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Munţii Retezat. Podeţ metalic peste Lăpuşnicul Mare.
Foto PA VEL LAZ A

O  INVESTIŢIE PENIRUGARE 
NU VEŢI REGRETA s

ABONAMENTUL LA ZIARUL 
„CUVîNTUL LIBER"

•  Prin abonamentul la xiarul nostru vâ a- 
siguraţi primirea zilnica la locul de muncâ sau 
la domiciliu a celor mai noi veşti din judef, din 
târâi 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 bine informat este cel care citeş
te zilnic „Cuvîntul Liber".
A l  AJionomente se făe la oficiile poştale, 

factorii poştali fi difuzorii din întreprinderi şi 
/ instituţii, pfnâ în data de 27 iulie 1991, inclu

siv. _ ■ A'i
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Vrem nu vrem, timpul 
trece şl iulie e pe sfîrşite. 
Am trecut, vasfizică, de 
dricul verii şi de-al anu
lui. E prea devreme, e 
prea tirani-să vorbim des
pre modul cum ne vom 
simţi la iarnă în cămine
le noastre ? Credem că 
nu-i nici devreme, nici 
tîrziu. E timpul întrebări
lor. Cum stăm din punct 
de vedere al căldurii, CU 
pregătirile de iamă ?

Pentru că în iernile tre
cute probleme mari din 
atest punct de vedere s-au 
ridicat la Călan şi în li
nele cartiere ale Hunedoa
rei, am dedicat ancheta 
săptlminii ăcăstela, celor 
două citadele siderurgice.

HUNEDOARA: FARA 
ECHIVOC, uUA IARNA 
VA FI MAI BINEf** 
Aduşi la disperare de 

frigul din casele lor, la

începutul iernii trecute, 
locuitorii din cartierul OT 
au solicitat intervenţia 
ziarului nostru pentru re
zolvarea problemelor asi
gurării unui confort termic 
cit de cit acceptabil în ca
sele lor.

Nu putem aprecia con
cret, măsurabil, ce efect 
a avut intervenţia noastră 
şi nici nu e necesară „f> 
asemenea „măsurătoare*. 
Cert este că problema, cu 
toate datele ei (deloc pu
ţine), a intrat mai temei
nic In preocupările primă
riei municipiului ca şi tn 
cele ale regiei municipale 
de gospodărie comunală şi 
locativă. Celui ce traver
sează acum microraioanele 
3 şi 4 din amintitul cartier 
1 se înfăţişează un peisaj

IO N  C IO C LEI

(Continuare în pag. a 3-a)
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: răbesc spre un tren
| T  de noapte! Impo- 

sibilă oră de ple
care mi-am ales... Dar, 
asta este! Un claxon 
scurt. — lumea doarme 
— apuc la repezeală gean
ta pregătită de eu seară 
şi... Bucureşti. Escală în 
drumul spre Prut Constat 
că sînt victima unei răz
bunări. Aceea a bagaje
lor! Pe care le-am de
testat de cînd mă ştiu! 
Puţină grabă.» Oarecare 
zvicnire a subconştientu
lui la gîndul plecării — 
proustiană treabă... Una 
pCste ălta, tocurile mi se 
afundă in caldarâmul de 
ciocolată topită al Capi
ta le ic e i  J.D00 de kilo
metri, dus-fntors, care-mi 
stau M mă sperie... 
şt ffindu-mt zboară nos
talgie la dragii, la con
fortabilii, la prietenoşii 
mei adtdaşi, uitaţi lingă 
telefonul de-aoasă.' Decid 
la repezeală. Voi cumpă
ra %ri- păritof comod de 
drumeţie, găstbîl tn toa
te magazinele tip „bou- 
tigue". Substanţial mai 
ieftin dee& fa provincia
la mea urbei Apelaşi mo
del — tentant, aceeaşi 
calitate, (lipsă ăe calita
te, dar, mă rog, pfnă la 
proba contrarie .̂).
■ Ottmiaiep tgţ, apa Pru-. 

tutui se momeşte prea 
sfftrtă pentru ette am de 

kt* Vreme ie  privit

pantofii noi nu este f Tre
buie s-o fac, totuşi, îna
inte de-a .reveni pe bule
vardele bUcureş tene. $i, 
surpriză! Din negri cum 
erau la cumpărare, s-au 
cam schimbat la: faţă, al- 
bindu-se... Chiar într-atît 
de." călcată în picioare 
să fi fost la Prut ?! Re
cunosc a fi purtat o dis
cuţie nu tocmai amiabilă

cu încăpăţînaţii vameşi 
»ruşi*! Atenţie, insă ! Am 
spus discuţie, nicidecum 
âltceva ! Stupoare ! Rîv- 
niţii - pantofi de „bou- 
tlque" îşi pierduseră plu
şul negru ! Năpîrtiscră! 
tnţr-o singură Zi de pur
tare, Plătiţi cu 1200 de 
lei! Erg o vreme Ctnd 
preţul recomanda marfa. 
Să fi apus ? / Ştiu, ştiu 
ce mi-aţi spune, stimaţi 
cititori t Că domnia şi 
prostia se plătesc! Iar 
eu am plătit-o pe cea din 
urmă ! Păcatul meu ! Dar 
fapta harnicilor între

prinzători, regăsită în su
te, în mii chiar, de ast
fel dc produse cu efeme 
ră existenţă, cum s-o fi 
chemtnd, oare ? Învârtea
lă ? ! înşelăciune ? ! Lipsă 
de probitate negustoreas
că ? ; Bogat şi variat le? 
.t icul românesc.

Rog a nu se înţelege 
greşit! Nu pe depănat 
păţanii sînt pusă ! Dar 
dacă tot am adus vorba 
despre formidabila mar
fă de „boutique" şi con
signaţie, propun să adău
găm noi exemple întru 
argumentarea spuselor de 
mai sus. Cantonînd la ca
pitolul pantofi, mărturi
sesc a fi rămas mută de 
uimire cînd un bărbat a 
readus în magazin pan
toful cumpărat doar cu o 
zi. in urmă şi încălţat de 
soţie o. singură seară. E- 
legantul escarpin — de 
3 300 de lei — „ostenise* 
de atîta purtat şi greu ti 
mai deosebeai acum de 
tradiţionala opincă.

Fără a mă erija în a- 
vocat al diavolului, nu 
pot nega surprizele de 
îndoielnic gust pe care 
celelalte unităţi privati
zate le Oferă. ' La ..Unic" 
de-o pildă, unitate S.R.L. 
acum, întreb ; „Aveţi ca
fea ?" Răspunsul vîhe

NATALÎA VASIU

(Continuare în pag. a 3-a)

•  PREDARE, Acum cîteva 
zile, ta Hunedoara, comisia de 
recepţie a dat „bun pentru fotă1 
sire" apartamentelor da pa cea 
de-a II-a scară a blocium. 14 B, 
Se vor mai rezolva astfel tncă 
14 din multele cereri de locuinţe 
înregistrate in oraş.

•  ALOCAŢIE. Pentru rezol
varea celor mai stringente pro
bleme ţ/rivlnd locuinţele în to- 
aaUlăţUe Văii Jiului, prin Regla 
R&temomă a Huilei au fost alo
cate in acest scop 200 milioane 
lei.

•  „FimRiSA&E .
mijlociii aşesteibini s-a di 
şurat tn cea de
a XIti-a eaîţie a coheursutuî de 
orientare turistică „Floarea de 
colţ" organizat de cercul do speo
logie şi turism montan al Clu- 
bmjui p8hdefurgistuV‘ şi Sindica
tul liŞSr şl independent al &JQ. 
.SidefurgletR S.A. Hunedoara, 
sponsorul acestei manifestări. 
DiR cele îd ichipaje participantă, 
pă locurile t—Ill s-du situat; !, 
Vojezek Francisc — Marian i'-rţ., 
2. Ion Nicolae — ton Lulea* 3. 
Ştefan Splnf — Adrian Păun, ca
re âu primit frumoase premii:'

•  IN INTIMITATE. Doriţi 
să sărbătoriţi o aniversare sau 
alt eveniment fericit din viaţa

familiei într-un grup restrîns ? 
O ptttsH face ta Patl-băr Bule
vard* Deva. 'Meniurile asigurate 
de unitatea situată lingă Cine
matograful „Patria" sînt accesi
bile ea preţ şi celor cu venituri 
modeste. Distracţie plăcută;

(B VINE TOAMNA. La unita
tea nr. 22 Confecţii bărbaţi, din 
Sbnerta, au... debutat pregătirile 
aprovizionării de toamnă. P/ime- 
le loturi de scurte, costume, pan
taloni etc. au sosit în magazie. 
Vor fî aşezate in rafturi, la în- 
demîna doritorilor.

> H Ş0MERI. La Brad sînt în
registraţi în momentul de faţă 
200 ~di şomeri, Primăria oraşului 
este edncctată cu grijă pentru a

rezolva cît mai bine, drept şi e- 
chitabil fiecare caz în parte.

•  BEREA DE HAŢEG, La 
Haţeg, unde se fabrică cunoscu
ta „Haber“ S.A., cei mai înfocaţi 
cumpărători di bere stnt cei,., 
din juâeţul Caraş-Severin. Chiar 
dacă comerţul a fost atenţionat 
să nu vîndă mai mult de o ladă 
unei persoane, se, pare că se gă
sesc modalităţi de a se' achizi
ţiona mult mai multă, pentru a 
se face speculă. ' ■ -

REPORTER
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■  UNIVERSITATE. în- 
cepînd cu anul şcolar 1991 
—1992, în străvechea ceta
te Alba-Iulia, va funcţiona 
Universitatea „1 Decem
brie*, instituţie de învăţă- 
mînt Superior, înfiinţată 
printr-o recentă hotărîre a 
GUveThului.' Noua instituţie 
va porni Ia drum cu două 
facultăţi --* de Istorie şi de 
Teologie şi două colegii : 

- de Management şi comerţ 
-*> turism şi tehnic. Se in
tenţionează ca în cadrul 
„Universităţii" să se mai 
organizeze" o Facultate de 
Montanologie şi' un Cole
giu - de biblioteconomie. 
Sălile de cursuri pentru 
viitorii studenţi vor fi ă- 
siguratc de către liceal 
„Horia, Cloşca şi Crişan", 
Muzeul Unirii, Societatea 
„AIba-Proiect“, Casa de 
cultură a  sindicatelor ţi 
Episcopia Ortodoxă Româ
nă, " > -

viijfl. ;
■  BĂRCI PNEUMATI

CE. Da, pompierii militaţi 
intervin tot mai des foli- 
sindu-se de bărci pneuma
tice. Aşa s-a întîmpiat şi 
În judeţul Gorj Ta sfîrşitui 
săptSmînii trecute cfnd, în 
două cazuri de inundaţii, 
pe rîurile Bistriţa şi Ra- 
şova, compania de pom
pieri Tîrgu-Jiu şî-a făcut 
datoria la podul Tcleşti şi 
digul din comuna Băileşii.

■  PRISLOP Şl MONTA
NA. Hanul Prislop şi Ca
bana Montana d ‘n judeţul 
Maramureş au ieşit din Cir
cuitul turistic. Cauza ? Per
soane încă neidentificate 
le-au dat foc.

■  MINISTERUL JAPO
NEZ AL APĂRĂRII ATA
CAT CU MORTtERE. Trei 
obuze de mort&re de fa
bricaţie artizanală au foşt 
trase, în noaptea de sîni- 
bătă spre duminică, asti- 
pra clădirii Agenţiei japo
neze de autoapărare, pro- 
vocînd pagube materiale, 
dar nu şi victime. Obuzele 
care au căzut în incinta 
clădirii, nu au explodat. E- 
le au fost trase de grupu
rile radicale de stingă ca
re se opun trimiterii de 
militari japonezi în afara 
graniţelor ţării. în luna 
august, guvernul japonez 
Urmează să supună Dietei 
spre aprobare un proiect 
de lege autorizînd forţele 
nipone să fie trimise in 
străinătate, pentru a spri
jini eforturile dc pace ale 
Naţiunilor Unite.

H AMNISTIE GENERA
LĂ ÎN IRAK. Autorităţile 
irakiene au decretat amnis
tierea generală a tuturor 
oponenţilor politici şi mi
litarilor dezertori* Consiliul 
Comandamentului Revolu
ţiei, cea mai înaltă instan
ţă politică irakiană a emis 
un decret privind .amnis
tierea opozanţilor aflaţi în 
închisori sau în afara tă
rii", precum şi un alt de
cret în favoarea „persoa
nelor care nu şi-au efec
tuat serviciul militar şi a 
militarilor dezertori, cu 
excepţia ofiţerilor".
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de ... vară ?!
Auzisem că pe Muntele 

Găina, tradiţionalul Tîrg n-a 
mai fost aşa cum îl ştim noi. 
Obiceiul n-a mai fost obicei, 
mo|ii nu mai au timp să-şi 
construiască şi să-şi aducă 
marfa lor cunoscută -  topo-

raşe, tulnice, doniji, ciubarâ. 
Nici măcar tradiţionalele plă
cinte cu brînză, atîf de deli
cioase, nu mai sînt. Comer
ţul peste tot e acelaşi „îm
brăcat în uniforma" pe care 
i-0 cunoaştem.

U I M I R E

La Ceasul de tîrziu, cînd printre maci 
doar greierii se-aud, de parcă plouă, 
cînd cerul amiroasera lună nouă 
PfeJinsă peste vîrfuri de copaci,

cînd acrul adine devine rouă 
de străveziu şi ochii mei săraci, 
ca la un semn dezvăluit dibaci 
îşi aură pupilele-amîndouă,

atunci încerc senzaţia ciudată 
că sufletu-n albastru se dilată 
Ca tot ce-aş vrea

şi, totuşi, mai iubire...

Şi deschizîndu-mi mîinile-amîndouă 
într-o uimire, totdeauna nouă, 
mă las pămîntului să mă respire.

NECULAI CHIRICA

Pe scena amenajată în aer 
liber, formaţiile artistice 
„urcă" şi ele cum pot, mai 
puţine şi parcă înjumătăţite. 
E adevărat, şi organizatorii 
sînt alţii, şi posibilităţile lor 
sînt mai limitate. Anul acesta 
se pare că au fost mai mulţi 
ambasadori ai unor ţări stră
ine decît formaţii artistice. 
Lumea vine să ne cunoască 
arta, iar noi arh început să 
uităm tradiţia, că avem ceva 
de arătat lumii. Că sîntem 
atenţi cu străinii -  le oferim 
o masă -  asta e prea puţin. 
Trebuie să le arătăm mult 
mai mult! Să sperăm că nu

şi în acest mod vom intra 
în Europa, mai întîi pierzîn- 
du-ne tradiţiile ca în Apusul 
Europei, pentru ca apoi să 
începem să le recreăm, adu- 
cînd ansambluri ’ folclorice 
din alte părţi şi încercînd să 
ciupim de la fiecare cîte ceva. 
Aşa cum spuneam, asta se 
întîmplă în Apus. La noi fol
clorul este mult mai bogat. 
Să sperăm ,că hu-l vom secă
tui şi nici abandonai Nu a- 
vem dreptul ! Ne vor con
damna generaţiile viitoare. 
Sîntem totuşi în România I

MINEL BODEA

Ml-E DOR...

Mi-e dor de Crăişorul Munţilor 
In ochii mei se-neacă necuprinsul 
Şi-l văd venind în faţa Moţilor...
Sînt neam al unui întreg neam de moţi, dar, chiar dacă 
n-aş fi, inspiraţia şi sentimentele m-ar fine aproape de... 
nemurirea Moţilor. Cu atît mai mult cu cîf bunicul meu 
are mustaţă scurtă şi cojocel pe umeri ca şi Avram 
lancu, iar tatăl meu are vorba aspră, dulce şi apăsată 
la fel ca şi îndemnurile din inimă -  la lupta pentru 
libertate. „No gata, no haida" a fost> cea mai scurtă 
şi concisă comandă a unui conducător de oşti, pornită 
din suflet pentru suflet... de Moţ, de Român.
Iubirea de ţară ne ţine aproape
Noi - Moţi, Moldoveni, Olteni, Dobrogeni,
Purtăm „Deşteptarea României" sub pleoape 
Şi-n ochi ne sclipesc eterne primăveri...

GELU NEGREA

Un pitic cu picioroange este chiar un cocostîrc 
ce aleargă ziua-ntreagă după broaştele din snttrc... 
Alt pitic, însă mai mic, îmbrăcat în frac dc scară, 
e maestrul greieraş care cîntă la chitară...

Şi, în finc.-ntrc pitici, o fiinţă foarte mică, 
însă harnică mereu, e furnica... O pitică.

IOAN EVU

PAIUL GRIULUI

Cînd al nopţii văl dc umbre .. '
Aurora îl destramă,

: El, măreţul turn de aur '
Strîns în cercuri dc aramă.

Se înclină şi salută 
Zorii zilei ce-o să vie 
îşi aşează-apoi pe creştet 
Spic în loc dc pălărie. ,

Şi-aştcptînd seccrătorii,
Pînă soarele răsare.
In tăcerea dimineţii.
Se găteşte de plecare.

Căci i-a fost sortit de Zcus,
După cum vorbesc bătrînii, V.
Să tot poarte pe-ai săi umeri 
Uriaşa boltă-a pîinii.

VLADIMIR POP MÂRCANU

T I P A R

Haină strimtă pentru gind,
Pentru om şi cuvînf, *■ % X.
Pentru versuri şi poveşti 
Pentru cele lumeşti,
Pentru dorul dumisale, .
Pentru vinul din pocale 
Cu reflex chihlimbariu,
Pcntrti cîte mai ştiu.
S-amăgeşti vrei oricum 
Pe bătutul tău drum 
Paşi dc om şi de gînd 
Sfetnic rău şi strimt veşmînt.

ION CIOCLEt
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Locuri de pioasă reculegere

d N b  2

MAI MULfl PITICI Şl O WTte*
O ciupercă poate fi un pitic cu pălărie, 
dar, să ştiţi, sub borul ci încap licurici, 0 mie...
Un bostan cu felinar e-un pitic ceva mai gras, 
dacă-i faci cu un briceag doi ochi, gură, dinţi şi nas...

Şi motanul e-un pitic, care toarce-n somn din greu, 
dar în visul lui frumos liorpăie lăp tic mereu...
Un cocoş este şi el un pitic* atît de sprinten,
C-ar putea încăleca peste prag lovind din pinten.’..

Bisericile străbune râmîn lo
curi de pioasă reculegere, în 
care cuvintele sfinte sînt lă
sate să se ridice spre bolta 
cerească în linişte, bunătate, 
curăţenie. Slujitorii altarelor 
cheamă în fiecare duminică, 
sărbătoare religioasă, oame
nii spre a le trece pragul. E 
destul să auzi sunetul de clo-' 
pot care porneşte din turlele 
acestor biserici,pentru a-fi da 
seama că acolo slujba a îti— 
cep ut şi eşti aşteptat. Am ră
mas impresionaţi de imagi
nea cu totul aparte a unor 
astfel de lăcaşuri sfinte ~ 
unele mai „bogate", altele 
mai modeste, cu toate intrînd 
de acum în posesia terenu
rilor pe care le-au avut, a 
„clejiilor" cum se numeau ele. 
Sîntem siguri că biserica orto
doxă şi alte biserici îşi vor 
intra cu adevărat în dreptu
rile lor, la- care oamenii vor 
fine întocmai cum ţin la cu
răţenia sufletului lor. Priviţi 
aceste biserici din satele Bo- 
iu, Dăniteşfî, Cărmăzăneşti, 
Ilia. Ele rămîn adevărate si
gle ate: localităţilor în cen
trul cărora se află !

MINEL BODEA

Eminescu -  muzician al poeziei 
Enescu-poet al muzicii

• '  Analizînd mai pro- fiefului, a rămas compo- 
fund afinităţile lirice din- zitor şi numai compozi-
tre creaţia poetică a lui tor.
Eminescu şi creaţia mu- •  Omul Eminescu s-a 
zicală a lui Enescu, a- identificat întotdeauna cu 
j ungem la concluzia că poetul Eminescu, iar o- 
dincolo de mijloacele' ar- mul Enescu s-a identifi- 
tistice folosite — cuvîn- cat întotdeauna cu com- 
tul, la primul, sunetul, la pozitorul Enescu.. 
al doilea — există un •  Eminescu şi Enescu 
fond comun de inspira- sînt adepţii concepţiei că 
ţie : darul, acest senti- arta oferă creatorilor ei 
ment complex şi bogat o fericire supremă, 
în rezonanţe lirice, spe- •  Pe cît de fericit va fi 
cifie sufletului românesc, fost Eminescu în momen-

•  Eminescu, ca poet, e tul cînd, făurind Lucea-
un muzician al cuvinte- fărul, se apropia de per- 
lor, iar Enescu, ca muzi- fecţiunea artistică din 
cian. e un poet al sune- domeniul poeziei — tot 
telor. pe atît de fericit va fi

•  Prin muzicalitatea şi Enescu în momentele 
versurilor, poezia lui E- cînd — făurind tragedia 
minescu devine o imbi- lirică Oedip — se apropia 
nare, nespus de fermeca- şi el dfe perfecţiunea ar- 
ţoare, de poezie şi muzi- tistică din domeniul mu- 
că ; prin lirismul ei, mu- zicii.
zică . lui Enescu devine şi •  Atît Eminescu, geniul 
ea o îmbinare, tot atît poeziei româneşti, cît şi 
de fermecătoare, de mu- Enescu, geniul muzicii 
zică şi iwezie. româneşti, se desprindeau

•  La Enescu, melodia în momentele de inspira- 
are o urmă depărtată de ţie şi creaţie de vicisitu- 
cintec duios al neamului dinile vieţii, trăind, în 
nostru. Ea este o armo- lumea lor de nemuritori, 
nie specific românească, clipe de supremă fericire, 
este o jale, o duioşie, un •  Eminescu şi Enescu 
dor, pe care numai noi, se aseamănă şi printr-o 
românii, le. avem. Emi- nepotolită sete de abso- 
nescu a prins-o în poezii- lut, de perfecţiune, de 
le sale cu fond popular, care au fost stăpîniţi şi

•  Eminescu în dome- unul şi altul în activita-
niul poeziei şi Enescu în tea lor artistică. Amîndoi 
domeniul muzicii sînt cei au publicat numai ceea 
mai lirici români, pentru ce credeau ca fiind ab- 
că amîndoi au iubit pri- solut terminat. * Eminescu 
mul poezia, iar al doilea a lucrat aproape zece ani 
muzica, mai presus de la „Luceafărul", trecîn- 
orice pe lume. du-1 aproximativ prin

•  Eminescu a fost poet, nouăsprezece variante, iar 
prozator, ziarist, profe- Enescu tot zece ani la o- 
sor, dar în adîncul sufle- pera „Oedip".
tuiui a rămas poet şi nu- Reflecţii după un studiu de 
mai poet, iar Enescu a
foşt violonist, pianist, VLADIMIR DOGARU,
dirijor, compozitor, pro- culese de prof.
fesor, dar, în adîncul su- ELENA TĂMAŞAN
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prompt: „Da, dar e mă
cinată !". JVu-i nimic, imi 
spun, ambalajul occiden
tal e de calitate He deci 
şi măcinată! Pungă ară
toasă, fără alte indicaţii, 
decît gramajul: 250 gr.
Plătesc 220 de lei. Şi a- 
casă descopăr că „formi
dabila" achiziţie nu-i de
cît un banal amestec, cu 
nimic mai presus decît 
autohtonul nechczol.

Alerg în documentare. 
Din Dealul Mitropoliei, 
la Senat. De la Muzeul 
Naţional de Artă, la Tri
bunalul Bucureşti. Ţin 
ochii bine deschişi şi pri
veliştea mă oripilează. 
Lipscaniul, atît de cunos
cut mie altădată, îmi dă 
sentimentul colţului de 
Fanar: lume pestriţă, de 
calitate îndoielnică, în- 
tr-o viermuiala fără rost; 
o mie de bazaconii ori
entale expuse vînzării; 
muzică turcească ţîşnindr 
din aparatele deschise la 
maximum. Şi, pentru ca 
peisajul să nu sufere, e- 
xistă şi hoţi de buzuna
re, şi prostituate, şi pro-/

xeneţi! Totul agrementat 
cu suverana murdărie I 
Multă, multă...

Sînt la capătul puteri
lor. Dar şi al şederii în 
draga noastră Capitală... 
O geană de speranţă. 
Propunerea parlamenta
rilor P.U.N.R. de a se 
conferi Braşovului sau 
Aulbei Iulia statut de ini
mă politică şi administra
tivă a ţării. Şi atunci, a- 
dio iz oriental, adio mi
zerie — morală şi mate
rială! Odihnesc în casa 
prietenilor. Înaintea mea, 
o aburită sondă cu bere. 
Dar... după cele trăite în 
comprimatul timp dispo
nibil. nu mai cred nici 
in... reconfortanta băutu
ră. Stăm la taclale. Schim
băm impresii. Naivă, gaz
da crede că povestea cu 
capra vecinului mă poa
te consola. Şi-mi spune 
cum, ostenită după o zi 
de policlinică, a făcut fa
ţă cruntei bătălii pentru 
ciorapi la vestitul „Mer- 
catto" din Titan. Vă a- 
mintiţi, sper, teribila pu
blicitate ce li s-a făcut'  
italienilor! Vorbe multe! 
Feţe zîmbitoare! Femei

frumoase — Anca Ţur- 
caşiu în- postura de vin- 
zătoare, toată sex-appeal 
şi deloc voce... Ei, şi du
pă umilinţa de a nu fi 
avut bani decît pentru 
trei perechi, în timp ce 
alţii cumpărau cu zecile, 
d-na doctor, alias gazda- 
consolatoare, rulînd cio- 
rapii-trofeu, iese cu de- 
detele prin plasa de pă
ianjen... Vestita marfă, 
prezentată cu tobe şi sur- 
le, era... putredă. Apropo, 
între timp şi... putredul 
.Mercatto" a falimentat.

Poate gîhdiţi: „Ei, tris
teţi de provincială la 
Bucureşti! Firesc să ia 
plasă /“. Permiteţi, vă 
rog, o contrazicere, moti
vaţie in acelaşi timp a 
prezentului articol. Starea 
de lucruri a privatizatu
lui comerţ poate fi ari
cind scoasă din contextul 
strict bucureştcan şi a- 
plicată, cu statut de re
gulă, oricărei localităţi /

Să nu ne lăsăm însă 
copleşiţi de pesimism! 
Nu tocite sînt contrafăcu
te în ţara ăsta.' Şi, spre 
a mă convinge, prietenii 
alătură sondei ambalajul 
original: e româneasca
bere de Reghin ! Acum 
da, o accept!

Călan, sportul cunoaşte mulţi adepţi
In urma doar cu cîfîva ani, 

lîngă Oraşul Nou Călan a 
fost construit stadionul spor
tiv, aproape de numeroşii 
tineri din localitate iubitori 
de sport. In principal aici se 
joacă fotbal. Dar In jurul sta
dionului există o suprafaţă 
întinsă de teren pe care, du
pă cum se va vedea, factorii 
sportivi locali, cu sprijinul 
sindicatului liber şi al con
siliului de administraţie de la 
Societatea „SIDERMET" S.A. 
(fostul' combinat siderurgic), 
caută să-l pună cît mai bine 
fn valoare. Se lucrează cu 
toată hărnicia la construirea

firimei popicării aici, la Câ- 
an, dotată cu două piste. 

Se are In vedere ca, în limita 
fondurilor ce vor fi acumu
late, să se ridice alte clădiri, 
să se amenajeze la parame
tri superiori terenul II de an
trenament al . fotbaliştilor, 
care va fi nivelat cu pămînt 
fertil şi apoi semănat cu 
iarbă. Dar intenţiile iubitori
lor de sport din Călan, ale 
celor numi}i mai sus, sînt ca

în acest perimetru să se con
struiască o sală de sport şi 
u/i bazin, olimpic de înot ca
re, iarna să fie folosit şi ca 
patinoar. La întregirea bazei 
sportive cu noile construcţii 
se are în vedere folosirea 
resurselor locale, participa
rea la ridicarea noilor obiec
tive atît a unor meseriaşi de 
la „SIDERMET" S.A., cît şi 
a unor pensionari de cele 
mai diverse meserii.

Să notăm însă, că pînă ce 
noile obiective vor primi 
contur, sportul la Călan cu
noaşte tot mai mulfi adepţi. 
Şi aceasta se datoreşfe tot 
iubitorilor sportului ce fac 
parte din sindicatul liber şi 
din consiliul de administraţie 
al ,,SIDERMET"-uIui. Din ini- 
ţiaîiva lor, se află în plină 
desfăşurare competiţia fot
balistică „Campionatul de 
Casă" dotot cu „Cupa meta
lurgistului" la care participă 
reprezentanfi ai 16 secţii de 
la „SIDERMET", jucători tineri, 
amatori. Din cele 16 echipe, 
au rămas în competiţie opt, 
care au fost împărţite în do

uă serii de cîte patru echipe 
şi primele clasate îşi dispuţq 
înfîietatea. Cu sprijinul sin* 
dicatului liber, s-au stabilit şt 
premiile-: locul I -  12000fef. 
II -  8000 lei, III -  6000 tei, 
iar pentru loşul IV -  150CŢ 
lei. După cum ne spunea an»-, 
frenorul Anton Mavrusca, a  
fost descoperit şi un viitor; 
posibil jucător al echipei 
Victoria *90 Călan, Alexandre 
Pap din secţia Turnătorie rov 
2. Competiţia este vizionată 
de un însemnat număr de su 
porteri. „Participă la aceste 
meciuri un public mai nume» 
ros decît la partidele din 
campionat -  ne-a precizat dl. 
Ion Avram, secretarul Asaci*; 
a|iei Sportive „Victăria" '9Ct 
Călan. Un număr .mare de 
tineri siderurgişti, _ elevi s£? 
constructori participă t u ţ  
asemenea la competiţiile os* 
ganizate la volei, tenis ca 
piciorul, pescuit sportiv şf 
cros". Semn bun pentru îOk . 
viorarea întregii octivităff' 
sportive la Călan.

SABIN CERBU

Barul „Intim* din Oră ştie. Servicii operative, in
tr-o ambianţă cu adevărat intimă.

Foto PAVEL LAZA

Cei trei oameni de care 
ne ocupăm în articolul de 
faţă, Wilhelm losif Mezei, lm- 
bre Cristof şi Adrian Cirche,
nu seamănă unul cu altul, dar
au o trăsătură comună şi 
anume aceea că nu sînt ni
căieri angajaţi, încadrîndu-se, 
deci, la rubrica „fără ocu
paţie". In această postură 
aflîndu-se, indivizii cu pricina 
aveau timp berechet să se 
ocupe de băutură, să pună 
la cale tot felul de matra- 
pazlîcuri de genul celui pe 
care îl vom relata în conti
nuare.

tntr-o seară, era încă pri
măvară, cei trei s-au adunat 
la W.l. Mezei acasă şi s-au 
apucat de băut. Gazda n-â- 
vea cine $tie ce băutură în 
casă, aşa că l-a trimis pe 
mai tînărul Cirche să cumpe
re două' sticle de -spirt me
dicinal, căci nici unul nu fă
cea mofturi .yiş-a-vis de ce

turnau pe gît. in vreme ce 
îngurgitau lichidul albăstrui 
la culoare, pun la cale un 
plan menit a-i umple de bani. 
Hotărăsc -  mai concret — ca 
a doua zi să se ducă în cor- 
pore şi să fure din societatea 
„Siderurgica" metale nefe

celorlalţi doi şi se înţeleg 
dîntr-o privire. Era cablul prin 
cdre se făcea legătura tele
fonică între centrala de la 
„Siderurgica" şi laminorul de 
800 mm. Adrian Cirche se 
urcă pe stîlpi şi secţionează 

cu toporişca, iar cei-

Hoţii de trîntori

i  4  A  ■ ?  '

NICI DEVREME, NICI TRZHI
(Urmare dio pag, 1)

pe alocuri selenar, Dar nu 
trebuie să tragă concluzii 
pripite. Aici se lucrează: 
sistematic şi temeinic pen
tru rezolvarea într-o per
spectivă mai largă a pro
blemei. Dacă asta se fă
cea în anii trecuţi, rîndu- 
rile acestea nu mai erau 
scrise acum. Să nu mai 
dezgropăm însă morţii în 
zadar.

R.A.G.C.L. Hunădoarâ nu 
ar fi avut capacitatea să 
execute singură lucrările 
care erau necesare în acest1 
scop. A contractat o bună 
parte dintre ele cu Socie
tatea Comercială „i.C.Ş.H.-” 
S. A., firmă specializată ,în 
lucrări de construcţii side
rurgice, dar şi în construit 
ţii civile şi, de ce să n-o 
spunem, firmă serioasă. 
Despre lucrările în cauză, 
pregătitoare pentru iernile 
care vin, discutării cu dl. in
giner ţPiberju i&mcz — di
rectorul telinic al „T.C.S.H.* 
S.A. s -- - • - - — i • --•« . •

— Pentru rezolvarea 
problemelor termoficării 
oraşului; jR A.GiG.L. &

contractat cu noi pentru 
acest an lucrări în valoa
re de peste 20 milioane lei. 
în contul a cestui contract 
noi trebuie să refacem în 
întregime reţelele termice 
exterioare in microraioa- 
nele II, III şi IV.

Domnule director,, e- 
xistă finanţare, documen
taţie, aprovizionare tehni- 
co-materială pentru finali
zarea acestor lucrări şi, în 
general, în.ce stadiu se a- 
flă ele, că de lucrat ştim 
că se lucrează la ele ?

Probleme de finan
ţare nu sînt. R.A.G.O.L. 
este uri beneficiar bun pen- 

, tru noi şi avem: interesul 
«ă-i facem Lucrări de cali
tate şi •; eît fnai; operativ. 
Ia',micro -3, pe care 1-ath 
contractat "cu punere ' fri 
funcţie în acest an, cana
lele termice sînt-' Executate 
jn proporţie de 90 la sută, 
iar conductele peste 40 
la sută. In două puncte 
termice s-ă schimbat deja 
soluţia tehnică, elimtnînd 

' pierderile de agent primar. 
Aven! unele greutăţi cu 
procurarea ţevii negre şi 
s celei galvanizate, dar

asigurăm locuitorii cartie
rului că în octombrie se 
va putea trece parţial pe 
reţeaua' nouă, iar pînă la 
finele trimestrului IV lu
crările aici se vor înefieţa. 

■" . Oamenii sînt impa
cientaţi că lucrările se de
rulează anevoie.' '

— Nu trebuie să se im
pacienteze. Pe unde tre
buie să trecem noi cu noi
le peţele termice1 sînt po- 

- zate i .cabluri electrice • şl 
telefonice, conducte de gaz 
şi de apă, canalizări. Fie
care întîlnire sub nivelul 
solului ea vreunul din a- 
ceste elemente înseamnă; 
probleme tehnice şi de e- 
xeeuţie noi şl acestea nu 
se rezolvă cît baţi din pal
me. De alei impresia că 
lucrările trenează. Locata
rii nu trebuie să-şi facă 
griji. Din punctul nostru 
de vedere pregătirile , de 
iarnă se vot încheia îa 
timp.

Şi, spunem noi, dacă „Si
derurgica* ' S,A. va furni
za agentul termic la ' pa
rametrii ceruţi, în Hune
doara, la iarnă va fi mai 
bine ca anul trecut.

roase pe care să le comer
cializeze. .

Zorii zilei următoare i-au 
găsit în apropierea haltei de 
zgură. „Ajunşi aici, răscolesc 
prin tufişuri şi bălării şi a- 
dună bucăţi de cablu de cu
pru. Prada nu era pe măsu
ra poftei lor însă. Intr-o vre
me, unul dintre cei trei ri
dică ochii şi vede un cablu 
atîrnat pe stîlpi. II arată şi

CALAN: PROBLEME 
VECHI, PROBLEME NOI

Locuinţele din cartierul 
Oraşul Nou Călan — adi
că peste 70 la sută, sînt 
termoficate cu agent ter
mic furnizat de „Sidermet" 
S.A. (fostul Combinat Si
derurgic „Victoria").'

Cel doi parteneri de ea- 
re depinde confortul ter
mic al locuitorilor Călanu- 
lui — „Sidermet" şi Filia
la Călan a R.A.G.C.L. De
va — nu se află în totali
tate la unison în această 
problemă. Furnizorul de 
agent termic primar tre
buie să facă în incinta şl 
în instalaţiile sale o sepa
rare a oonsumului propriu 
de agent termic de consu
mul oraşului. O tergiver
sează de ani de zile şi nici 
la dată anchetei noastre 
nu era făcută. Constructo
rul său tradiţional —
„I.C.S.H.- S A. — şl-a re
tras de aici toate, forţele 
şi nici nu şi-ar fi permis 
să contracteze o astfel de 
lucrare cu „Sidermet* S.A. 
deoarece, după spusele
d-lui director Tiberiu 
Koncz „Sidermet" „nu are 
cu ce să o plătească".

Să părăsim însă acest 
„teritoriu mlhat* al inves
tiţiilor care se amină sioe- 

: die. Iată ce ne spune dl. 
Ion Spfităceanu. directorul 
Filialei Călan a R.A.G.C.L. 
Deva : ' ' ‘ ~

„Dacă „Sidermet* S.A. 
ne-ar asigura la parametrii 
ceruţi 12 Gigacolorii/oră,

lolţi doi îl strîng în colaci. 
Adună astfel vreo 250 m de 
cablu.

Problema care se punea 
acum era cum să îndepărteze 
izolaţia de pe miezul de cu
pru, căci doar metalul curat 
este acceptat de cel ce co
lectează astfel de materiale 
- un particular din Hunedoa
ra. Aveau soluţia şi au pur
ces s-o aplice cu iuţeală. Au

făcut un foc mare şi au a- 
runcat cablul în el. Erau bu-'i 
curoşi; de reuşita afacerii,- 
deşi un proverb zice să rw'* 
spui „hop" pînă nu sari şatfcni 
-ful. Vîlvătaia lor a fost vă»-1 
zută de lucrătorii haldei def̂  
de zgură care au dat un 
lefon într-un anume loc. A|<Xţj 
că, pe cînd se bucurau măT 
dihai, s-au trezit cu poliţia 
lingă ei, care i-a întrebat os 
nume, sănătate ş.a. • Astfel*,’' 
la Procuratura municipiului'' 
Hunedoara, ia naştere un do-' 
sar pe cohorta căruia sîfiSJj' 
scrise numele celor trei, iar 
dedesubt -  furt şi distrugere- 
de bunuri din avutul public 
în valoare de 37717 lei. Lcr 
această sumă se vor adougO, 
fără doar şi poate, cheltuie
lile de judecată, întrucît do
sarul a luat drumul instanţei,

TRAIAN BONDOR, 
VALENTIN NEAGU

nu ar fi probleme cu în
călzirea. Dar anul trecut 
abia dacă ne-a asigurat 40 
la sută din această can
titate".

Problema încălzirii pe 
timp de iarnă a locuitori
lor din Călan a pfeocupat 
atît p r i m ă r i  a, cît şi 
E.G.C.L. şi nu putem spu
ne că a lăsat indiferenţi 
pe cei de la „Sidermet".

Recent, pe această temă, 
la primărie a avut loc b 
analiză cu participarea ce
lor trei citaţi mai sus. Se 
constatau atunci ca nece
sare- lucrări de înlăturare 
a obturărilor pe reţeaua 
de agent primar, necesita
tea îmbunătăţirii parame
trilor acestuia. Se • mai 
constată că beneficiarul, 
E.G.C.L., trebuie (tot sub 
semnul lui necesar şi tre
buie) şă-şi ordoneze preo
cupările pentru dotarea 
punctelor de termoficare 
cu aparatura de măsură 
şi control ale parametri
lor agentului termic pri
mar şi secundar, intrărilor 
şi ieşirilor de apă rece şi 
caldă, ale intrării (ie apă 
de adaos în aparatele de 
contracurent, curăţarea de 
reziduuri şi colmatări a 
instalaţiilor şi elementelor 
interioare de încălzire. S-au ' 
pus deci la acea discuţie 
comună o mulţime de' pro
bleme şi de condiţii. In 
final reprezentanţii „Sider
met" nu s-au angajat ca 
după îndeplinirea- acestor 
condiţii de către beneficiar 
să furnizeze agentul ter

mic la parametrii şi în can
titatea cerută.'

Cum stă la ora actua
lă E.G.C.L. Călan (folosim 
această siglă mai cunoscu- ‘ 
tă locuitorilor Călanuluî) 
cu îndeplinirea obligaţiilor 
rezultate din acea discuţie 
comună ? Ne spune tot dl. 
subinginer Spâtăceanu: ’

— După discuţia de Ia 
primărie, „Sidermet" a re-**| 
venit cu o adresă către noi 
prin care ne pune în ve
dere că ne va asigura 2Ş§ 
Gigacalorii pe oră dacă-' 
noi vom îndeplini , alte 
condiţii. Nu le-am comen
tat. Vă spunem cum stăm 
cu îndeplinirea lor. La 
punctele de termoficare n r.' 
1 şi 2 schimbătoarele de 
căldură pentru încălzire 
au fost separate de <ţple 
pentru prepararea apel cal
de menajere şi toate jănt 
noi. In punctele de termo
ficare au fost instalate a- 
parate de măsură şi con
trol, aşa cum s-a cerut la 
acea diseuţie. In prezent 
se continuă, repararea ca
pitală a reţelelor termice.

în aceste condiţii, furni
zorul de agent termic pri
mar s-a angajat că ne va 
asigura pe timpul iernii 25 
Gigacalorii/oră. Dacă, re
pet, ne asigură 12 Gigaca
lorii pe oră, populaţie ,va 
fi mulţumită - cu căldura 
pe care i-o vom asigura.

Mai sînt asigurări, mai 
este ceva de adăugat, dom
nilor ? Vom vedea Ia iar
nă ! ' . :
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Aşa cum vă relatam la 
"aceâtei c săptă- 

aaini, echipa de fotbal Cor- 
Nfoul şto  reluat pregătiri
le- pentru noul sezon la 
BMţsU, unde, la hotelul 

L J P ^ "  şl In împrejurimi 
I-tee' asigurate condiţiile de 
f cazare, masă şl pregătire. 
r®!ia lotul care a plecat, 
MRlfl parte jucătorii: Ioni- 
m  Pîrvu, Bardac, Tîrno- 
fWŞtQta, Gbcan, Bejertariu, 
4§£Wga, Uleşan, CheZan, Hei- 
-ittner, Gabor, Bordsari, 
'marian, Dobre, Nicoară, 
rSBiflohe — junior, Drăghfd, 
Bterian, Bânc, Boldor, Crâ- 

mmu- Ntacue, Căprărfscu 
■jfutthftii talentaţi tineri ju- 
LSOrf) Şi Ohîi (de la Meta- 
lOrpistul Cugir). Se aşteap- 
m  Sosirea lui Hanganu, 
gtritru care clubul hune-

Tn aeruTozonc# de Iu Buşteni

CORVINUL ŞI-A ÎNCEPUT PREGĂTIRILE 
PENTRU NOUL SEZON FOTBALISTIC

dorean nu a dus nici un 
fel’de tratative de transfe
rare şi nici nu doreşte a- 
cest lucru. Pînă la flata re
latării noastre nu Sosise 
nici antrenorul Em. Detrt- 
brovschi la echipă hunedo- 
reană,- aşa că echipa este 
însoţită de antrenorul se
cund Virgil Stoica care este 
ajutat de portarul experi
mentat, Ioniţă, in pregăti
rea jformaţlei.

Intr-o relatare telefonică, 
tînârul antrenor hunedo- 
rean ne-a declarat că în
tregul lot participă cu 
multă tragere de inimă la 
pregătiri, într-6 promiţă
toare stare de ordine şi 
disciplină. Antrenamentele 
se desfăşoară de două ori 
pe zl, dimineaţa de la ora 
10,30 şi după amiaza de 1» 
ora 17. Se efectuează an
trenamente a căror inten

sitate . creşte progresiv şj 
tn primele zile s-a efectuat 
o  pregătire fizică genera
lă, cu alergări in cele Mal 
diverse tipuri de teren, 
Circuite de forţă, preciftn 
şi antrenamente tehnice şi 
tactice. Joi şi azi, vineri, 
s-au căutat legături cu e- 
chipe aflate la pregătiri pe 
Valea Prahovei în vederea 
programării primelor jocuri 
de verificare pentru echi
pa hunedoreană. După 1 
august, Corvinul revine la 
Hunedoara şi după progra
mul întocmit, se va defi
nitiva lotul şi se va des
făşura pregătirea în ve
derea noului campionat 
1991—1992.

SABIN CERBU

TN ATENJ1A BENEFICIARILOR SERVICIILOR

-  _________

P U B L IC IT A T E

: ANIVERSARE

k •  CU ocazia majoratu- 
-Bfel.' Cnama, tata, unchiul, 
jMIfâişa şi bunicii urează 
.ăragei lor Mioara Adam 
«In Ormindea multă feri- 
’lMki- «La mulţi an i!" şi 
'împlinirea tuturor dorinte- 
4*W- (3193)

VIN ZA R l

ţ  VlND convenabil ARO 
fii, ‘60 4$® km. Simeria, •te» 
filări 01330, după ora 16. 
• '  • (3231)
f O VlND casă Sîntuiialm. 

telefon 11732. (3217) 
*0 VÎND cecuri Dacia 
80; aprilie 1987 şi Oltcit, 
fjfcâbil imediat. Deva,, te- 
îm  10964. (3214)
•  VlND Dacia 1300, fa* 

fcHCaţîe 1982. Informaţii 
Ăatogara Hunedoara la im- 
ftega*. * (3213)
■... •  VlND pian vienez. 
Deva, telefon 24662. (3212) 
: •  VlND rochie deosebi- 
. .mireasă, trenă, perle 

442—44), import. Geoagiu, 
-Sanatoriului, 31, telefon 
•B07. (3211)

'• VlND maşină tricotat 
Toyota, dublu jacard. Te
lefon 11887, Deva. (3210) 

O- VlND porc. Deva, Dra- 
,goş Vodă, 14, telefon 25075.

(3238)
. .# ViND Ford Taurrus 
î;6 L, stare ireproşabilă. 
.Deva» telefon 19157.
. (3227)
. #  CUMPĂR dolari — 190 
te i  Deva, telefon 23926.

(3226)
O- VÎND .Opel Record 1,9 

*— &9B&), televizor color 
©rfmdig, cu piese rezervă. 
Hunedoara, Eliberării 6/16.

(3225)
; •  VlND autoturism „Po- 
Jbşies l SOiV fa, îcaţie 1985, 
■5 viteze, 40 000 km, stare 
jfopă. Deva. b-dul Bălcescu,

bloc 21 A, apartament 11.
(3222)

•  VlND ARO D 243 nou,
cu motor Braşov. Informa
ţii telefon 957/31234, după 
ora 19. (3229) _

•  VlND Înscriere Dada
(1989). Deva, telefon 27569, 
după ora 16. (3224)

•  VlND vilbrochen Tra-
bant. Deva; telefon 17561, 
după ora 18. (3223)

•  VÎND butelie aragaz. 
Deva, telefon 13928.

(3220)
•  VÎND Skoda S 100. De

va, telefon 181?8.
(3221) .

•  VINDEM casă, in va
lută. Simeria, str. Corvin, 
15, telefon 60349,

(3240) *
PIERDERI

•  PIERDUT ştampilă 
rotundă cU inscripţia Ener- 
gomontaj S. A., Sucursala 
Instalaţii Electrice şi Auto
matizări, Şantier „Ardeal"
2. Se deeiar&mulâ.'

(3216)
9 PIERDUT ştampilă 

dreptunghiulară cu in
scripţia : T.A.G.E.M. Bucu
reşti — A.E.I.E.A. Punct 
de lucru Deva, Se decla
ră nulă. (3216)

S C H IM B U R I 
DE LO C U IN ŢE

•  SCHIMB apartament 
două camere, cartier Tra- 
ian, Rm. Vîlcea, cu simi
lar sau trei camere Deva, 
exclus Micro 15. Informa
ţii la telefon 17575, Deva.

(3160)
•  SCHIMB apartament

trei camere, confort I, Mi
cro 15, cu apartament două 
camere, confort I. Deva, 
telefon 25962. (3236)

• SCHIMB apartament 
cu trei camere, confort I, 
ultracentral Deva, pentru 
un apartament similar, 
Cluj. Informaţii la telefon 
956/13246. (3148)

DIVERSE
•  SOCIETATEA NIVES- 

AltT-S.R.Is, Braşov angd-

PRECIZARE

ziarul „Cuvîntul Liber", nr. 415/21. VII. 1991, s-a

§Mlis a se menţiona că, în Conformitate CU Hofărîriie 
guvernului României, nr. 1065/1990 şl 233/i991, pe 
Ungă marii mutilaţi, invalizi de gradul 1, II, III şi 
Văduvele de război, au dreptul la 6 bilete (dus-întors) 

fi 4» călătorie pe C.F.R., clasa a II-a, eu 50 la sută 
:î reducere — şi SIMPLI VETERANI DE RĂZBOI, adi- 
î #  cci ce nu sînt invalizi şi nu au fost distinşi cu 

decoraţii speciale.

SOCIETATEA COMERCIALA „SARMIS" S.A. 
DEVA,

[? cu sediul în Deva, Piaţa Victoriei nr. 3, 
i i  _ ANGAJEAZĂ URGENT
i i - .9 contabil principal la Staţiunea Vata Băi.
IffoforBtaţii suplimentare Ia sediuf societăţii, te- 
ţlefon 12026 sau direct la staţiunea Vafa Băi, 
r __________; ___ _________________(449)__

I J Z l .  U Z I  I I , i l l

jează conducători auto cu 
autoturisme proprietate 
pâftrtr servicii de taxi. Con- 
•* diţii avantajoase.
• ţii Hunedoara, telefon 29167 
sau Braşov, 92Î/44664. ;

(SS&y
•  OFER recompensă 

50 000—1000 009 lei pentru 
un contract apartament ae 
stat. Deva, telefon 16Î86.

(3237)
•  OFER recompensă

30 000 — 100000 pentru de
dare contract apartament 
2—3 camere. Deva, telefon 
28044. (3202)

C O M E M O R Ă R I
•  LINIŞTEA şl bucuria 

vieţii mele s-au spulberat
. o dată cu dispariţia, acum 
un an, a celui care a fost 
bunul meu soţ 
ing. DINU ALEXANDRU 

BOSARD
Comemorarea, sîmbătă, 

27 iulie 1991, ora 12, în 
în Cimitirul Catolic Deva.

(3215)

DECESE

•  CU adîncă durere 
anunţăm comemorarea, 
la data de 27 iulie 1991, 
a şase luni de la dis
pariţia fulgerătoare a 
celei care a fost soţie 
şi mărită iubitoare

DANA HOSU 
Comemorarea va a- 

vea loc simbâtă, ora 12, 
la Cimitirul din str. 
Călugăreni, Deva.

(3219)

•  SE împlineşte un
an de cînd ne-am des- 
pârţit pentru totdeau
na ‘ de iţihjtă hflastră 
soră, puiţhată şi mătu
şă : _

SILVIA STOIAft 
ParastaSifl de pome

nire Va avea lo<s sîm
bătă, 27 Iulie, la Bî- 
şerfca. Ortodoxă din 
Deva, str. Libertăţii 
(fbst Lemn). ^044)

•  FAMILIA îndure
rată anunţă trecereâ in 
nefiinţă, după cf înde
lungată şi grea sufe
rinţă a celei care a 
fost o bună soţie, ma
mă şi bunică,

tolmaer maria,
născută SEEKELLV

mariska
în vîrstâ de 61 ăhi.
înmormântarea va 

avea loc în ziua de 27 
iulie, ora 16, la Cimi
tirul Romano-Catolic 
din strada Eminescu, 
Deva. (3243)

•  UN ultim şi pios 
omagiu celui care a 
fost ’
tehn. IOAN PETRUŢ,
şef serviciu administra
tiv la E. M. Barza, un 
om de o aleasă omenie 
şi un coleg deosebit. 
Sincere condoleanţe fa
miliei îndoliate. Cole
gii din cadrul ' servi
ciului administrativ.

(3233)

•  SOŢIA Ziţa anun
ţă cu durere încetarea 
din viaţă a celui mai 
bun soţ

DANIEL GHILA,
în vîrstă de 74 ani.
Inmormîntarea as

tăzi, ora 17, de la Ca
pela din Cimitirul Ca
tolic dih str. Emines
cu, Deva. (3228)

•  CU neţărmwiiă dure
re, soţia şi copiii anunţă 
împlinirea unui gn de 
la decesul dragului soţ

ing^NUŢU I. SILVESTRU
Comemorarea — sîmbă

tă, 27 iulie, ora 11, în Ci
mitirul din str. M. Emi
nescu, Deva. (3216)
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S.C. „AGROSIM ' S.A. SIMERIA 
str. 1 Dflcembrie nr. 2

ORGANIZEAZĂ LfCfTAŢIE 
•  pentru vîmarea de mijloace fixe 

| 9  pentru ocuparea unui spaţiu de magazie J
j alimentară în localitatea Bîrcea Mare. j
1 Licitaţia va avea loc în data de 5 august ]
î 1991, ora T0. I
2 Informaţii la telefon 60023. »
I (448) I

E „MICA PUBUCIfATE"

Anunţările pentru mica publicitate se primesc 
zilnic la sediul redacţiei din Deva, strada 1 De
cembrie 35 (clădirea Tribunalului Judeţean şi a 
Prefecturii, Ungă 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 
la sediul Tipografic! Deva, str. 22 Decembrie 257, 
(biroul Corectura ziarului „Cuvîntul Liber") tnlre 
orele 13,30—15,30, redacţia aslgurînd pentru aceste 
cazuri speciale apariţia anunţurilor in aceeaşi noapte, 
pentru a doua zi

\

! ANUNŢ IMPORTANT I j
| In vederea efectuării reviziilor şi repara- • 
■ fiilor anuale la instalaţiile de termoficare, | 
( Filiala Electrocentrale Mintia —- Deva anunţa j 
' întreruperea furnizării energiei termice pentru I 
I perioada 3 — 31 august 199Î. (447)

1
SIGMA S.C.S. DEVA 
ÎN COLABORARE CU 

MICROINFORMATICA S.R.L. CLUJ
O R G A N I Z E A Z Ă

* Cursuri de formare în meseria de ana
lişti programatori asistenţi pentru micro
calculatoare compatibile I.B.M./P.C. 

Durata cursurilor este de 10 sâpiâmîni, din 
care 8 sâptâmmi practică pe calculator şi se 
desfăşoară tn Deva.

Lectorii sfat cercetători ştiinţifici cu o înaltă 
pregătire profesională.

Absolvenţii vor beneficia de diplomă -  cer
tificat eliberată de Ministerul învăţământului .şi 
Ştiinţei, fr Hină cu Centrul de perfecţionare în 
informatică Bucureşti şi recunoscute pentru ocu
parea posturilor corespunzătoare.

Costul cursurilor este de 12 lei,
Relaţii suplimentare se pot obţfof la telefon 

956 -  15431, între erele 8-1$ sau 956 -  11067, 
între orele 15-22. |439}

•  FRATELE şi unchiul 
nostru dreg

OCTAVIAN GALEA, 
din Baia de Crlş, ne-a pă
răsit pentru totdeaima, lă- 
sînd în initnile tMmstfk la
crimi şi durere. Chipul lui 
blînd nu-I vom uita nici
odată, cit vom trăi îl vom 
plinge. Sora Minerva şi 
nepoţii Mărioara, Ioan şî 
Nucu. (3232)

e tinerii dui satul
Băieşti slnt aiăiuri de greu 
Încercata familie • Popescu 
Oheorghe şi Teodora, la 
trecerea în nefiinţă a fiicei 
dragi ■

MIRELA, 
la numai 18 ani, 

şiri transmit sincere: con
doleanţe. (1237)

SOCIETATEA COMERCIALĂ ARDELEANA S.A. 
cu sediul în Alba lutia 

I ANGAJEAZĂ :
j 9 REMIZIERI ^
(pentru desfacerea încălţămintei în localităţi din 
| judeţul Hunedoara. Grâbiţi-vâ să vă angajaţi, 
J plata fâeîndu-se în condiţii avantajoase, 
i Relaţii suplimentare puteţi obţine de la 
(sediul seck  ̂A personal do po strada
|  Morii, nr. 8, Alba lulia, telefon 11435, int, 181.

CONSUL DiVA S.A. 
societate de servicii informatice şi consultanţă, 
cu sediul tn DEVA, b-dul Decebal, bloc P, înre
gistrată cu nr, 520/68/1991

ANGAJEAZĂ :
9 ingineri efedronişti 
9 ingineri calculatoare profil bord 

pentru lucrări. de automatizări şi informatică 
industrială.

Relaţii la sediul firmei sau kt fefefo t 11130.
(446)i  

J
j  SECŢIA DRU M URI N A T IO N A L ! DEVA 
» Str. Rîndunicii nr. 3/â,
|  angajează prin concurs pentru Formaţia Mixturi 
* Betoane Livezeni 
( 9 şef formaţie

Condiţii do încadraro r studii suţterioare'  I  w i n i q i i  v i«  i n v u u r u i v  r  s iv M ir  « v p v r i v a

| I sau şcoala de maiştri cu profil de construcţii 
j |  specialitatea drumuri, construcţii civilo, *■ J 
I { tehnice sau exploatări miniere la xl

|  Se asigură locuinţă în organizare do şan* 
* fier.
|  Informaţii suplimentare la Secţia Drumuri 
' Naţionale Deva, telefon 13327 sau T3538.
I (444)

(« 5 ) |
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