
iute» se va fa c e la  ora 
M»30, cu aterizare ia 26.43. 
Din Araţi de  luai ptn* vi
neri, cursa decolează la o» 
ra 6,30; aterizînd ia Bucu
reşti la ora 8,05.

iirnl lung, de peste 20 de camioane mi este lă 
Ia bere Ia Haţeg, cum s-ar părea. Şoferii aşteaptă 
rcea pentru încărcarea de prefabricate din B.C.A. 
truiesc oamenii... Foto PA VEL LAZA

Munţii Retezat. Casa silvicultorilor de la Rotun da.
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Riviera de la Orăştie
La ieşirea din Orâştie 

spre Sebeş, mai precis, pe 
partea dreaptă, acolo unde 
şoseaua naţională se In- 
tîlneşte cu Apa Oraşului, 
în dreptul stadionului fos
tei I.M.Q., Orice trecător 
observă că... ceva se miş
că. E drept, deocamdată 
nu spectaculos, dar totuşi 
vizibil. Terenul, pe o su
prafaţă de cît.eva sute de 
metri pătrafi, între şosea 
şţ Apa Oraşului, a Fost 
nivelat, curăţat, grămezile 
de pămînt şi piatră urmînd 
să fie transportate de aco
lo. Sînt şi semne că va 
începe săparea unei fun
daţii şi...

Curioşi, ne-am interesat 
unde trebuie despre ce se 
întîmplă pe terenul respec
tiv şi-am aflat lucruri foar
te interesante, pe care me

rită să vi le facem cunos
cute.

Avem cp interlocutor pe 
dl. Remus Dara, un cunos
cut om al comerţului prăş- 
tian. *

-  Din cîte am aflat, d-le 
Dara, pe terenul cu prici
nd, dumneavoastră vefi 
construi un complex comer
cial cu dotările corespun
zătoare şi cu serviciile a- 
decvate. Ne puteţi da a- 
mănunte ?

-  Cu plăcere. Intr-ade
văr, pe terenul acela din 
apropierea Apei Oraşului, 
eu, administratorul unic al 
Societăţii cu Răspundere 
Limitată „Riviera" din O- 
răştie, doresc să ridic un 
complex comercial şi de

GHEORGHE PAVEL

(Continuare fn pag. a 2-a)
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Ce ne mai aşteaptă ?
Pe lingă cutremure şi inundaţii, care ne sînt 

date de Dumnezeu, de parcă acestea nu ne-ar fi 
adus atîtea daune şi necazuri pe cap, ne bîntuie tot 
felul de pericole sociale. Ba cresc anapoda preţu
rile, agenţii economici preferind să „navigheze" mai 
Uşor în aceste ape tulburi decit şă gîndească cum 
să facă munca mai productivă ş i  profitabilă. Ba ne 
plodeşte ia colţ şomajul, sau poate pensiHe prea 
mici' îi dau pe „benefficiarii'‘ lor la pămînt. in  para
lel cu asta; pnif mai descurcăreţi sau şuspuşi îşi 
fac vile, bişniţarii mişună la tot pasul, hoţii trec 
drept negustori cinstiţi, iar cei ce trebuie să aplice 

- noianul de legi' nu prea iau în seamă nici protecţia 
consumatorului, nici apărarea binelui şi interesului 
public. Dacă In faţa fenomenelor şi semnelor natu
rale oamenii sînt neputincioşi, să vedem ce ne facem 
eu .celelalte dureri şi griji care ne aparţin şi sie ma
cină timpul, liniştea, sănătatea şi viaţa.;

Dorind să ne mai îndulcească oarecum sufletul, 
dl. premier Petre Roman a făcut o serie de consi
deraţii ia recenta sa conferinţă de presă. Am aflat, 
ceea ce ştiam de altfel, că multe necazuri ne vin 
de la stabilirea unor preţuri aberante la o serie de 
produse. De ce nu sînt opriţi oare din această cursă 
nebunească agenţii economici care dezlănţuie fur
tuna ? S-a propus ca în viitor majorările să fie 
făcute numai după un preaviz de 3 luni. Cu asta 
ce vom rezolva însă dacă nu oprim creşterile în 
sine ? .0 soluţie a r fi să nu se luai dea credite şi să 
falimenteze cei ce nu-şi gospodăresc în mod chib
zuit patrimoniul şi resursele. Vom trăi şi vom vedea 
dacă aşa va fi.

Ca un paleativ, cu semnificaţii diferite în bu
getul familiilor s-a precizat că la 14 categorii de 
produse (energie electrică, pîine, zahăr, ulei, caiete,

■ vată medicinală — se putea altfel 7 — n.n.) se vor 
menţine subvenţiile. Este şi acesta un fel de pro
tecţie socială, nu ?

NICOLAE TIRCOB

| (Continuare tn pag. a 2-a)

ÎNGHEŢATA Ce se cere, ce se oferă ?
— ' Vă rog o îngheţată.
— Cu 10 ori cu 5 lei?
— Cu 5...
...Singurul chioşc ce vin

de îngheţată în Piaţa „O- 
bor* din Hunedoara este 
unul privatizat, cel al d-nei 
Maria Sandu, Servea în
gheţată asprţaţ#i^dş, VăniJiS.. 
şi cacao, Liîiaine Nechita; 
N-am înţeles un lucru: 
cum putea să aprecieze 
d o »  din privire gramajul,

; deoarece, susţinea dumnea
ei, îngheţata cu 10 lei are 
100 gram e; dar era servi
tă în acelaşi suport minus
cul. Care-i părerea consu
matorilor ? „Este bună la 
gust dar cantitativ nu co

respunde* — apreciază d-na 
Elena Vitan, eai* solicita
se o cupă eu 10 lei.

Cu toate că chioşcul pat- 
ticular de răcoritoare „Că

prioara* nu-i situat în căi 
mai bun vad comercial, 
îngheţata era foarte soli
citată. D-ra Fibia Rotaru 
vindea un sortiment din 
vanilie şi trandafiri.

— Cum vi se pare ? — 
deranjăm o consumatoare.

•r-C-df'
NIT PREA TRECE 

LA NOI ÎNGHEŢATA*..

Este adevărul exprimat 
sincer de către una dintre 
vînzăţoarele cofetăriei „Ga- 
rofiţa". La ora 12 (joi. 25

ESTERA ŞINA

(Continuare tn pag. a 3-a)

—■ Vai, ce mă dor 

oasele! Se schimbă 

Vremea—,; ;

— Ce te face să 

crezi ?

— Am lucrat peste 

30 de ani la Institutul 

Meteorologic !„.
rînd
la Bîrcea pentru încărcarea 
Construiesc oamenii,..

•  O NOUĂ SECŢIE DE RA
DIOLOGIE Şl RADIOTERAPIE... 
va inira în funcţiune la Spitalul 
■municipal Hunedoara. Se apre
ciază că va fi o secţie extinsă 
şi modernă, dotată cu aparatură 
complet nouă, aflată în termen 
de garanţie.

•  COLECTORI DE LAPTE. 
Pentru a ajunge la consumatori, 
pe lingă neodihna şoferilor, co
lectorii de la punctele de prelua
re a laptelui se străduiesc ca a- 
ceastă activitate să se desfăşoare

în condiţii cit mai bune. Ou re
zultate demne de laudă în pri
vinţa preluării laptelui se situ
ează : Dorica Vasiu (Sulighete), 
Maria Bodea (Mărtineşti), Viori
ca Buble (Ohaba), Elisabeta Je- 
Ier (Voia), Flgrica Toader (Bîr- 
său). Ana Roznov (Chimtndia), 
Mariţa Buciumau (Boşorod), Voi- 
chiţa Baba (Sîrbi) şl alţii. Evi
dent, să nu uităm nici meritele 
crescătorilor de animale din lo
calităţile respective. ' ‘ ,

♦  PSIHOZA BENZINEI ?! 
Marţi, 30 iulie, a.c., ora 10: .si
tuaţie încadrabilă, pe drept, la 
rubrica „incredibil ’ dar... adevă
rat" ! 112 autoturisme în cuminte 
aşteptare a sosirii rîvnitului car
burant, lă Hunedoara. Şi... 342

de surate întru suferinţă, tn şir 
indian, la Deva — Staţia de la 
ieşirea înspre Sintuhalm. Că 
vestea scumpirii „aurului ne

agra" este alarmantă, înţelegem I 
Ceea ce înţelegem 'mai greu este 
rezerva formidabilă de timp liber 
a posesorilor de maşini. Or fi in 
concediu de odihnă?! Or fi lucrat 
în schimbul 3 ? Sau urmează a 
lucra In schimbul 2 ?! Scuzaţi nai
vitatea întrebărilor, stimaţi citi
tori I Dar, altele, mai mature, nu 
sint de pus... " -

•  ATENŢIE LA CIUPERCI. Ni 
se confirmă de, către conducerea 
Secţiei-interne-a Spitalului din 
Deva.că intoxicaţiile cu ciuperci 
au crescut alarmant, existind şl 
cazuri grave şi chiar mortale.

Consumatorii care-şi procură sin
guri ciupercile sînt rugaţi să re
nunţe la acest aliment.

•  TRECUT ÎI ANUL... Dar 
degeaba! In multe unităţi co
merciale se vînd produse expira
te de mai bine de un an! Astăzi 
vom aminti doar m'agazinul ge
neral hr. 21 din Âninoasd, ăpar- 
ţinind Societăţii Comerciale „Her- 
mes" Petroşani. Calculul a fost 
făcut■ probabil,  după orarul de 
funcţionare al unităţii, care... nu 
există.

REPORTER

■  VOR TRAGE OBLOA
NELE.. Pînă la i  august 
trebuia să se încheie cla
sificarea unităţilor de ca
zare şi alimentaţie de tu
rism din staţiunile balneo
climaterice de pe literal 
(Mamaia, Constanţa, Eforie 
Nord, Eforie Sud; TeChir- 
ghiol, Costineşti, Nepturt— 
Olimp, Jupiter — Aurora, 
Saturn, Mangalia) precum 
şi a celor din Bucureşti. 
După cum aflăm de la di
rectorul general al Direc
ţiei de privatizare din ca
drul Departamentului Tu
rismului, domnul Bogdan 
Vaşilescu, unele hoteluri de 
pe litoral vor fi inchise în- 
trucît nu pot fi clasificate 
nici măcar Ia o stea.

H  PENTRU ŢHtENDAŞL 
In viitoarea Lege a a run
dei (ce va intra ctt de cu- 
rînd în atenţia Parlamen
tului) se propune ca aren
da să reprezinte Orientativr ....:

■D E B U T  IN CAMPA
NIA-ELECTORALA. In Po
lonia a început campania 
electorală in vederea ale
gerilor generate «*t la 27 
octombrie. La conferinţa er 
lectorală a  Uniunii Demni, 
erate Şi-a depus candidatu

ra pentru Seim fostul prim- 
ministru Tadeusz Mazo- 
wiecki, preşedintele aces
tei formaţiuni pofitice. Aşa 
cum a arătat de curînd la 
un miting, el îşi va desfăşura 
campania sub imperativul 
stabilităţii statului, al con
stituirii structurilor demo
cratice şi menţinerii prin
cipalelor direcţii .de trans
formare cu coregţarea con
comitentă a acestor direc
ţii, începută în 1339.

■  FOCARE DE INCEN
DII ANIHILATE După 
cum relatează a g e n ţ i e  
France Presse în departa
mentul Var din sudul 
Franţei s-a reuşit să se 
stingă principalele focare 
de incendii din zonele fo
restiere, ca urmare a mo
bilizării unor importante 
mijloace umane şi materia
le şl a utilizării masive a 
avioanelor speciale.

Au mai rămas numai cî- 
teva mici focare în zona 
Bras, unde focul a distrus 
sîmbătă şi duminică 1300 
de hectare de pădure.

MAMMMMIVWUWUUW
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In sfîrşit 9  veste bună pentru pensionari (peste 
2,8 milioane), care înoepînd de la i  august ac, vor 
benefici* de pensii majorate (or fi fost oare „re
compensaţi" Sn cinstea zilei de 23 ?). în  schimb, 
zvonul cu scoateri» cu anticipaţie la  pensie a încă 
500 000 salariaţi s-a risipit ca orice vorbă aruncată 
In vînt, criteriul ce urma să stea la  bază nefiind 
luat în considerare in nici o ţară cu economie dez
voltată. Să fim noi atunci buricul pământului ?

Cum este greu ca omul să se mai descurce In 
hăţişul de legi ce sînt date, dar mereu contestate 
şi boicotate, fiecare face cam ce vrea şi ce-1 taie 
pşpul. 4 $a se explică de ce corupţia şi bişhiţa fac 
făvagll in  societate, devenind un adevărat flagel 
naţional. -

în  feţa acestei situaţii ecenOmieo-sociale incerte, 
străinii vin, văd, ne salută ; şl pleacă, lăşîndo-ne să 
tie batem şi noi capul, poate cuin.au făcut-o şi ei 
la vremea respectivă, pentru rezolvarea probleme
lor ce le avem. Pînâ una alta. Guvernul ne mai 
pregăteşte cîte o surpriză, ne mai promite, ne m ai. 
ceartă şi nefortă , ba ne mai dă şi cîte o rază de 
speranţă, incit derutaţi, cum sînteni, ne tot între
băm ; oare ce ne mai aşteaptă ?

Dacă foite 
lumii sfat cuprinse şt păs
trate în fonzee şl teew i 
sDeciat amenaiate. noi. de- 
venii, de ce n» ptm<'m 
re) mina de la mină şi su
flet de ta  suflet pentru « 
ne ocroti Cetatea multise
culară — ca semn şl sim
bol al veşniciei noastre ? 
Dacă «pan «a«i bueareş- 
tean că sînt «Un Deva, pri
ma lui reacţie este să mă 
întrebe despre Cetate; cînd 
a venit cineva în vizită la 
noi, primul lucru a fost să 
mă roage să-l duc pe Co
tate ; să nu mai spun des
pre străinii eare fotogra
fiază mereu din centru Ce
tatea sau care vor să-i cu
noască tainele,.. Dar de 
multe ori t e i  este ruşine 
să pornesc înspre Cetate. 
D# ce ? Simplu-: î» «rmn 
fiecăruia o„ .amprentă a 
nerecunoştinţa — o hîrtie, 
o cutie d t coăserVe, res- 
fori «le mnenre, «Mar .mi
zerie... Atunci, cum rămf- 
ne cu „muzeul de inimă" ?
Haideţi .totuşi să uc  
ţionăm şi s i  păstră». .
blemo-tintboî carată ŞL„ »- 
trăgăfoweî ŞG.N.)

■sfidtM să
M » y * #

O ilustrată pe adresa B AC.CL. Deva. Aţa urată  majoritatea zonelor, verzi 
din municipiu. Scaicţp şi buruienile sufocă florile. Este frumos gospodărit o-

WEL lazaraţul nostru ! Nu-i aş» do mnilor edili ? Foto PAI

Ploaie de vatră. Deasă, 
mocănească. Ne zicem că 
va fi o zi mohorttă. Dar o 
şansă de înseninare exis
tă : bunătatea sufletească 
a noastră, «  oamenilor.

Deşi buletinul meteo «- 
ntinpă in continuare o M 
în care ,/M ntitSţiiedeapă  
pe metru pătm pcit «frm- 
ge pină Ia 30 U trf. DACIA 
1300 condusă de Ionel Vi
li p porneşte pc» drumul 
moţilor, spre BrM. Primul 
popas Ia Oam l  fiCefbm’. 
Lacătul pe ©ar înăun
tru zgomote. Găsim por- 
ti fă" prfo« «spatie", 1* c u 
lisele" hanului, lucrătoarele 
Sînziana 1 van, m Mariana 
Stănculescu şi Elena Nistor 
pregăteau sîmbăta liberă 
pentru cet ee Vor poposi

vetre străbune. Trecem 
prin Baia de Criş, locul 
in care şi-a trăit ultimele 
clipe, pleclnd spre nemu
rirea noastră, Avram lancu.

Din fuga maşinii, arun
căm o privire duioasă, 
nostalgică înspre Casa de 
copii fără părinţi. Ploua 
mărunt, dar ei ieşiseră la

Pizza, cîrnaţi, băuturi, 
sucuri, bere, cafea „Marghi- 

' iama* ş i  d t e  alte bunătăţi 
-găsesc consumatorii bro
deai yf nu numai, la"o oi
ţă  u-nSUta tu0 ţică , recent

f e p r ţ ,
a despre: £Bx-este Vd'rba' 

pres“, condusă de un -pri
ceput cathereîunt, d t  Vio- 
re î Dărăştemt: * -

Ţebea. Ne pierdem prin
tre mulţimea de turişti, co
pii. cupWrtnţi (şl fără), cu 
dascăli, sosiţi să igoeşni- 
ceascS Tnem<Aia‘‘ţ!răişornăti \ 
nostru, a lui ff&fkaţ a ce
lorlalţi Români care ne ve
ghează de-h pururi afnin- 
tirea. Trecem cu smerenie 
pragul Bisericii cu Trico
lor. Ne picură în suflet o 
lacrimă de doi pentru Mării 

oştri înaintaşi care, în

Moţiunea Ţaţa Băl. Li
niştea ccmtidiană ne tntîm - 
pi*d de la parcare. Prin
tre sorii răsfiraţi, soarele 
îşi trim ite ras» timide. Pe 
aleile curate ale parcului, 
înconjurate de verdeaţă. 
Hori, pomi şt seci de băn
cuţe, mineri, oţelari, ţă
ranii, m ulţi, foarte m ulţi 
pensionari (cu şi fără ne
poţel), „îşi vindecau răni. 
le ' pe oare, anii de mun
că le aduc în viaţa noas
tră, a tuturor. Dar pentru 
■şa rimhăta liberă a dum- 
n■-‘■■.voastră, «  noasteil, a
v e l»  rnre ne-o petrecem la
Fat*. Băi ti  fie  f t  mai 
reconfortantă, dătătoarele  
tioî puteri, găkttn ta dătorte 
şi pe dl. Mihail Rudeanu, 
inspector ţe f, al inspecţiei

Judeţene pentru Calitatea 
Produselor şi Serviciilor. 
Solicităm citeva păreri.

— împreună cu dL llie 
Miţiu, şeful staţiunii, am 
făcut un controi amănun - 
Ut asupra modului în care 
simt respectate regalii» de

. igienă, curăţenie, gramnjc, 
meniurile, asistenţa meM- 
cală, recepţia, turiştilor, ne 
spune dumnealui. Atit la 
ca m e, cantină, bar, club. 
săBie de tratament (met,.a- 
« .  mrosolL v&c-
dicată), cel sosiţi aici au 
bune posibilităţi de refa
cere a sănătăţii fizice şi

- psihice.
— Aceasta, in condiţiile 

ciad ■ lu noi se  optică cele 
mai scăzute preţuri: 90 lei 
pe et >~- 3 mese şi 50 M  
cazarea — a intervenit dl. 
Ilie Miţiu.

:$■?■'■ Este o invitaţie să ve-
- niţi la Vaţa Hait... Dacă 

rîndurtie de faţă 'nu, v-am
.* convins pe depUn, convin- 

geţifipă : singur i f  X,a bună 
pedetfiţjintr-A.altă rijubăti 
7îberS. '

ţ ^ GW. 4.

vreme de restrişte, jau păs
trat Tricolorul Românesc 
mereu viu pe balta aces
tui sfint lăcaş. Nu pără
sim Tocurile: încărcata 4*'
istorie ale Ţebei înainte 
de a stropi cu lacrimi ţa
rina lui Moş Dragoşa, care 
a fost decenii de-a rindul 
ghidul de suflet al acestei

mmm

în „Cuvîrttui Liber" nr. 
409/16 iuBe 1991, a apărut 
articolul: .O lecţie de bu- 
nă=6eviîhţă ibmâneaşcă", 
autorul fiind Victor îsac, 
din Hunedoara.

Pentru da „lecţia" enun
ţată jn titlul articolului să 
„prindă" tn inod eficient, 
autorul face trimitere la 
opera d-ncf ăfaria Berenj’L, 
„valoros cadru didactic şi 
istoric a! comunităţii din 
Ungaria", care la rîndul 
său‘•trimite — în mod ne
cesar — la.; „Aspecte na- 
ţional-culturale din istoria 
românilor din Ungaria
(1785—1918)".

Subliniază -uutorul ta^g,li
ni ta tea celor: două.!'bisa#ici 
tradiţionale" s-a: caracteri
zat prin aceea iă, „priori
tate au avut-o greco,cato- 
11011”, enumerînd o seamă 
de învăţaţi ai Şcolii Arde-, 
lene, omiţînd însă, cu abi
litate, pe. Ion Inocenţiu
Micu Clain.

fn sinteză, autorul con
chide că şi astăzi — spre a 
ieşi din impasul diversită
ţii confesionale — se poa
te face apel la trecut.

Luminismul Şcolii Arde
lene de care vorbeşte d-na 
M.B. nu este singurul act 
de cultură în cuprinsul Da
ciei Felîx înainte de 1918. 
în acest context, e suficient 
să facem trimitere la vre
mea savantului Dimitrie 
Cantamîr, care; după lupta 
de la Stăniteşti, pe Prut, 
din 1711, se refugiază Ia 
curtea ţarului Petru cel 
Mare. Său, mai apoi, la 
epoca lui Gh. Asaehi — fn 
Moldova — şi-a lui Gh.

Lazăr îp Muateaia, fărăî să 
Uităm de „Junimea* de îa 
laşi.

Surprinzător ni se pare 
altceva, ■ d-Je Isae, ş l apu- 
me, împrejurarea omisiunii 
esenţiale privindu-1 pe fon 
Inocenţiu Sliea Cfofo, care 
s-a nfecut -ca «o fowieat în 

. lume. Pină la 14 Mă, acest 
cărturar a fost mut. , La 
vîrsta de 14 ani, Domne-;

oamenii l-au osîndit vre
me de 24 de ani.

în  capodopera sa „Isto
ria dezrobirii religioase a 
românilor din Ardeal In 
secolul al XVlH-lea", Sil
viu Dragomir ajunge la 
concluzia că Micu Clain a 
fost victima catolicismului, 
într-un fel, d-le Isae, pen
tru că. Intr-altul, spărtura 
In unitatea de neam din

DREPTUL LA REPLICA

Articolul dv. este 
tendenţios, domnule Isac!
zeu-Ziditorul i-a ridicat 
„pedeapsa”. Ga semn de 
recunoştinţă, după ce-şi dă 
seama de vitregia ‘istoriei 
neamului din care-a odrăs- 
lit, dar mal ales de  cap
cana în care-ajunsese o mi
că parte a românilor din 
Ardeal (greco-catolicii), a- 
cesta s-a dus la Viena şi 
la Roma, spre a primi 
drepturi pentru biserica sa 
(unită) înşelată, pe care-o 
conducea în calitate de e- 
pisepp. Numai că, tn  Ipc, 
de înţelegere şi ajutor, ce

lle  două capitole, în con- 
\sens, l-au ţinut In ejdî, 
ţii*p de 24 de ani. A mu
rit lg Roma, plin de amă
răciune, după ce, în prea
labil, îşi «induse şt CRU
CEA de la gît, spre a pu
tea supravieţui, fn conclu
zie, Dumnezeu l-a pedepsit 
numai 14 ani, în timp ce

1700 (cifră rotundă, rapor
tat la perioada cuprinsă în
tre 1697—1701), abia în 
zilele noastre s-a „desăvîr- 
şit", Greco-catolicii apar
ţin acum „bisericii catoli
ce de rit oriental". Mai 
mult chiar dacă pînă la 21 
octombrie 1948, tipicul Ria
lului — asemeni celui or
todox — obliga ca săvîrşî- 
rea îm părtăşanii să fie fă
cută eu PlINE şi VIN, în 
prezent, Sf, Taină pomeni
tă se face că HOSTIE, ca 
la evrei şi catolic}.

Lecţia de bnnă-eredinţă 
românească nu se face d-le 
Isaţ, oWiglnd pe cei mulţi 
(ORTODOCŞII) să ia a- 
minte la .prioritatea" ce
lor puţini (greco-catolicii). 
O asemenea tendinţă carac
terizează pe greco-eatolld 
de 300 de ani. Un singur 
exemplu. La încoronarea

regilor care a« făurit Ro
mânia Mare Ferdinand 
şi Mari a — ce-a avut loc 
în 15 oct. 1922 la Alba Iu- 
lia, Iuliu. Maniu şi latifun
diarul Kirtop din Cimpeni 
au refuzat să participe (să 
intre in biserică) pe con
siderentul că erau greco- 
catolici Ce trist, dde Isac 1 
Cel doi „patrioţi" au fost 
de acord cu UNIREA, da# 
nu şi cu făuritorii e i ! Cam 
acesta ar fi raţionamentul.

Protocolul rămîne proto
col, d-le Isac ! Afirmativ, 
ex-regele Mihai înţă nu 
era plecat din ţară la tîr- 
nosirea Catedralei din Ti- 
■mişbasş. jU  «  asemenea 
tîrriosire au participat, în 
afară de Mihai, atlt Teo- 
fiarj Georgescu, cît şi An* 
Pauker, deşi nu erau or
todocşi. Şi, încă ceva, d-le 
Isacj Povăţuiţi pe greco- 
catoUcl ş i  stea — pentru 
conciliere — la masa tra
tativelor, la care-i tot chea
mă strana ortodocşilor. Be 
ce ? Pentru că, mitropoli
tul Todea — uns acum cu 
gţradul de cardinal de că
tre papa, nici nu vrej s-au
dă de-un asemenea mijloc 
de împăcare î El, oare cu
noaşte' mai bine maghia
ra decît româna — se vrea 
neapărat în vîrful bisericii 
româneşti „tradiţionale*.

Ce lucruri slaba, domnule 
Isac 1 Odată şi pentru tot
deauna Mihai Eminescu — 
Cezarul poeziei româneşti 
—  a definit acest .gen' do 
lucruri, d rep t; „Lustrr . 
ră bază şi formă fără fo.*., -

S e r i l e  î n  c e n t r u l

D E ^ B I

C. P R E D A , p e n s i o n a r

Spre sfîrşitul zilei, eîrid 
Zăpuşeala se mai domo
leşte, forfota pe străzi 
Creşte simţitor. Devepi de 
toate virsteje şi din toa
te cartierele ies să-şi mal 
tragă sufletul la obişnui
ta promenadă prin cen
trul oraşului. Unii prefe
rii plimbarea, alţii plutesc 
urechea la  „dezbaterile* 
din făţa. Poştei sau ca»- 
tfi un loc pe bancă. De 
fapt, trebuie să plodeas
că cîte o oră pină se eli
berează vreuna din cela 
cîteva bănci, pe jumăta
te deteriorate.

Dacă te apucă pe-aiei 
setea,' ţi-o poţi stîmpăra 
numai contra cest. De mai 
îşolfi ani, cişmelele din 
oraş au foit desfiinţate, 
i»r setoşii sînt nevoiţi să 
fotre în «restaurante sau 
bprvmi, «S ia j©o şî, «A 
rog, să deschidă punga. 
Probabil că acest interes 
mercantil a dus şi Ia re
ducere* numărului de 
bănei publice.

Un fapt îmbucurător: 
la parterul hotelului „Tu~ 
rişt» a  luat fiinţă de cu* 
rîjid o unitate Sn care 
găseşti pizza, cafea, răco
ritoare şi nişte savarine 
excelente, S-a mai reme
diat ş l .calitatea citrona
dei la cofetării. Ce nu 
face concurenţa ? , Păcat 
oă acestea se-nehid la o- 
rele 19, clnd solicitarea e 
maximă. Ce să ~mai vor- 
blm de magazinrie cu 
produse industriale, care 
trag zăvoarele la ©rele 
18, deşi vara e  lumină 
naturală focă 3—-4 ore.

Dinspre restaurantul Ba- 
ebus privatizat şi moder
nizat). răzbate o  muzică 
diabolică. In stare să as
pire clienţii pe o raz i de 
un km. Rău este că în 
această zonă mereu se 
Iscă zarvă, se-ncing bătăi 
între bande de răufăcă
to ri Răgetelercorapatitorl- 
lor şi guiţatul strident al 
feminelor care-i însoţesc 
sflşie văzduhul. Trecătorii

se îndepărtează grăbiţi, 
iar locatarii năvălesc Iâ 
geamuri să vadă cine în 
cine a-nfipî cuţiiul.

Unlî clienţi, cu vocabu
lar şi apucături dezgustă
toare, Işi Iasă urinele pc 
sito ganguri» după pomi 
,sau miect pe zidurtie d u 
duilor- Grupul sanitar din 
centrul oraşului stă Sn 
paragină de mai mulţi 
ani.

Pe neobservate, în zonă 
au mai apărut . şi alte 
puncte de aiooolizare — 
la festa „Gospodina ”, la 
Patiseria de lingă cine
matograf, te sediul „Tine
retului liber". Degustăto
rii de «  toezesc uşuraţi 
foi portofri» ba mumele 
numărat bucuroase teancu
rile de sute, iar lumea se 
întreabă, pe bună drepta
te;,, iţtei*g"«ohsiderente 
se aprobă înfiinţarea a 
noi şi noi cîrciumi hi 
centrul Devei (unde şi 
aşa există v«eo piatra res
taurante şl alte cîteva ba- 
ruri), fără a se lua mă
suri de'păstrare a ordinii, 
şi liniştii publice ?

Vrînd-nevrtod, prin Pia
ţa Unirii arunci privirea 

spre statuia lui Petru Gro- 
za, devenită de un timp 
obiect dă profanare. Nu 
pledăm nici pro nici con
tra prezenţei acestui mo- 
nument Dur un lucru tre
buie înţeles: atita timp 
cît se află pe soclu, sta
tuia trebuie îngrijită şl 
apărată de vandalisme. 
Este o chestiune de ci
vilizaţie şi de  bun simţ.

Dar să nu zăbovim prea 
mult, fiindcă se lasă în
tunericul, iar plimbarea 
pe stradă, fără gardă per
sonală, devine riscantă. 
Îşi fac apariţia indivizi 
suspecţi, care sparg sau 
răstoarnă, răcnesc, se 
leagă tam-nisam de tre
cători şl n-ai «mi să te 
piîngi, deoarece oamenii 
do ordine apar doa» du
pă orele 22... '

IOACHMI LAZAR

|(* '
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Siderurgica “ - unitate
paznici

•  Un procuror şef ne aştepta fără să ştim- •  Pe 
fondul susurului şuvoaielor de ploaie •  Cu camio
nul la furaţ •  Cum reacţionează opinia publică şi 
cum acţionează poliţia •  Hoţii de metale •  Ce este 
de făcut

Cînd am intrat în clă
direa Procuraturii munici
piului Hunedoara, domnul 
Tiberiu Hărşan, şeful res
pectivei instituţii, un sin
cer fi statornic prieten şi 
colaborator ai „Ocrvfatufui 
Liber*, aflat în holul Clă
dirii, ne-a întins mina, re
almente bucuros.

■— Bine v-am găsit! am 
zis,

— Bine-aţâ veniti Dacă 
nu veneaţi vă căutam eu.

»— S-a înampiaf ceva ? . 
>— Poftiţi la mine în bi

rou să stăm de vorbă.
Afară ploua cu găleata. 

Pe fondul susurului şiroa
ielor» am avut eu interi©-

- cutoruţ nistru f  lungă îşi 
foarte interesantă discuţie.

f— Domnule procuror şef, 
aveţi cuvîntifl, , am spus 
descMzînid earnelelelc de 
notiţe şi apăslrirelwtebleiâ- 
pixurilor. ' g:

— Ne confruntăm, ia
Hunedoara, cu un fenomen 
foarte grav. După Bevolu- 
ţia din DecenibVie 1989, dar 
mai ales în ultima vreme, 
s-au înmulţit sustragerile 
din avutul public, mai pre
cis din societatea • comer
cială „Siderurgica*. '

— Cum se explică fap
tu l?

— Unii au tnţeîes liber
tatea în sensul că pot face 
ce vor, fără să-<§gşy*g»ţn$fV 
nimănui,: Ox. bunurile, ce

vlo avem — uzinele, fabri
cile, tot ce există 4— -sfert'-’ 
rodul strădaniei naţiunii, 
noastre, '  ai 'sudorii ce «  
curs şi curgă pe fruntea 
poporului. Ceea ce există
— chiar dacă au fost crea
te Jn vremuri de tristă a- 
mintire—  nu* trebuie dis
trus, ci păstrat, dezvoltat,i 
spre binele acestei?-ţări «e 
se îndreaptă spre democra
ţie şi libertate, '

— V-am consemnat spu- 
> sele, domnule procuror şef.

V-am ruga însă să le şi 
argumentaţi

— Din păcate, o pot fa
ce cu o mulţime de exem
ple: Adevărul este că din 
marele combinat se fură 
ca în codru. Se fură, nu 
un şurub, o piuliţă acolo, 
de care are omul nevoie 
acasă, la bicicletă, maşină 
ş.a., ci cu cărucioarele,’ cu 
maşinile. >

— Chiar aşa ? Să fie 
„Siderurgica" sat fără elini, 
pardon, fără paznici ?

— Ba, paznici sînt o mul
ţime, dar nu pricep cu ce 
se oeupâ «de vreme ce le  
trec pe sub nas bonuri de 
valori foarte mari. Iată un 
caz: Vasile Butuşină, furi- 
sor la secţia profiluri mici, 
tată a 4 copii, din care doi 
minori, împreună ea Joan 
Mocanu, şofer la I.U.C.G.,

tată a 2 copii, au în
cărcat fii maşina cu nr. 31 
HD 6201, în daţa de 27 no
iembrie 1990, i 2  tone la
minate, Le-au încărcat cn 
macaraua în maşină, au 
*e?iţ pe poartă cu marfa, 
fard să-î întrebe nimeni 
nimfe şl ari dus-o la  frara- 
iul I.U.CG, de îa Peşti?.

~  Cum le-a fost desco
perită fapt» 9

— Au telefonat' Ia Po- 
Hţle «elegii de muncă «I 
primului, «are î-au văzut 
ce fao. A îd aş Vrea să 
subliniez un fapt pozitiv şl 
PUSme că multe furturi

din „Siderurgica» au fost 
descoperite In urma sesi
zărilor oamenilor dih uni
ta te  Şl tec* im fapt t po
liţia intervine tot mai o- 
perativ şi eficient — lu
cru ce relevă cS-şî intră 
iot mai rastt In rolul ce-i 
revine într-un • stat -de 
drept.

— Mai aveţi: ■. exemple 
de genul celor de mai sus ?

Poarte ofsftte. Iată, 
Constantin Stoica şi Ioan 
Kictaae au eurtnas 45 kg 
de cupru, Vafite Teleagă 
şi Ioaa Oltearvu, 120 kg de 
bronz şi 14 kg de cupru, 
Marcel Lucaci ş i llie  Nico- 
lae Flori, materiale hx va
loare de 14=726 lei. Peria 
Eugen Bucă şi Aurel Ban- 
dolea — lffe kg' de metale 
neferoase, Nicuşor Poenar 
şi Erusalin Staocki — 117 

? kg, Printre- acest fel de 
oameni se înscriu şi Gheor- 
ghe Hlcoară, Nicplae Soa
re  şi alţii. De observat că 
astfel de fapte se săvlrşesc 
in grup de doi inţliviai sau 
mai mulţi, iar acestea sînt 
premeditate »

* v 6- Aţi spus că oamenii 
— colegii de muncii, ori 
altfel de cetăţeni — hjută 
la depistarea acestor acte. 
Dar conducerile unităţilor 
economice, conducerile or
ganelor de pază ce fac ?

— Le-am sesizat adese
ori, dar maşe  prea sinchi
sesc. O «otuţif inteduftă ar 
H 1n*5riteă ' pazeţ fieşem-.

•narea In «posţdr^if «fd* por
tari a unor -oameni cinstiţi 
şi figiteoţi, «are nlieâliti'o- 
Jeze tot ce iese pe poarbg 
Poliţia -» orioît se strădu
ieşte — nu poate face’ fa
ţă. Or, păstrarea avutului 
public este o datorie, în 
pi'imul rînd, a celor ce 
conduc procesele de muri
rii.', V

— Deci atn venit la ţanc 
la instituţia ee o condu
ceţi, dqmnute procuror 
şef ?

— Exact
— Vom aduce şo se te  i 

dumneavoastră la cunoştin
ţa cititorilor „Cuvîntutui 
liber". Vă mulţumim !

TRA1AN BONDOR, 
valentin NEAGU

m m
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VA FI *0»ARATĂ 
NEDREPTATEA ?

; Iată o întrebare pe care o pune 
d ţ Ladisfeiji Batea tntr-o scrisoare 
adresată ziarului nostru. Potentul 
se referă la  ntpdul defectuos în câ
rd s-a aplicat. Legea fondului fun
ciar în satul Unirea. Ia speţă, este 
vorba de faptul că pe terenul ce-i 
aparţine de drept s-a însămînţat, 
din dispoziţia inginerului Băra, nu
mai grîu, deşi dl. L.B. ar fi dorit 
să cultive şi alţe plante de care are 
nevoie. In această situaţie, pentru 
a repara nedreptatea, cel în cauză 
solicită să i se dea producţia de grîu 
ce rezultă de pe te re n *  ee-i revine 
ca proprietate, cu obligaţia de a-şi 
achita toate drepturile aferente 
muncilor efectuate mecanizat. Gre- 
dfin că este p cerinţa Îndreptăţită, 
care trebuie soluţionată în spiritul 
prevederilor legale în vigoare.

NOPP NEGRE

în faţa blocurilor nx. 1 şi 2 din 
bulevardul 1848, Hunedoara, Jera in
stalat un corp de iluminat ? public. 
Dş fapt, exiştă şl în. prezent, însă 
bqcul s-a spart în timpul unei .re- 
cepte vijelii. De atunci s-aţi făcut 
niuneroase sesizări, însă fără nici 
un rezultat pozitiv. Nopţile sînt a- 
tît de negre ,încît ne e  frică să tre
cem pe aiei,: mai eu seamă că la 
adăpostul întunericului Unii sînt 
foarte „curajoşi*. Intr-o noapte, 
cineva a tăiat cablul unei antene 
TV. Locatarii imobilelor vă roagă 
să interveniţi dv. în această pro
blemă. (Semnează I.C.L.).

NU PRIMEŞTE 

CARTLA de munca

Fiica mea, îgreţi Rodiea, a fost 
angajată la Cooperativa de consum 
Zam, în anul 1982, la secţia sifenă- 
rie. După un timp, a. luat secţia în 
primire ca gestionar. A rămas în 
concediu de maternitate, predînd 
secţia altei persoane. De cîţiva ani 
de a le  solicită _să i se dea cartea de 
muncă, dar nu ştim din ce motiv 
nu o  primeşte. Nu este Oare un 
drept al omului această carte de 
muncă ? {Emil $amin>, comuna 
Zam).’

RUBRICII

. ♦  Stela Nicriac, Leauţ, nr, 29 — 
Tomeşîi Documentul medical pe 
care i-aţi depus la Oficiul de pensii 
a fost triate. oficial la Comisia de 
expertiză medicală şi recuperare a 
capacităţii de muncă în vederea 
constatării existenţei stării dfe inva
liditate. ■’ '

După pronunţarea comisiei la 
care «te răsăririi m ai sus vi se vă 
emite decizia administrativă in sen
sul hotsărtrii ce re va da din punct 
de vedere medioaf. (I.L.).

•« Nicoiae Bănea, Şesuri, nr. 96 
(Bucureşci). i) în conformitate eu? 
prevederile aşt. 2, alin. 2 dm Legea- 
nr. 3/77, penda . pentru pierderea 
capariîaţii dte muncă se acordă perf • 
soarieieir încadrate' în jmincă 4 2) A- 
ceastă pensie se acordă nuipai daCă , 
io report cu vîrsta pe' eare o aveţi

aţi realizat vechimea în muncă pre
văzută de art. 38 ,alin. l dia acreaşl 
lege, aşa cum a  fost ea modificată 
prin DecreŞtul-lege nr. 70/9Qu Dacă 
îndepliniţi condiţiile de mal sus, 
aveţi dreptul la pensia pe care o 
solicitaţi. (I.L.)

•  Jaan Gîrjob, str. TîtutescU, nx. 
47, Orăştie. în  conformitate cu pre
vederile arţ- 7 din HCM nr. 886/1965 
indemnizaţia pentru 
temporară jde muncă în ca*? 
berculoză este 85 la sută din sala
riul tarifar, indiferent de natură 
contractului de muncă şi de vCcHT* 
mea neîntreruptă în muncă. Aceas
tă indemnizaţie se acordă integraf, 
din prima .zi de incapacitate tem
porară de muncă. (I.L.)

4» Nlcu Sbuchca, Haţeg. V) Pen
siile cuvenite numitului Duşe La*. 
rer, de. asigurări sociale;. şi ţOJ 
i-au fost ag ita te  atestaşi .;S»- p t 

• oada 3—12.iunie a.c. 
toate restanţele pînă:'la-id 4 g
btema pe care o ridica d-ng h
Ghizela este cunoscută La -ţ
de pensii dar, din picate,'te» 
fi soluţionată decât după pşjegpiitare. t 
rea de către cea in cauză a «cOtlteis  
doveditoare. Aceasta pentru că lh - P> 
treprihderea la care1 â  lo e k f  
trecută pe lista unităţilor în nume»- • 
le căfora s-au eliberaţ acte 4& ve
chime false. Oficiul de penşiî ■
obligaţia legală jde ă  verifica ăc’ţd |/>  
doveditoare, în original, pe bază , 
cărora vechimea -a f<asf înscrisă ' ifi 
carnetul de muncă.: (I.L.) ' * .,

INCMETATÂ Ce se cere, ce se oferă5 ?

(Urmare dig gag,. I)

iulie a.p.), nu se găsea te 
vinzace nici un fel de în
gheţată. Sosise tîrziu de la 
laboratorul de zaharoase şi 
se afla în  maşina de în
gheţată. „Vindem cam 1—2 
kg jpe zi —  ne spunea d-na ■ 
Eltea Tomiuc ; în acest an 
am  avut doar un singur 
sortiment” (? !).

La cîţiva metri de aici, 
în b-dul Corvin, se află 
unitatea familiei Chindea. 
Serveau îngheţată cu aro
mă de... banane. „Mîine — 
spiine d-na Saveta Chin- 
dea — vom servi de cacao 
şi vanilie, apoi de fistic. 
Incereăm, pe cit posibil, să 
facem calitate şi diversita
te, să obişnuim clintela să

cumpere de la noi. Si crecţ 
că reuşim..."- -

Şi la unităţile „Doris” şi 
„Munoza”» Fiorica blărciiş 
şi, respectiv, Emilia Matei 
nu pridideau să umple cor
netele cu îngheţată cu a- 
romă de fructe exotice.-

wmCM: VARA 
SI bf-AM VINDUT 

ÎNGHEŢATA

Patiseria „Narcisa" din 
b-eUd Dacia.

— O îngheţată aş vrea.
— Nu avem deloc.
— De ce?
— Nu ne funcţionează 

agregatele.
Dialogul l-am purtat cu 

d-na Elena Crăciynpiu, pa
re ne-a invitat totuşi a

. doăaraivsai eeriirn tfigheţa-1 
tă, f jtentret eă «fiţRire' facp 
probrie la  agregate şl tn 

t s p e rm ^ p ş  v »  A c ţio n a  
... s-a. şi raeut coînanda la 
, iataoraţof. .

Salvează situaţia cofetă
ria ^Magnolia"». A id  se 
serveau teşi /feluri fie ts»; 
ghgţatâ -» fie căpşuni, ba
nane şl ciocolată' — prepa
rată în laboratorul propriu. 
După cam aprecia d-na 
Mari» Lerie, re vînd zil
nic 39—49 kg.

„DACA-I BUNA, 
În g h e ţ a t a  s e  c a u tA.

; Da r  â ^a ^*1 ’: ■

...Eşţe dş pţirere d-na Es- 
ter.i Oegar, responsabila

patiseriei situată vizavi d« , 
: fabricile fie'fiţlşRtaje şi în- 
^ ţ ^ t o t e -  Ifiahaţata ce-g 
avea dum acadriii vbjzare 

- nu re putre ' paţ(î^ira‘ eu 
ceea ce : ginisem te ' kondleP 
«eiîtrale ale orăe&luE gfi» 
dovadă, nici nu  era Hlfţoj. 
tată. „Nu prea mocgg .ÎBr 
gneţaţa Ja noi. V&Şfâ. la 
privatizai coste 5 s 
r»i 6 sau 7 lei, 
de felul în g h e ţa te ir f i i te !  
nu-i aceeaşi califcfie”.  • 

într-ădevăr. Cei căj» ,gB 
înţeles că cea mai biinS 
reclamă este calitatea ’ *— a- 
dică, 'aşa cdm ne-alţi COp* 
vins, majoritatea privafik» 

fim  Hunedoara care vtite 
înghebăă — sînt asfitafi 
de cumpărători. Oare nu-i 
acosta un semna! de alar
mă spre a  se alinia concu
renţei şi marii producători 
de îngheţată ? '

{Urmare din pag. 1)

jervicii, modern, funcţional, 
frumos şi oare să vai or t- 
fke şi apropierea de p!- 
rîul care ţurge la dfiva 
paşi. Aşadar, voi construi, 
cu ajutorul constructorilor, 
desigur, o unitate compusă 
din douâ corpuri» A-. şi B. 
Corpul A va avea parter 
şi terasă, Iar corpul B 
parter şi un etaj. Corpul 
A, care sper s5 fie ridicat 
încă în acest an, va avea 
o unitate de alimentaţie 
publică, cu salon de 42 
locuri, bar de 26 locuri, 
grădină de vară de 120 
tocuri şi terasa de 80 
locuri. Tot In arest corp al 
clădirii vom avea spaţii 
pentru un magazin de pro
duse industriale, magazin 
cu piese auto, precum şi 
ateliere de frizerie ş] coa
fură.

-  Pînă acum nu mi-aţi

spus nimic despre spaţii de 
cazare. Complexul va dis
pune şi de astfel fie do
tări ?

-  Bineînţeles, Locurile de 
cazare vor fi construite în 
corpul B al clădirii, unde 
am preconizat un hotel cu 
40 de locuri în camere de

pierea de Apa Oraşului ? 
Vă gândiţi la o plajă, 'ce
va... .

-  Vom amenaja pe ma
lul pîrîuluî, care are un 
debit de apă bogat şl per
manent, © piajă cu duşuri, 
iar în complex vom avea 
un magazin cu materiale

1-2 paturi. Tot în această 
patfe a clădirii, vom dis
pune de un restaurant cu 
bar (eventual de noapte], 
precum şi de laboratoare 
de poţiserie, carmangerie, 
cofetărie. Vom dispune, de 
asemenea, de o agenţie de 
turism, cu microbuz» de 
T 8—20 Jocuri, cu oare vom 
organiza excursii în împre
jurimi şl în tară.

-  Cum valarificajî apro-

de plajă, care va funcţio
na şi oa unitate fie împru
mut pentru astfel de ma
terial». Vom amenaja, de
sigur, fi re parcare cores
punzătoare,

-  Domnule Dara, ne-aţi 
zugrăvit un -toWou comer
cial fi de agrement foarte 
atractiv. Va deveni qeesto 
aievea o Riviera a Orăş- 
tîeî ?

-  Cu siguranţă. Proiectul

acestui complex fi a! tu
turor dotărilor *fi amena
jărilor este gata şi, după 
cum aţi observat, începe 
id  fie tranşpus în viaţă. A» 
cum, la înreprt, mâi avem 
de rezolvat unele amănun
te, dar am convingerea că 
într-o perioadă scurtă vom 
demara lucrarea cu tocrte 
forţele necesare.

împreună cu dl. Dara am 
răsfoit proiectul şi pot să 
vă spun că va fi o lucra
re reprezentativă pentru 
comerţul privat din zonă 
şi nu numai. Privat pen
tru că dl. Dara este între
prinzătorul fi adminişfroto
rul unic oi jăfierfi" şi fot 
el pune ia dispoziţia con
structorului fondurile nece
sare./-;.." ■ ;'" ryx l

-  N-am prea ouzft de 
întreprinzători particulari 
să-şi investească banii în 
lucrări de anveraură Oe

văzut, nici atîta. Cum de 
aveţi curajul t  ’

-  Să ştiţi că am avi# fi 
eu îndoielile meie. Dar 
m-am gîndit că dacă fac 
un lucru să fie bine făcut, j  
Şi mi-arn dat astfel cirsg.
E cu toiul altceva să di O 
activitate privată într-up 
local propriu, făcut cu for
ţele proprii, decît să ta
chinezi, să amenajezi, Si»
jur, sînt şi cheltuieli maijş
ar dacă totul va merg» 

bine, sper să recuperez fd» 
tr-un termen rezonobif In» 
vestiţiile făcute şi să por
nesc ©Iţele. Mai am mufe* 
idei jse care aş dori să I» 
valorific.

-  Eu- vă doresc, d-le Da
ra, să aveţi parte <fc -vW 
din papa, cum: spun mart» |- 
narii şî să nu vă opri)! 
nici după ce „Riviera  ̂V© 
fi gata şi va atrage clienfif 
prin splendoarea sa. Pe
CUrî-trI, tr. >n/lî*Cftjrnr» î

g
di
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•  VÎND televizor color 
„Siemens" şi maşină de cu
sut „Naumann", stare ex
cepţională. Deva, telefon 
18577. (4062)

•  SOCIETATEA CO
MERCIALA

„Cristina"
import — export vin

de convenabil Audi 
100 — 80, Volkswagen 
Golf, Ford Taunus, 
Mercedes, stare excep
ţională. numai pe ben- 
jinS. Deva, telefon 
.12457, str. A. Vlaicu, 
,nr. 10. (3993)

« VlND magnetofon „Ju- 
piţer MK — 106“ C, sigilat, 
calculator electronic de bi
rou programabil, nou. De
va, telefon 15581.

(4067)

O C.A.P. Orăştioara de 
dos anunţă licitaţia urmă
toarelor bunuri In data de 
$ âugust l991. ora 10: a- 
dâpoîrtUrf 4!*' r  *lv> • î ătu 
porutnb. magazii şi sediu; 
fanare; pompă apă şi fur- 
tune ; separator lapte şi 
«gaţrftifă : dn tar basculă; 
Caişh ţuică ; care şl ha- 
mmt. instalaţie mul boi
ler;, . (4066)

ă  VlND înscriere Dacia 
(Iunie. 1990). Deva, telefon 
42876. (4072)

9  VlND urgent, casă ne
terminată. Deva, A. Vlaicu, 
93. (4064)

. * ’ IND insei sre Dacia
1300 (sept. 1989). Deva, 
Zamfirescu, bloc O 1, sc. 2, 
apartament 57, după ora 
16. - (4103]

•  VÎND cort patru per
soane, nou. Deva, telefon 
24979, după ora 16.

(4060)

•  VÎND înscriere Dacia
1300 (1990). Qrăştie,., tele
fon 42922. (4057)

•  VÎND televizor Croma
tic — 50 000 lei şi înscrie
re Dacia 1 (500 rr- 60 000 lei. 
Deva, telefon 18676.

(4071)

•  VÎND staţie voci Dy- 
nacord, boxe 100 W. Orăş- 
■tie, telefon 42333. ■ ■

(4053)

•  VÎND nuc netăiat. Si- 
meria, str. Teilor, 73,

(4052)

•  VÎND Dacia 1 310. De
va, -telefon 20433.

(4039)

•  VÎND Dacia 1 310, ex
cepţională, sintetizator Ka- 
way k 1, microfon profesio
nal. Hunedoara, telefoane 
16641, 17775, 12234.

(4024)

•  VÎND rochie mireasă 
(42 I), deosebită. Hunedoara, 
telefon 957/15702.

(4044)

•  VÎND Dacia 1310 
break fabricaţie 1938 Hu
nedoara, telefon 12383.

(4048)

•  VlND Audi 80. Deva,
telefon 26132. (3286)

•  CUMPĂR valută, do
lari americani 200 lei, mărci 
110 lei. Deva, telefon 
23926. (3992)

SERVICII OE MICA, Şt MARI 
PUBLICITATE LA HUNfDOARA 

Venind în întâmpinarea dorinţei locuit ofiţer 
«fin municipiul Hunedoara, începînd din 
august 1991, ziarul- „Cuvîntuf Liber* presta 
servicii de mică ţi mare publicitate p  această 
localitate. Persoanele interesate, precum şi 
agenţii.economici din municipiu şi localităţile 
învecinate se pot qdresa la chioşcul propriu de 

presei, situat în Hunedoara, bulevar
dul Dacia, nr. 1, lîngâ florărie său la telefiduf 
18926.
; Publicitatea cu apariţie în ziua următoare 

prezentării anunţului se preia zilnic între orele 
8-11, iar cea cu apariţie ulterioară se preia în
tre orele 8-14. Alte relaţii puteţi abţine la a- 
dresă sau telefonul indicate.

: •  VÎND cărucior, de £ţra- 
dă, handicapaţi. Hunedoa
ra, telefon 21066.

(4069)
•  VÎND set cuzineţi; Da

cia 1 300 R 1 — R 2 import. 
Deva, telefon 17346. .

(4070)
•  VlND Renault Fuego 

Automatic (1981) şi Dacia 
1300 (1981). Hunedoara, te
lefon 957/22246.

(1073)

PIERDERE

•  PIERDUT < legitimaţie
serviciu, eliberată ; .de. 
I.C.R.M. Deva, pe nuţnele 
Şerbănescu Gheorghe.; Se 
declară nulă. (45)58)

SC H IM B U R I 
DE LO C U IN ŢE '

•  SCHIMB garsoitieră
Gojdu, cu apartament Şouă 
camere, exclus Dacia, • Mi
cro. Deva, telefon 26531, 
după ora 15. (4001)

p  SCHIMB avantajos a- 
partamerit două cariere, 
central. Petroşani, cu B—4 
camere Deva. InfornŞaţii 
telefon 18659. (4049)

•  SCHIMB garsonieră 
cu apartament în Orăştie. 
Informaţii, Simeria, tele
fon 61725, după ora 18.

(4050)

•  SCHIMB apartament 
două camere Deva, b r a n 
dului, bloc R 3, apartament 
12, cu Hunedoara, (trei 
camere. Informaţii, telefon 
957/10521, int. 2362.

(4051)
•  SCHIMB catedră de 

fizică Deva cu similar O- 
radea. Telefon 991/23759.

(4054)

•  SCHIMB apartament 
ţfiwă camfere( proprietate ' 
central, oferim C.E.C. Da
cia apartament trăi 
camere. ÎŞiva* telefon 13259.

(4036)

COMEMORĂRI

•  CU durere în suflet a- 
nunţăm în mima unui an 
de la trecerea ţn nefiinţă 
a seu tipei lâmsbre colege 

X ANA GKIURCUŢA 
(ŞERBAN).

(1245)

* -SIS Împlinesc şase 
săptămîni de la incre- 

’ dibiia dispariţie a bu
nului şi iubitului nos
tru - ’

TRAIAN 
, PETRUŢIU, 
plecat atît de timpuriu 
din viaţă. Comemora
rea ' sîmbătă, ora 
11, la Cimitirul din 
Bejan Familia.

(4056)

DECESE

•  CU inimile zdro
bite, părinţii Btscărean 
Ion şi Vichi, sora: Ma- 
rioara, cumnatul Ion, 
nepoata Vcronica r  < 
nait din Haţeg a- 
nunţă încetarea din 
viaţă a scumpului lor, 

profesor ■ 
NONEL BISCAREAN, 
de 43 ani. înmormîn- 
tarca vineri, 2 august, 
ora 14, la Cimitirul 
din Haţeg. Lacrimi şi 
durere în sufletele 
noastre, (4055)

•  SCHIMB apartament 
patru camere. Dorobanţi, cu 

exclus fx.i -o Dacia 
Informaţii, Mără ti, 5,»js 23, 

/«p . 31, după ora 16.
(1244)

•  SOŢIA Dorica şi copiii 
anunţă cu profundă dure
re trecerea fulgerătoare în 
nefiinţă a celui care a fost

AUREL ANDREŞOI, 
de 44 ani. Inmqnpîntarea 
va avea loc astăzi, 1 au
gust 1991, pra 15, In^Ora- 
şuLNqu, Călan.

.  mm
•  CREDINCIOŞII Bise

ricii Penticostale Călan a- 
duc un ultim omagiu frate
lui lor

AUREL ANDREŞOI, 
trecut fulgerător din viaţă. 
Veşnic va rămine în amin
tirea noastră. (4068)

Ba n c a  comerciala

FILIALA HUNEDOARA 
Angajează

■  controler poartă (paznici). 
Informaţii la telefon 12494.

I

l
(463) |

Iată adresele la care gă
siţi aceste magazine :

magazinul nr. 1 —
Deva, ’ttâ ţa  Victoriei, bloc . 
(3: .

— magazinul nr. 2 — 
Deva. piaţa Centrală;

— magazinul nr. 3 —
Hunedoara, Complex „Du
nărea” : :

•— magazinul nr. 4 —
Braa, str. Cuza Vodă, nr.
$ : - *

•w magazinul nr. 5 —■ 
Peţroşani, Complex Piaţa 
AgroaHrnentară ;

- magazinul nr. 6 —
Vulcan, str. Republicii, 
Complex Piaţă ;

—- magazinul - nr. 7 — 
Vulcan; str. Republicii, nr. 
168 ; -

«— magazinul nr. 8 — 
Lupent, Braia II, str. T. 
Vladimirescu :
, - f  magazinul nr. 9 —- ; 

Deva. str, *Mărăşti;
magazinul- nr. 10 — 

Deva, ' Complexul Comer
cial Gojdu i

S. C. „DEVIL" S. A. DEVA

VĂ RECOM ANDA

magazinele de prezentare şi desfacere 
din reţeaua proprie -  „Prola"

Magazinul nr. 1 din Deva, cu emblema „Prola” 
al S.C. „Devii» S.A„ unde se prezintă şi desfac o ga
mă largă de produse ale societăţii.

— magazinul nr. 11 — 
Călan, str. Bradului, bloc 
11;

— magazinul nr. 12 —
Hunedoara, b-dul Dacia, 
bloc A 14 ;

— magazinul nr. 13 —
Simeria str. A. lancu, bl.
12, 36 ;

— magazinul nr. 14 —
Uricani, str. Tarhat nr. 91.

Prin aceste magazine se 
vînd produse cu cele mai 
scăzute adaosuri comercia
le şi preţuri. De asemenea, 
se desface o largă gamă 
sortimentală de produse fa
bricate de societate şi de 
alte societăţi de- industria
lizare a laptelui din ţară, 
precum şi un bogat sorti
ment de produse comple
mentare — de patiserie, co
fetărie şi răcoritoare.

La magazinele respective 
se pot face şi abonamente 
lunare pentru lapte, asigu- 
rîndu-vă primirea şi reţi
nerea zilnică pînă la ora 
11 a cantităţilor abonate.

SOCIETATEA
„AGROSIM"
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OCOLUL SILVIC HAŢEG j
Şcoala la tidfaţia un agrogal Ir^gaHfar tip |  

4 A. U*10 d» 401MB U bcdorS şi graful la  prima j 
strigară 36000 lai. - i

Licitaţia va avea loc la Centrul de fructa ’ 
da pădura Haţeg, unda se află utilajul, în data I 
da 5 august 1991. î

(462) !
--- ----- — ------ -------------------------- -------------- |

COMERCIALA 
S. A. SIMERIA 

ANG Â JEA ZA  
■  mecanici agricoli

pentru lucrări de reparaţii la Atelierul 
mecanic Bîrcea Mare.

Şaîarîuttrea se conform legilor "în vi
goare. 0 .

Relaţii ih telefon 4142>, AţisW mecanic 
Bîrcea.

(455)

REGIA AUTONOMA MUNICIPALA 
DE GOSPODĂRIE COMUNALA 

Şl LOCATIVĂ HUNEDOARA
A N  U N  Ţ A

Organizarea licitaţiei directe în ziua de 
21 august 1991, pentru vînzarea următoarelor 
imobile >

* Imobilul din str. Eliberării, nr. 1, bloc 
G 9 ;

* Imobilul din str. Mureşului, nr. 15, bloc 
0 2 }

* Imobilul din str. Mureşului, nr. 11, Moe 
23;

* Imobilul din str. I. Spicului, nr. 2, bloo
• •*' l-e ••

.Relaţii suplimentare se pot obţine ia sediul 
î Regiei din b-dul Republică, nr. 5 şi telefon 
1 11554 sau 12007, Hunedoara.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CASIAL" S. A. DEVA

cu sediul în Chişcâdaga, scoate la licitaţie exe
cutarea urmâtoarefer lucrări s

* instalaţii electrice la rezervor depozitare 
pâcifrâ;

* alimentare cu, apâ şsentru incendiu ta 
rezervor depozitare păcură.

Oferte se primesc pînă fn data de 6 au
gust 1991.

(460)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„METALCHIM" S. A. DEVA 

str. 22 Decembrie, bL 4, se. A 
* vinde prin licitaţie mijloace fixe amor

tizate integrai sau parţiaL 
Licitaţia va avea foc la depozitul societăţii, 

str. Apuseni, nr. 5, în data de 14 august a.c. 
ora 10.

Listele pot fi consultate la  locul licitaţiei şi 
sediul societăţii.

(458)

REGIA AUTONOMA MUNICIPALA 
DE GOSPODĂRIE COMUNALA 

Şl LOCATIVA HUNEDOARA
A N U N Ţ Ă

Organizarea licitaţiei directe în ziua de 
14 august 1991, la sediul unităţii, pentru închi
rierea următoarelor spaţii cu altă destinaţie, a- 
vînd profilul de activitate după cum urmează ;

•  Imobilul din str. Dr. Petru Grota, nr. 25
-  măcelărie ;

•  Imobilul din str. Gheorghe Lazâr, nr. 6
-  sifonârie ;

•  Imobilul din b-dul 1848, nr. 5. r prestări 
servicii;

•  Imobilul din str. Libertăţii, nr: 7 -  birou 
firme ;

•  imobilul din str. Chizid, nr. 3 -  farmacie 
veterinară.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Regiei din b-dul Republică, nr. 5 şi telefon 
11554 sau 12007, Hunedoara.

(459)

REDACŢIA ŞI ADM INISTRAŢIA t 2 700; Deva. str. I
OTTPARIJt |

Decembrie, or. 89. Telefoane» 11273, 12157, 
Tipografia Deva. str. 22 Decembrie; an 2S7.

11269. 11827. 25904. T elex : 72288. F ax  s 18061


