogara 1.

Cursa circulă zilnic, inclusiv sîmbâta şi du
minica, avînd următoarele ore de plecare spre 
Cluj-Napoca i

8,00 -  Petroşani; 9,30 Haţeg ; 10,05 -  Că
lan ; 10,30 Hunedoara ; 11,15 -  Deva ; 12,00
-  Orăştie (din autogâri).

(434)
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|  DIN PARTEA LIGII ROMANE
J A VETERANILOR DE RĂZBOI
' FILIALA DEVA
! .Filiala. Deva a Ligii Române a Veteranilor de 
I Război anunţă că vineri, 26 iulie a.c„ ora 9, va 

avea loc la sediul din Deva, strada 1 Decembrie, nr. 
30, camera 8, o întrunire la care sînt convocaţi toţi 

i  veteranii de război din judeţul Hunedoara. Invităm 
|  Ia această şedinţă conducerea Prefecturii, precum şi 
* directorii societăţilor comerciale de transporturi din 

localităţile judeţului. „ ; , v i ' -

! I
j

SOCIETATEA COMERCIALA 
„D E V ACO MB SA" MINTIA (F.N.C.I 
cu sediul în Mintia, str. Gării, nr. 26, 

telefon 16625

Angajează prin concurs

•  gestionar la măgazia de materiale.

Cererile se depun la secretariatul unităţii 
pînă la data de 24 iulie 1991.

Relaţii suplimentare la sediul unităţii, Biroul 
Personal-învăţămînt.
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