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•  Cu sinceritate, dar

•  Sîmbâtâ libera 
deveană

•  Precizări

•  Plăcile din albia 
rîului

•  Semafor
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N-am sa uit. N-am să 
uit niciodată urgia anufui 
70... Ziua frumoasă tn ca
re natura strălucea aşa de 
vie tn grădini, dîndu-ne 
speranţa tnfr-un mîine cu 
roade bogate. Şi-apoî, din- 
tr-odată, n-a mai fost ni
mic decît o apă întinsă 
dintr-un deal tntr-altul, Iar 
mai apoi uii noroi putu
ros şi ucigător. N-am să 
uit casele ce-şi plângeau 
perejii răniţi sau chiar nă
ruiţi,-. apa Mureşului vuind 
pe sub ferestre, pomii trişti 
şi desfrunzifi _ înainte de 
vreme. Dar mai ales n-am 
să uit cum disperarea noas
tră s-a topit încet, încet în 
incandescenta căldurii, a 
solidarităţii' umane cu care 
am fost_ înconjurafl. N-am 
să uit niciodată că nu am

fost lăsaji singuri! Port şl 
acum. vie tn suflet imagi
nea: zecilor de camioane 
venite din Hunedoara, din 
care au descins oameni cu 
lopefi, aidoma unor fur

nind taman din Maramu
reş cu un sac de pîiiie ce 
păstra căldura sufletelor 
voastre şi cum ne-afî aju
tat să repodim şi să refa
cem toate Sobele. Şi nici

nici, care ne-au degajat 
curjile de crustele noroiului 
uscat. Şi-au venit şi la 
şcoală şi la spital şi peste 
tot. _

Şi nici pe fine, dragă 
tuşă Floare şi unchiule 
Harifpn, rude îndepărtate, 
aproape necunoscute, ţă
rani din care mă trag, n-am 
să vă uit cum afi poposit 
în pragul casei noastre, ve-

tu, tanti Eîuş, n-al să uiji 
desigur cum ai fost aju
tată ca pe ruinele fostei 
case, luată de apă, să-fi 
reclădeşti o alta, mai trai
nică şi mai frumoasă.

Şi n-am să uit nici pri
mul Costineşti, care în a- 
cea vară cumplită mi-a 
fost dăruit mie şi altor co
legi de la şcoală de că
tre nişte studenţi anonimi

din Petroşani, pentru a ne 
face să mai ieşim din pei
sajul siniştru ca de după 
bombardament.

Şi pentru că n-am uitat, 
mă doare tot ce s-a thtîm- 
plaf azi pe Trotuş şi pe 
Prut.

Dragă familie năpăstuită, 
din Moldova, pentru că 
îfi înţeleg afît de bine ne
cazul, îti voi trimite o 
fărîmă din puţinul meu ca
re, adâugîndu-se altora ce 
cu siguranţă îfi vor sosi 
de pretutindeni, să te a- 
jufe să-fi reclădeşti casa, 
să pofi supravieţui acestei 
grele încercări a viefii.

Să-i ajutăm, oameni 
buni, pe fraţii noştri din 
Moldova I
Dr. DOINA BOGDAN, 
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■ Pe teme actuale LA PAS, PRIN COMERŢUL PIS DEVA (III)

- Logodnicul tău îfi cunoaşte vîrstd ?

- In parte.

La Brad, se va tremura 
de frig la iarnă?

în ultimii ani nu am 
auzit ca în vreo localitate 
a judeţului oamenii să fie 
mulţumiţi de felul în care 
se asigură căldura şi apa 
caldă în apartamente, iar
na. Nu' numai de mulţumi
re este vorba, ci de pro
bleme serioase, de la tre
muratul de frig, la lipsa 
totală a apei calde! Ori
cum, dacă greşim, să ni se 
spună, nu de altceva, dar 
am vrea să consemnăm 
(abia aşteptăm) şi oraşe în 
care oamenii au trăit, din 
acest punct de vedere... 
omeneşte.

Adevărul este că proble
ma nu-i nici pe departe 
simplă şi nici uşor de re
zolvat. O dovedeşte, de 
altfel, şi o recentă analiză 
la faţa locului, făcută cu 
cei în măsură să dea răs
punsul la întrebarea din

titlu, analiză iniţiată ' de 
Prefectura judeţului şi ex
tinsă la nivelul întregului 
judeţ. ■

ţin prim punct de vede
re, la primăria oraşului. 
Este al primarului şi vice- 
primarului. înţelegem aici 
că există de mai multă 
vreme preocupări pentru 
a se rezolva problemele ce 
ţin de eliminarea sau, cel 
puţin, de atenuarea efec
telor nedorite ale iernii. 
Argumentele sînt aduse a- 
tît din partea primăriei, 
cît, mai ales, din partea 
conducerii E.G.C.L. Brad, 
prin prezenţa directorului 
şi a inginerului şef. la-

VALENTIN NEAGU

(Continuare în pag. a 3-a)

Azi — prin măcelării
Măsura anunţată de Gu

vern de a subvenţiona a- 
gricultura a mers din ex
cepţie în excepţie, ajun- 
gîndu-se la concluzia că 
între produsele de bază 
carnea nu mai are loc. Ca 
urmare, ea este considera
tă, probabil, aliment de 
lux, sau, în orice caz, u- 
nul care poate să şi lip
sească din alimentaţie. în 
consecinţă, cursa preţurilor 
la came şi produse din 

in continuă

Dar dacă este aşa, să 
vedem cum sînt aprovi
zionate măcelăriile, ce şi 
cum i se oferă cumpără
torului la preţurile astro
nomice practicate.

Este ora 12. Ne aflăm la 
cei mai mare şi mai re
prezentativ magazin de 
desfacere a cărnii şi a 
preparatelor din carne din 
municipiul Deva — cel din 
Complexul Central Piaţă, 
în vitrina frigorifică — 
doar cîteVa kilograme de

tăţii, Mihai Cheregi. Dar 
acum sîntem în pauza din
tre schimburi. De altfel, 
eu am preluat acest ma
gazin doar de scurt timp 
şi vrem să aducem aici 
cîteva îmbunătăţiri. Tre
buie să punem la punct 
toate spaţiile în care des
făşurăm activitatea, să fa-

DUMITRU GHEONEA.
ION CIOCLEI

(Continuare In Pag. a 2-.

Magazinul de pe strada Horea, cartier „Progresul". Este carne, solicitudi- ' 
ne din partea vînzătorilor, dar preţurile sînt cumplite... Foto PAVEI, LAZA

FLASH !
•  AFLĂM DE LA PREFEC

TURĂ. In legătură cu greva foa
mei ce se desfăşoară la Deva, de 
către cei 8 foşti angajaţi la S.0. 
„Siderurgistul“ Hunedoara, fa
cem precizarea că, din partea 
conducerii Prefecturii, s-au pur
tat discuţii cu cei implicaţi, tir- 
mărindu-se evoluţia permanentă 
a stării lor de sănătate şi căuta
rea de soluţii în vederea rezolvă
rii conflictului de muncă creat.

0 ŞAH PENTRU NEVĂZĂ- 
TORI. Filiala teritorială Alba-

Iulia organizează în,perioada 16— 
27 august, în staţiunea Geoagiu- 
Băi, semifinala campionatului in
dividual de şah, rezervat nevăză
torilor. Participă concurenţi din 
filialele Alba-Iulia, Arad, Baia 
Mare, Suceava, Cluj-Napoca. O- 
radea, Satu Mare, Timişoara şi 
Tîrgu-Mureş. Participă, de ase- 
.menea, ea invitaţi, jucători de 
categoria I. Cei ce doresc să 
sponsorizeze întrecerea — agenţi 
economici şi persoane particula
re — se pot adresa la sediul fi
lialei noastre din Alba-Iulia, str. 
Teilor, nr. 13, telefon 11838/968.

0 NOU. In zona centrală a 
oraşului Simeria s-a deschis un 
modern magazin pentru lapte şi 
produse lactate, aparţinînd Socie
tăţii Comerciale „Devii11 S. A. De

remarcat modul igienic in care 
sînt păstrate şi oferite cumpără
torului produsele ce se vînd prin 
această unitate.

0 REPARAŢII LA TERMOFI- 
CARE. La începutul acestei săp- 
tămîni au demarat lucrările de 
reparaţii la instalaţiile şi echipa
mentele reţelei de termoficare a 
municipiului Deva. Acţiunea se 
desfăşoară in paralel: la agrega
tele şi magistrala care pleacă de 
la C.T.E. Mintia lucrează an
gajaţii uzinei de reparaţii de 
aici, iar la punctele termice din 
cartierele municipiului — spe
cialiştii de la R.A.G.C.L. Deva. 
Lucrările sînt prevăzute a se ter
mina Ia sfirşitul acestei luni şi

vor fi, ni s-a spus, de bună ca
litate.

0  CELE MAI IEFTINE SA
VARINE. Magazinul „Prola" nr.
1 din Deva desface zilnic produ
se în valoare de 100—150 000 lei. 
Responsabila unităţii, d-na Cor
nelia Munteanu, ne spune că 
cele mai ieftine savarine (12 leit 
bucată) se vînd in această uni
tate, în laboratorul căreia sînt' 
pregătite produse pentru toate 
magazinele „Prola" din Deva.

t  REPORTER
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■  LA EGALITATE DE 
PUNCTE CU AFRICA 
AUSTRALA! Poşta Româ
nă — informează agenţia 
Mediafax — este una din
tre puţinele din Ittime care 
nu dispune de un parc dc 
transport propriu, închi- 
riind anual 102 vagoane şi 
762 de mijloace auto, ceea 
ce reprezintă 56 la sută din 
cheltuieli. Ca un. element 
de pitoresc. Poşta Română 
mai utilizează încă 3000 
de echipaje hipo, aflate în 
proprietatea salariaţilor. 
Mal puţin pitoresc este 
faptul că, cu o unitate poş
tală la 5 336 locuitori (sau 
la 55 km2) şi cutie poştală 
la 1038 locuitori (sau Ia 
11 km2), ne aflăm Ia ega
litate de puncte cu Africa 
Australă.

■  IAR DEVALORIZA
RE? Un funcţionar supe
rior dintr-un departament 
economic — care a dorit 
să-şi păstreze anonimatul 
— anunţă ca iminentă o 
nouă devalorizare a leului 
faţă de moneda americană. 
Astfel, cursul oficial al 
leului se va schimba de 
la 60 lei/l dolar SUA cît 
este în prezent, la 110—120 
Iei/1 dolar SUA. Implica 
ţiile economice ale deva
lorizării vor fi scumpirea 
importurilor şi o mărire a 
gradului de atracţie a 
mărfurilor, româneşti pe 
piaţa externă.

■  TERORIŞTII CAILOR 
FERATE. Traficul feroviar 
pe linia Madrid — AVila 
“  Valladolid a fost sus
pendat la începutul Săptă- 
mînii de Compania căilor 
ferate spaniole (Ronfe), în 
urma unei alerte privind 
Un posibil atac cu bombe, 
informează AFP, In Cursul 
unui apel telefonic, orga
nizaţia separatistă ETA a 
anunţat că o bombă urma 
să explodeze pe linia fe
rată respectivă. Această 
nouă alertă intervine după 
restabilirea completă a tra
ficului, duminică dimin ra
ţa, în urma atentat stor 
produse sîmbăta trecuta in 
localităţile Venta de Danos 
şi Vilasequia. Campania 
teroristă ETA se dec an- 
şează in fiecare an în Pe
rioada de început a con
cediilor5 cînd traficul călă
torilor este de intensitate 
maximă.

■  PIAŢA LIBERA TRA
TEAZĂ CRIZA SOVIETI
CA. Primul vicepremier al 
URSS, Vladimir Scerba- 
kov, a declarat, intr-un 
interviu acordat televiziu
nii centrale de la Mosco
va, că a fost adoptat un 
program eu totul nou p 
vjnd ieşirea economiei so
vietice din criză. Dacă ini
ţial se pornea de la ideea 
că în primul rînd ea tre
buie stabilizată şi ulţericr 
să se instituie relaţiile de 
piaţă, în prezent depăşirea 
crizei este onceputA nu
mai prin grăbirea şl adîn- 
cirea relaţiilor 'de piaţă. 
Acesta constituie momentul 
principal din care decurge 
o întreagă gamă de acţiuni. 
Unele dintre ele au fost 
deja realizate. Din octom
brie ar putea să înceapă a 
creştere treptată a econo-

■ miei.
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d a r  şi cu h a z
Relaxare ş i . . .  neodihnă

t *

l;B-

T* '''' t~ Ţ. ' ; ' - . *-5.
Cum vlsafi să arate viitorul partener (â) do' 
v k ifă  ? }  ■: . .
Ce calităţi morale aţi dori să-l (să 0}. .. 
caracterizeze ?

Sil recunoaştem, nu sînt 
cele mai arzătoare pro
bleme la ordinea zilei. Nu 
.sînt problemele fie fond 
ale industriei, dar sînt 
cele ale oamenilor, res
pectiv ale . tineretului. 
Sînt gînduri fireşti ale 
oricărui , tînâr aflai la 
vîi'sta maturităţii.

N-am vorbit destul de
spre partidele politice, de
spre Guvern şi Parlament? 
N-am pus ţara la cale? 
Do oe să- nu fim sinceri 
cu noi înşine, de ce să 
nu ne descreţim puţin 
frunţile ? Pentru că, la 
urina urmei» nu există 
tînâr ori tînără să nu se 
gîndească la partenerul 
de viaţă. Iată cîteva gîn
duri exprimate cu since
ritate şi pe alocuri chiar 
cu umor. Este lesne de 
înţeles că in asemenea 
situaţii unele persoane au 
reţineri,, nu-şi dezvăluie 
identitatea. Nici nu am in
sistat Sj-Oifacă- Vă asigu
răm însă că nici unul 
dintre răspunsurile de fa
ţă nu sînt.. inventate.

Daniela Cristescu, mo- 
delier, 24 ani: a) Nu cred 
că aspectul fizic are im
portanţă în asigurarea u- 
nui viitor fericit al vieţii 
în doi. Deci, după păre
rea mea, aspectul fizic; 
trece pe planul doi; b) 
Calităţile morale (cred 
eu) sînt primordiale. 
Mi-aş dori de fapt să fie 
plin de dragoste. Să mă 
iubească într-atît îneît să 
fie gata în orice clipă să 
moara pentru mine şi as
ta ar fi mai mult decît 
orice. ■ -- ş/ţr y':}-;y-:.

Mariana B., muncitba- 
re, 25 ani : a) în primul 
rînd să fie înalt şi dacă 
se poate să fie si drăguţ,

it|pr, oricum, aspect&l exi-v 
terior penţru mine na e 
fie primul plan; b) Să 

|  fie buri şi înţelegător,' tn- 
5 foligent şi . r desctirefc’eţ, 
tandru. ;:";V

florin !»., fi)’ ârii,’ stti- 
dent : Viitoarea mea par- 

t tenerâ de viaţă aş vrea 
| să mă -iubească doar pe 
mine, să fie supLă şi roş
cată. ■ • . ' ;■

5 i N-a vrui să se prezin
te : a) Fie .cum o fi, dar 
să aibă o situaţie finan
ciară bună şi Sigură ; b) 

f Să fio un om cte miţia- 
: ti vă, harnic, să poată fi 
In stare să-şi -întreţină 

î familia. - - :
P. Georgeta, 24 ani,

muncitoarei a) Vîrsta 
40—43 terii, • brunet, înăl
ţime 1,80 m, situaţie ma
terială bunicică, să nu-şi 
dorească copii, să-şi facă 
menajul ; bj Să fie socia
bil, să nu fie gelos şi a- 
var. Mai mult, să fie cre
dincios.

Anamaria Pădureauu,
inginer: a) Fizic ? Nu
contează foarte mult (băr
batul trebuie să fie puţin 
mai frumos ca dracul.

; Dacă e cu ceva mai mult, 
cu atît mai bine); b) Mor 
ral ? Evident, să fie cel 
mai drept, mai nobil, mai 
cinstit şi mai bun (la su
flet). De fapt aşa şi -este.

Ioriuţ A., 19 ani, stu
dent ; a) Mi-aş dori o 
parteneră de viaţă foarte 
frumoasă ; b) Să fie in
teligentă, modestă şi iu
bitoare. . .

T. Adriana, 22 ani» 
muncitoare: Cu suflet
curat, respectuos, sincer* 
fidel, inteligent şi mo
dest. Fără vicii.

ESTERA SiNA

S-A DISTRUS ORZUL

D-l loan Oprea, dîn Si- 
biţa, nr. 26, a venit Ia 
redacţie tare necăjit. L-am 
ascultat şi am reţinut:

— Am avut semănaţi 
peste 30 de ari cu orz. Pre
vedeam o recoltă bună. Am 
lucrat cu S M.A. Baia de 
Criş. Arat, discuit, semă
nat. Trebuia să vină cu 
combina şi Ia recoltare. Am 
vorbit cu dumnealor,. am 
plătit. Bale-atn spus că 
dau şi în plus : mâncare, 
băutură.. Aşa-i la Seceriş. 
A venit tractoristul Tudo-

ran, cu combina. A stai 
ce-a stat şi a plecat. A zis 
că e defectă combina. In 
faţa Primăriei a meşterit 
ceva fa ea, apoi a plecat 
în altă parte. Ca mine mai 
sînt mulţi săteni. Recol
tează numai unde vrea el. 
Nu-i bătaie de joc de pli
nea noastră ?

Este. Şi acei oameni 
care îşi bat joc de ea se 
cere să fie arătaţi cu de
getul, La obraz... (GH. I, 
NEGREA).

/ După ce sîmbâta trecută 
am fost în Ţara Moţilor, 
sîmibătâ’aceteSta' afin rămaS * 
acasă,' în DteVa... '■>

Am portul ia drum din- 
tr-uti ■ punct...' terinioţ De - 
fapt, din'două fi şi 27). 
Dacă aţi avut apte caldă 
.şi rece la robinetele din 
casele dumneavoastră este' 
şi datorită faptului că d-ra 
Marfeina Precup şi d-na 
ConOrzan VasiHca,' ca şi 
toâte celelalte lucrătoare 
de la punctele termice din 
cartierele mUrUbipîuIlli, rtu 
fost prezente Ia datorie, a- 
sigurîndu-ne o părticică 
din confortul zilei libere, 
(inclusiv) „duşul" posteani- 
cular şi scoti.tn, după caz .

Bineînţeles ea aţi călăto- g 
rit mult. Navetiştii — Ia

La Poliţia TF din Gara 
Deva, linişte. Trenuri so
sesc, trenuri pleacă, Se 
călătoreşte mult, ca te ori
ce sezon estival. Veghează 
la buna desfăşurare a tra
ficului feroviar şi lucrăto
rii de poliţie : Vasiîe Că- 
răbeţ, Ghertrghe Vidu, Oos- 
tică Bălţatu, ' Dorin Lugo- 
jan. Valentin Tămaş. în- 
tr-o „ştafetă" neîntreruptă, 
zi şi noapte.

SÎMBÂTA
LIBERA

QEVEANĂ

„fô Rieoştftiuu . Sfii; şi mii
la locuri de agrement 

şi recreere. '■ 1 -■:■■■ ■?': ■
— Toate- traseele au fost 

acoperite. înainte de ora 5* 
ca în fiecare zi. Autogara 
din Deva intră în „priza" 
cotidiană. „Simfonia" mo
toarelor, gata de start, a- 
vîndu-i la volan pe Gheor- 
ghe Gfigor. Cornel Mihăi- 
lă, loan Ftuje. Ionel Cioa
ră. mulţi alţii, „a răsunat" 
în ritmul cerinţelor, aflăm 
de la di. loan Mane — şe
ful de coloană. Cozi la bi
lete nu au fost. D-nele 
Maria Florea şi Ileana Fi- 
lip, casiere, dl. Emit Trif. 
impiegat de mişcare, asi
gurau fluxul normal.

— Dar un cititor al zia
rului „Cuvîntul Liber" nu 
pleacă la drum pînă nu-şi 
cumpără cotidianul prefe
rat. ne spune d-na Maria 
Staicu, vînzătoare de pre
să în autogara Astăzi am 
vindut 409 de exemplare. 
!n medie, inclusiv simbăta 
şi duminică, „Cuvîntul Li
ber" este cerut ele peste 
3S0 de oameni. '' -

Cum vă imaginaţi o sîm- 
bătă liberă la calea fera- 
tă ? încercăm să vă spu
nem noi. Ture de serviciu' 
era la datorie. La R.C.M. 
i-am găsit „conectaţi" la 
linia de înaltă tensiune a 
mersului trenurilor pe ©- 
peratorii Traian Bodeanu, 
coordonator; Teodor Poto
pea, programator, Nicolae 
Trif an, Vasile Cibi, Gri- 
gore Bîrsan.

—' Trenurile sosesc şi 
pleacă conform graficului 
stabilit, ne spune di. Bo
deanu. Ţinem legături per
manente cu gările din Peş- 
tiş, Orăştie, Subeetate, 
Brad, Călan, Mintia, Chiş- 
cădaga, de fapt cu toate 
cele de pe raza R.C.M.-uIui 
nOstru, bineînţeles şi din 
afara lui. Urmărim cu prio
ritate transportul călători
lor, al cărbunelui din Va
lea Jiului la Mintia, tel 
trenurilor care asigură bu
na aprovizionare a popu
laţiei cu bunuri de consum.

...Soseşte Rapidul 22. Cu 
paieta verde este primit

de impiegaţii de mişcare ; 
loan Apâvteloaie şi Petru î 
AngheL Oameni coboară, - 
■oameni urcă. Apoi, paleta ; 
verde se ridică din nou. ţ 
Drum bun 1 Ca iriirita des- ; 
cfaisă pentru mecanicii de ; 
locomotivă loan Vîrtop, lo- 
sif Străuţ, Voicu Sala, Gh. 
Eulga . şi alţii, care ne a- ; 
propie „depărtările" şi în 
sâmbetele noastre libere...
- Cobori din tren* dar pî
nă acasă mai e... cale lun
gă. Nici o problemă. Au- . 
tobuzele R.A.T.P. Deva, la 
volanul cărora se aflau 
loan Daraban, Miroea An
glie). Emil Muntean, An- 
dor Enache, „ghidaţi" de 
Ana Bozan ne duc în Goj- 
du, Dacia, Micro, adică cit 
mai aproape de casele 
noastre. Doar sîmbâta e 
scurtă... . , .

Dar, Doamne fereşte, ne
cazurile vin nechemate, 
ehîar şi în zilele libere. 
Algocatmin, piramidon, as
pirină etc. de unde luăm ?

—!■ De la noi, de la Far- 
maeia nr. 2. Ne aflăm şi 
astăzi la dispoziţia seme
nilor noştri — ne spune 
d-na Minerva Iuga. îm
preună cu colegele mele, 
Melania Rotaru şî Maria
na Pornită, ţinem în per
manenţă deschisă uşa„, a- 
linării suferinţelor, într-o 
strînsă conlucrare cu sal
varea, urgenţa şi medicii 
de gardă.

...Am mai „petrecut" îm
preună o sîmbătă liberă, 
dragi cititori. Cum te fost, 
dumneavoastră ştiţi mai 
bine. Noi nu am putut cu
prinde totteî ţnici rru naram 
propus), dar ceea ce am 
văzut şi constatat, v-am 
relatat. Vă aşteptăm m  
sugestii.

Deoarece, în urma ar
ticolului apărut în nr. 
406 din îl iulie ax. sub 
titlul „Hai să ne facaam 
de lucru, daca ‘fot 
n-avem", am înregistrat 
-unele proteste, doresc 
să fac cîteva precizări :

•  Sînt o persoană neu
tră atît faţă de persona
lul Idealului „Lido** De
va cît şi faţă de chiria
şii din blocul A l:

s
\

•  Declar public şi 
subliniez că n-am fost 
mituită nici Intr-un fel 
:de către nici o per
soană dîn conducere;! 
complexului „LidO" sau 
de către altcineva de 
aici. (Telefonic am fost 
jignită cu cuvintele: 
„Btîate ţţgj c£ gQţjj pio- 
rea au bani şi cumpără 
pe oricine...").

m Tot ceea ce am 
scris în articolul res
pectiv a fost documen
tat la faţa lacului.

• Repet, susţin şi in- | 
sist că primul răspuns, 
dat de d-na Maier (care 1 
ne-a spus că are 7 copii) | 
a fost: „Eu muncesc 
toată zaua, sînt obosită 
şi cînd pun capul pe 
pernă nu mai .aud ni- , 
mic". . . 1 .

G€LU NGGRFA, 
GH. I. NEGREA

» Jignirile aduse re
clamantului (respectiv 
d-l ui Bonta) nu-mi apar
ţin. Le-am redat aşa 
cum foi s-au transmis, 
la faţa locului. (Poate 
nu chiar fidel. întrunit 
ati fost exprimate mult 
mai dur).

Consider încheiat'dia
logul pe această temă 
şi asigur persoanele care 
âu exercitat presiuni 
morale asupra mea că 
n-am făcut decît să re
dau concluziile unei 
documentări de cîteva 
ore la adresa amintită.

ESTERA SSNA

Zece harnici pensio
nari lucrează la con
strucţia noii popicării 
din Călan.

Foto PA VEL LAZ A

(Urmare din pag. t)

cem igienizare generală, 
să punem pe picioare a- 
gregatele frigorifice, să în
noim personalul şi să-i do
tăm cu echipament pentru 
un comerţ civilizat. Inten
ţionăm să deschidem un 
raion numai pentru desfa
cerea mezelurilor. în pri
vinţa aprovizionării şi bu
nei serviri, preconizăm să 
aducem marfă de două ori 
pe zi ■ şi să adoptăm un 
program non-stop, de 'la 
ora 7 ia ora 20. Deocamda
tă avem program de io 
ore, de la 8 la X8“.

în unitate i-am întilnit 
pe doamna Elisabeta Toth, 
şefa •compartimentului des
facere, şi pe domnul Gheor- 
ghe Jurca — director ad
junct la Societatea Comer

cială pe Acţiuni „Decebal" 
Deva. • ;

— Se pare, domnule di
rector, că, in general, ma
gazinele din cadrul socie
tăţii sînt bine aproviziona
te cu produse, daf câ a- 
cestea nu sînt etalate spre 
vînzare într-un mod mai 
comercial, .iar calitatea 
preparatelor suportă încă 
discuţii.

— Vft invităm sfl gustaţi
două dintre produsele 
noastre: parizer şî cren- 
vurşti. P» care le-am îh- 
trodus de curînd în fabri
caţie. în două reţeta mai 
noi.

Sînt bune. nimic de zis, 
doar că sarea este d^atâ

cam cu prea multă gene
rozitate, iar apa din pa
rizer ne cam atinge la bu
zunare. „Acesta este zof- 
tul", spune domnul Mihai 
Cheregi.

S-ar putea, dar am mîn- 
cat parizer bun şi fără a- 
tîta zoft.

Inţpresie frumoasă, de 
bogăţie a produselor şi 
bună servire, face. şi ma
gazinul de pe strada Ho
rea, cartierul „progresul". 
Un mîc. amendament. Am
bele magazine aparţin. 
S.C.A. „Deeebăl" Deva 
(fosta î̂ntreprindere de In- 
dusmalizare a Cărnii). 
Pentru că. din discuţia our- 
tată cu domnul Turzai Ar-

pad, gestionarul unităţii 
din cartierul Dacia, apar- 
ţinînd S.C.A. „Alimentara" 
Deva, -lucrurile au stau. la 
fel de bine în privinţa a- 
provizionării.

— Noi, arăta interlocu
torul, ne aprovizionăm şi 
de la S.C.A. „Decebal" De
va, dar şî de ia firme din 
alte judeţe. Preferăm a- 
eeastă a doua soluţie, de
oarece indicii de tranşare 
pe care ni-i dau sînt atît 
în avantajul cumpărătoru- 

. lui, cît.şi al nostru. Car
nea de la S.C.A „Dere- 

. bal" Deva revine mai 
scump decît eeă din mu
taţii. 

Cîiirios; i.am nreTPmst

această situaţie domnului 
director Gheorghe Jurca.

— Noi, ne-a răspuns 
dumnealui, livrăm carnea 
şi produsele din came la 
unităţile alimentare la 
costul cu ridicata, în care 
se include preţul de pro
ducţie şi impozitul pe cir
culaţia mărfurilor. Nu în
ţeleg cum ar putea să re
vină mai ieftin carnea din 
uite .judeţe. Cu atît mai 
mult că. raportat la alţi 
furnizori, preţurile noastre 
de livrare sînt mai mici.

în cartierul Heiau a e- 
xistat o singură unitate 
de desfacere a cărnii, fh 
zon? .Orizont". unde se 
află şi magazinele alimen

tar şi de legume-fructe. Ea 
i «ste Insă închisă de multă 
vreme. întrebaţi de un- 
de-şi cumpără came, locui
tori ai cartierului, cu care 
am discutat, ne-au spus 
că de pe unde pot. Cui ii 
scapă, oare, printre dege
te, nevoile de aprovizio
nare cu carne ale acestui 
mare cartier ?

Am punctat în cele de 
mai sus eîteva dintre pro
blemele zilnice ale comer
ţului şi ale cumpărători
lor de carne şi preparate 
din carne. Unele cer încă 
eforturi pentru rezolvare la 
niveluri mai ridicate de 
responsabilitate. Altele re
clamă un plus de preocupa
re şi de interes. Ţoale în 

: Scopul unui comerţ civili
zat, eficient şi benefic, pen
tru oameni.
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La Brad, se va tremura de

(Urmare din pag. I)

tă-le: •  stadiul lucrărilor 
(te reparaţii este destul de 
înaintat ; •  sînt finaliza
te reviziile şi reparaţiile 
la 7 dintre cele 10' puncte 
termice ale oraşului; •  se 
lucrează şi la celelalte ; 
•  pînă la. sfîrşitul săptă- 
mînii (trecute n.n.j, toate 
vor fi finalizate.

Acestea sînt lucrurile 
bune. Pentru că dincolo 
de faptul că, intr-adevăr, 
la . Brad strădaniile sînt 
relevante, există şi proble
me dintre cele mai serioa
se, ee justifică un anume 
pesimism în. privinţa asi
gurării în bune edndiţii a 
căldurii şi a apei calde în 
casele oamenilor. Foarte 
sumar, ele ţin de: * lipsa 
fondurilor necesare solu
ţionării tuturor probleme- 

» lor; •  bloeajele financia
re ale unor agenţi econo
mici ; • deficitul de forţă 
de muncă în anumite me
serii ; •  patru milioane de 
lei mai puţin din subven
ţiile planificate.

Evident, sînt doar cîte
va, la care se adaugă cea 
filai importantă: asigura
rea agentului primar. Iar 
la Brad acesta vine de la 
C.E.T. Gurabarza. .

Mergem deci la sursa 
primară a căldurii şi a a- 
pei calde. Aici este linişte 
Adică, din 15 iulie, pînă 
în 12 august, unitatea este 
în reparaţii. Nici o nou
tate pentru bfădenî : agen
tul termic este total între
rupt în acest timp. Nou
tăţi ar.fi poate altele, ne
lipsite de interes: •  cen-

Pe tem e

a c tu a le

trala funcţionează din 1939, 
cu consumuri mari de e- 
nergie electrică şi instala-; 
ţii defecte, eu izolaţii dis
truse ; •  deşi în mare par
te sînt rezolvate unele pro
bleme, inclusiv de înlocui
re a motoarelor electrice la 
morile de cărbune, lipsesc 
cele peste 2 tone de ţevi 
0  85, fără de care C.E.T. 
Brad nil va putea funcţio
na. în orice caz, ni se spu
nă că „sîntem în stare să 
terminăm reparaţiile pînă 
în 12 august".

-* • —•-

Ei, dar, dacă pînă acum 
s-au mai reparat instalaţii, 
s-au înlocuit ţevi şi alte, 
alte... inclusiv responsabi
lităţi, să vedem exact ce 
va putea da Gurabarza. 
Mai nimic, dacă nu se va 
asigura cărbunele necesar ! 
De fapt, este problema nr. 
X. Şi iată de ce! In mo
mentul de faţă, există aici 
un stoc de 2 009 tone căr
bune. Ar fi trebuit să fie 
cel puţin 14 000, pentru a 
se putea intra cu 45 000 
tone cît este necesar pen
tru vîrful de iarnă. Toc
mai de aceea, se poate pu
ne firesc întrebarea : la 
Brad se va răbda de frig ? 
După cum merge aprovi
zionarea cu cărbune, răŝ  
punsul este destul de sim
plu. Mai ales că cel te Ţe- 
bea, din punct de vedere 
a) puterii calorice, nu în
truneşte calităţile necesa
re : 2 700-, kcal faţă de
3 500'—4 000 kcal -necesare 
pentru ca instalaţiile să
funcţioneze normal. Anali
za de la Gurabarza a. re
levat însă şi posibilitatea 
utilizării huilei sortate de 
la Petrila sau 'chiar a se- 
mioocsului, ceea ce este 
puţin probabil. Oricum, da
că nu se va purcede serios 
la treabă, brădenii vor a- 
vea mult te furcă cu iar
na care vine.

r —• —• —• — • —• —t

Plăcile din albia riului
Ioan Horvat, muncitor la 

Societatea Comercială „Si
derurgica" S. A. din Hu
nedoara, tată a patru copii 
minori, s-a întîlnit într-o 
zi cu Remus Ciucurean, lu
crător la aceeaşi unitate, 
căruia i-a zis :

— Ai nişte plăci de cu
pru lingă atelier, Dă-mi-le 
mie. "> -- ■ ' } ■  ;:j;

— Ale tale să fie, i'a-let 
s-a dovedit galant interlo
cutorul.

I. H. a înhăţat plăcile şi 
le-a dus, una cîte una, în 
nişte boscheţi. Trebuia să 
le transporte însă la Zlaşti. 
Avea nevoie, evident, de 
un mijloc de transport, căci 
plăcile erau grele şi aveau 
dimensiuni apreciabile, ceea 
ce făcea imposibilă pitirea 
lor în buzunar sau sub 
haină, la piept. I. Horvat 
a dat peste Nicolae Dig ce 
lucra ca şofer, tot la „Si
derurgica". A schimbat cu 
el cîteva vorbe neutre apoi 
a abordat problema făţiş :

— Am de scos ceva din 
uzină, dar n-am mijloc de 
transport. Ce zici ?

— Cît dai ? :

Tirgui a fost scurt, fără 
negocieri şi 300. de lei au 
trecut din portmoneul pri
mului în al celui de al 
doilea. N. D. â tras măşi* 
na lingă boscheţii mai sus 
amintiţi şi în cîteva minu
te 9 placi de cupru au 
fost urcata în autocamion, 
După care, avîndu-i pe şo
fer şi pe 1. II. în cabină, 
maşina a luat-o spre poai  ̂
tă.

—. Ai ceva sus? — a 
întrebat un portar plicti
sit şi Cu foarte puţină do
rinţă de a-şi face datoria 
pentru care este plătit. §'

— Nimic, i-a . răspuns 
şoferul.

— Atunci, dă-i drumul. 
Drum bun !

Maşina a luat-o spre ie
şirea din municipiu: Şo
ferul, bănuind ceva , ne
curat la mijloc, a ‘ oprit 
intr-un loc, pe marginea 
piciului Zlaşti şi a zis :

— Domnule, eu mai de
parte nu merg.

I. H. n-a comentat. A a- 
runcat plăcile în apa Zlaş- 
tiului. După care s-â dus 
la un cumnat al lui R.

Ciucurean de unde a luat 
un cărucior, căci, evident, / 
nu putea permite ca plă
cile să se coclească. A re
cuperat 3 plăci din apă 
şi le-a încărcat, apoi 8-a 
înhămat la tras, tocmai; 
cînd un echipaj al poliţiei 
municipale a oprit în drep
tul’ lui.

— Ce duci îfi cărucior?,
— au întrebat oamenii în 
uniformă. ’ ’J

— Aaaa, nişte nimicuri.
Tărăşenia A fost desco

perită. Cele nouă plăci de 
cupru ; sustrase nu erau 
deloc nimicuri, do vreme 
ce aveau O valoare? de 
160 312 lei, la care . se a- 
daugă şi faptul că erau 
foarte necesare în procesul 
de producţie. I. H. a fost 
dus Ut poliţie ; unde i s-a 
dat liîrtie şi o unealtă de 
scris. Evident nu pentru 
a-şi înşira memoriile, ci 
fapta cu plăcile de cu
pru. R. Ciucurean a dis
părut, sperăm pentru scur
tă vreme. După ce va fi 
prins va trece şi el la 
scris,'.

TRAIAN BONDOR,
VALENTIN NEAGU

0
Este meriteriu faptul că 

locatarii blocului HI, sca
ra E, de . pe strada Avram 
Iancu, din Deva, şi-att â- 
menajat frumos şi plăcut 
spaţiul liber din faţa blo
cului, Poate şi-ar fi ame
najat şi fîşia de lingă stra
dă, dacă aici n-ar fi mu
tată din timp în timp şl 
din Ioc în Ioc o gheretă 
metalică dezagreabilă.

Scrie pe ea cu litere gal
bene Compania de presă 
„ESCU", însă n-a folosit 
niciodată Vreunui scop de„. 
presă, ci doar punctării cp 
negru a unui framas pei
saj. • ; V’V..

Dacă posesorul obiectu
lui a uitat de el, poatc-1 
duce altcineva acolo undei 
îi este locul, —  la fier 
vechi —, iar locatarii blo
cului amintit îşi înfrumu
seţează şl acea palmă dâ 
spaţiu din faţă locuinţelor

DUMITRU GHEONEA, 
Foto PAVEL LAZA

Una scrie,

alta în realitate

Un recent control efec
tuat ia Magazin ui nr. 20 
Catari a relevat cîteva cu- 
riozltâfi. Dincolo de faptul ; 
că multe mărfuri erau ne-; 
etichetate, Cele cu etiche
te erau eu preţ.,, falş. *A- 
drcă,‘ una scria pe etiche
tă, dor altul era preţul 
real. Un singur exemplu îi 
produsul „Cora" era eti-l 
chetat cu 94 tei, cînd, de 
fapt, costă 87 lei. 5000 lef

amenda pentru Enikd Far- 
caşty. (V.N.)

Lemne ude, 
butelii goale

Sătenii din Tîmpa se con
frunta cu o situaţie neplă
cută în privinţa buteliilor 
de aragaz. Cînd vin de la 
cîmp n-au cu ce încălzi o 
mîncare. in acest an, ne 
spunea d-na Viorica Popel- 
ca, nu li s-au schimbat bu
teliile goale decît o singu
ră dată, în luna februarie. 
Lemnele sînt pline de apă, 
cum să ardă ? (E.S.)

„Veniţi pe 
strada noastră"

...Aceasta este rugămin
tea pe care ne-au qdreşat-o 
telefonic şi; în scris lo
cuitorii străzii Gheorgho 
Doja, din Deva. Am între* 
bat de ce. „Ca să vedeţi 
că pe strada (uliţa) noas
tră nu s-a făcut nimic. Nu
mai gropi şi mizerie...". Am 
fost, am văzut. Aşa este. 
Poate că, citind rîndurile 
de faţă, edilii municipiului; 
vor ţine seama de păsu
rile dumneavoastră (GH.
N.).

NU AŞA, DOMNILOR PATRONII
Desigur, multe întrebări 

şe pot pune patronilor (deşi 
termenul este cam preten
ţios) faţă de felul cum în
ţeleg ei să facă astăzi co
merţ, de respectul datorat 
cumpărătorului. Cîteva ca
zuri pe care Ie supunem 
atenţiei argumentează afir
maţia de mai sus, Şînţ 
doar cîteva din cele multe 
constatate de Corpul de 
control comercial. al Pre
fecturii.

Primul : Asociaţia fami
lială „Albina", patron 

. Gheorghe Gidă. Denumirea 
asociaţiei te duce cu gân
dul in harnica... albină, nu? 
Pe gînduri ne pune însă 
altceva. Pentru început, 
faptul că respectiva unita

te 'funcţionează din 22 a- ( 
prilie a c., dar nici pînă azi; 
nu are declarat adaosul 
comercial. Bănuiţi, desigur, j 
de ce. Şi încă ceva. „Al
bina" vindea ciocolată de 
import cu termen de va
labilitate expirat! De ce 
domnule patron?

Al doilea : Societatea Co
mercială „Vitan Fruct" 
S.R.L. Deva, patroni Ro- 
dica Lucaciu şi Ştefan Cră
ciun. Deşi nu este legal, 
nu ar deranja prea mult 
faptul că unitatea nu are 
orar de funcţionare. Alte
le sînt însă „calităţile'1 co
merţului practicat aici. li
na dintre ele ar fi aeeea 
că ia preţurile de vînzare 
ale băuturilor nu se res

pectă adaosurile comercia
le declarate la administra
ţia financiară ! Evident, na 
sînt mai mici ! Apoi, la 
whisky, coniae şl rachiu, a- 
daosurile comerciale nici 
nu erau declarate ! De ce, 
domnilor patroni ?

Al treilea : Societatea 
Comercială „Comdires1'; 
S.R.L., patron Eva Opriţa. 
Aici treaba-i şi mai dură.' 
Şi iată de ce. La admi
nistraţia financiară. adao
sul comercial declarat este 
de 15 la sută. Ghiciţi însă 
care este adaosul practicat, 
Cam greul desigur, dar e 
să vă spunem noi: 200 la 
sută ! ! ! Să ne mai mirăm 
de preţurile picate parcă 
din... eer? De ce, domnule 
patron? F. ..

VALENTIN NEAGU

LA CULES DE CIREŞE CU TOPORUL I
ţ  Domnul Nicolae Cean locului pe Anghelina Cean i I  
i din satul Risfiiiita. nr. st ne- o> rudă aomoiată â 7 I

CLIPA DE
din satul Rişculiţa, nr, şi pe o. rudă apropiată a i 
23, comuna Baia dc Criş, dumneaei. Ruda era suită ) 
a venit recent în audien- în pom şi tăia dc zor cu \ 
ţă la redacţie şi ne-a po- toporal crengile falnicu- l 
vestit următoarele: ci A mai rămas

în apropierea satului, cracă . vîr£. 
in ci mp, se afla un cireş . . .  , .. \
frumos, „înalt cît o bisc- In încheierea rclatani ’ 
rică" (îi cităm expresia sale, d-1 N. Cean ne-a i 
plastici). Intr-io zl spus: „Fspfa celor doi ţ
luna iulie, fiul dîrisului, oameni este condamnabilă i
Vnir-., fVnn şj y - rQg S.Q puneţ| ţ„ /

ziar să fie şi altora învă- < 
ţătură dC minte". Ceea ce )
si im m  prin mdurUe \ 
ie  fată, (TRA1AN BQN-  ̂
DOS). |

ţ

III

Voicu Cean,  ̂ dueîndu-se şj ya rog s.0 puneţi în 
spre Uibăreşti un sat z;ar sg fie şi altora învă- 
vecîn — a auzit bocăni
turi din partea unde se 
afla cireşul şî s-â diiS îrt- 
tr-acoio. să Vîrfă ee se 
întîmplă, A gftsR-o la faţă

II O sîmb’ătă a lunii iulie, 
o căldură tropicală ce te 
îmbia la bai© în apa 
Streiului, sau. o zi petre
cută la umbra nuetilui ca
sei împreună 'cu bunicii, 
lată ce evenimente tre
buiau să se deruleze în 
viaţa micuţei Roxana-Ma-

ria Oţel, de 7 ani. din Că-, 
.lan, ce a venit să-şi; pe
treacă zilele de vară In 
bunici.

O traversare a şoselei 
fără să se asigure, o ma
şină care vine tare şi ca
re nu mai poate fi opri
tă întrerup brusc viaţa 
micuţei Roxana.

Dan Florian de 30" ani. 
agricultor din comuna 
Bn tovoeşlii judeţul Dolj, 
condueînd autoturismul 2 
D.i 4789, ARO cu remor
că, încărcat cu legume şi 
zarzavaturi, avid după 
{^oniseota banilor şi veş

nic în criză de timp, nu-şi 
montează' instalaţie ’ de 
frîne pe remorcă, iar în 
satul Strei, cînd trebuia 
să frîiiezp, deşi vizibili
tatea era perfectă, nu mai 
poate opri autovehiculul, 
remarca înipingînd turis
mul pînă cînd acestea 
prind şi zdrobesc trupul 
micuţei Roxana. '

Regretele sînt tardive 
de ambele părţî, '‘judecă
torul fiind acela care va 
stabiji. .vinovăţia pentru 
fiecare participant la tra- 
fie.

Deşi. aceste cazuri fiu

sînt; singulare, atragerii 
din nou atenţia conducă
torilor de autovehicule că 
au obligaţia ca la pleca
rea în cursă să-şi verifi
ce mecanismele şi siste
mele care concură direct 
la siguranţa circulaţiei 
(direcţie, frînare, ilumina
re, semnalizare) şi în caz 
că sînt defecte să nu ple
ce în cursă deeît atunci 
cînd s-au remediat toate 
defecţiunile.

Direcţia de Poliţie a
judeţului Hunedoara 
Serviciul circulaţie
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ÎN ATENŢIA ABONAŢILOR 
LA ZIARUL „CUVÎNTUL LIBER' 

Şl PRESA CENTRALA

Deoarece, independent de voinţa noastră, inter
vin unele modificări în activitatea de difuzare a 
presei, îi rugăm pe cititorii abonaţi la ziarul „Cuvîn
tul Liber", precum şi la presa eentrală, să înţeleagă 
o situaţie nou creată şi să aibă deplină încredere 
cS, în toate împrejurările, sintem alături de ei, pen- ■ 
tru a le apără interesele cetăţeneşti şi a le reflecta 
opiniile în legătură cu diversele aspecte ale vieţii 
economico-sociale cu care se confruntă zilnic.

Dip discuţiile purtate la Direcţia de Poştă a Ju
deţului Hunedoara, a reieşit că, datorită unor greu
tăţi obiective, în zilele de simbăta, începind cu data 
de 10 august a.c., factorii poştali din teritoriu na mai 
prestează servicii de difuzare a presei, aceasta ur- 
mînd să fie distribuită în ziua de luni. Motivaţia 
constă în faptul că din activitatea de difuzare şi 
alte prestaţii nu pot fi acoperite cheltuielile pentru 
salarii duble cuvenite pentru lucrul în ziua de sîm- 
bătă.
, Totodată, pentru cititori facem precizarea că în 
zilele de sîmbătă, la oraşe, vînzarea presei se face. 
Că şi pînă acum, atît la chioşcurile aparţinătoare Di
recţiei Judeţene de Poştă, comerţului, cît şi la cele 
proprii ale ziarului nostru.

P U B L IC IT A T E

v ANIVERSARI
•  ACUM, cînd în buche

tul vieţii tale prinzi cearde 
a 20-a floaik, din toată 
inima iţi Urăm, dragă Cri- 
şan Maria Adriana, multă 
sănătate, fericire şi un căl
duros „La mulţi ani!" Ai 
tăi naşi. Bota. (4172)

•  CU ocazia aniversării
a" 25, ani de căsnicie, urăm 
părinţilor noştri, Eva şi 
Gaiyil Vincze, sănătate, fe
ricire şi „La mulţi ani !". 
Cu drag, fiicele Eva şi Ma
rfa. , ■ (4050)

vîNMRl—
; C u m pă r ă r i

•  VlND înscriere Dacia 
1 300 (1988). Simeria, tele
fon‘61580, după ora 16.

(422,4)
•  VlND înscriere Dacia

1300 (aprilie 1987) şi Olt- 
cit Club. Hunedoara, tele
fon 29246. (4225)
« •  VÎND casă pe valută. 

Deva, telefon 23297.
; (4226)
• » VlND motor, cutie, ca

roserie, Skoda Octavia — 
Qordini. Deva, telefon 
29408. ,i2z3)

•  VÎND înscriere Dacia
1300 (1990). Deva, telefon 
27597.;. (4230)

•' TELEVIZOR Goldstar 
sigilat, vînd sau schimb cu 
video, superior. Deva, te
lefon 12908, după ora 16,

(4231)
•  VÎND casă în Orăştie,

str. N. Titulescu, nr. 39 A. 
Informaţii Alba Iulia, te
lefon 968/23989. (4232)

«-VÎND Dacia 1300 
break cu remorcă (5 000 
km la bord). Deva, tele
fon 2'3442 sau 17846.

(4237)
« VlND Dacia 1 310, gar

nitură de hol „Vinţişoara". 
Hunedoara, telefon 21544, 
după ora 20, sau, ştr. Dr. 
Stâncă, nr. 7. (4238)

p VÎND ARO 10, 9 000
km. Informaţii Hunedoa
ra; telefon 17569.

(159456)
•  VÎND urgent înscrie

re maşină din 1989. Huhe- 
doara, telefon 14458.

//;/; (159454)
•  VÎND casă, sat Lunca, 

nr. 14, comuna Băiţa.
- ’ , (4240)

VÎND Dacia 1 310, fa
bricaţie 1991. Orăştie, te
lefon 41238.

(4201)
VÎND înscriere Dacia 

5 300 Hi990). Deva, telefon

20357. (4171)
•  VÎND bijuterii aur 14 

carate, aur dentar 22 ca
rate. Deva, telefon 14138.

(4173)
•  VÎND Dacia 1 300. Hu

nedoara, str. Gh. Doja, nr. 
9- (4216)

•  VÎND televizor color
Philips 66 cm, Telefon 
957/31577. (4193)
’ •  VÎND Dacia 1 300. Te

lefon 956/20433.
(42131

•  VÎND înscriere Dacia
1 300 (mai 1987), preţ nego
ciabil. Simeria. telefon 
60876. (4221)

•  VÎND Dacia 1 300, 
preţ convenabil. Deva, te
lefoane 22320, 20680.

(9403)
•  VlND înscriere Dacia

1300 (septembrie 1989) salt 
Oltcit, ridicabil imediat. 
Deva, 12457. (4243)

« MAGAZINUL 
„AMBŢ1ST" 

din Deva, cartier 
Oituz, vinde televizoa
re color „MEGA VI
SION", „TEC", „DAI- 
TRON", diagonala 51 
cm, garanţie un an. In 
caz de defectare se în
locuieşte televizorul. 
Livrarea este imedia
tă.

(4244)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament
două camere, zona gării, 
etaj I, cu apartament trei- 
patru camere, exclus Mi
cro 5, 6, 7. Hunedoara, 
telefon 18050. (159455)

•  SCHIMB apartament 
două camere Hunedoara, 
str. Avram Iancu, nr. 2, a- 
partament 6, etaj I, cu a- 
partament 3—4 camere, e- 
taj I sau II, zonă centra
lă. Hunedoara, telefon 
17920, după ora 20.

(4219)
ÎNCHIRIERI

• CAUT garsonieră sau 
apartament pentru închi
riat. Deva, telefon 14229, 
între orele 16—18.

(4234)
•  CAUT apartament două

camere pentru închiriat. 
Deva, telefon 22300, orele 
16—19. (4203)

•  CĂUTĂM două a- 
partamente cu cîte trei 
camere pentru închi
riat. Deva, telefoane 
25386, 25729.

(4217)

PATRONATUL NAŢIONAL ROMAN 
UNIUNEA ECONOMICA ROMANA 

A ÎNTREPRINZĂTORILOR PARTICULARI 
FILIALA JUG. HUNEDOARA

în colaborare cu GAMA (Grupul Academic de Mar
keting şi Management) Bucureşti şi alţi specialişti în 
domeniu din zonă organizează în perioada 1 octom
brie — 30 aprilie 1992:

•  cursuri postuniversitare şi postliceale (ediţia 
a II-a>

de iniţiere şi perfecţionare în domeniul economiei de 
piaţă, în municipiile Deva, Hunedoara şi Petroşani.

Din programul cursurilor menţionăm : cunoştinţe 
de management şi marketing, contabilitate şi legisla
ţie specifică tranzacţiilor comerciale, precum şi lecţii 
teoretice şi practice de utilizare a calculatoarelor 
I.B.M.—P.C.

Se vor preda circa 200 ore eşalonate pe minim 
6 luni, în zilele de sîmbătă şi duminică.

Se pot înscrie întreprinzători particulari, anga
jaţi din Întreprinderi, firme, regii şi societăţi comer
ciale, precum şi orice persoane care doresc să-şi în
suşească cunoştinţele esenţiale ale conducerii şi or
ganizării activităţilor economice şi private pe princi
piile economiei .de piaţă. ,

înscrierile se fac pînă la 10 septembrie şi pot fi 
pe cont propriii sau cu trimitere de către întreprin
deri, firme, societăţi comerciale etc.

Informaţii suplimentare la telefon 11339 sau di
rect la sediul U.E.R.I.P. Deva, str. 1 Decembrie nr. 30, 
camera 30, sau la sediul nou din str. A. Şaguna, nr. 2.

(476)

DIVERSE

•  OFER recompensă ce
dare contract locuinţă de 
stat. Informaţii Hunedoara, 
telefon 17569.

(159456)

DECESE

•  SOCIETATEA Co
mercială „CAROLS" 
S.N.C. TIMIŞOARA, 
telefon 34238, face cu
noscut doritorilor de 
autoturisme OLTCIT 
că pînă în data de 16 
august 1991 se fac noi 
înscrieri pentru stabi
lirea ordinii de livra
re a maşinilor, vala
bile după onorarea ce
lor înscrişi pe lista 
actuală.

In vederea luării în 
evidenţă,- vp rugăm să 
vă prezentaţi în Timi
şoara, la Expo Bastion 
(intrarea dintre A.C.R. 
şi Anticariat), între 
orele 12—17. (9402)

PIERDERI
•  PIERDUT legitimaţie de

serviciu, pe numele Flutur 
Elisabeta, eliberată de 
R.A.G.C.L. Deva. O declar 
nulă. (4223)

•  PIERDUT foaie de 
parcurs cu nr. 0577 — 077 
din data de 16 iulie 1991, 
emisă de C. S. Hunedoara, 
pe numele Popa Gheorghe. 
O declar nulă.

(4233)
•  PIERDUT carnet meiri- 

bru, eliberat de Cooperati
va de Credit „Decebal" De
va, pe numele Gligor Ilea
na. 11 declar nul.

(4215)
COMEMORĂRI

•  REAMINTIM ru. 
delor, prietenilor şi cu
noştinţelor aceleia care 
a fost

TIBERIA
POŞIAR

că se împlineşte un 
an de la trecerea sa 
în nefiinţă. Comemora
rea va avea loc sîm
bătă, 10 august, ora 
18, la Cimitirul Orto
dox din str. Emines- 
cu, Deva. (4210)

• CU aceeaşi durere 
în suflet amintim scur
gerea celor 5 ani 
trişti de la trecerea 
în nefiinţă a bunului 
şi dragului nostru soţ 
şi tată

MIRCEA
IORDAN

(4144)

•  CU adîncă dure
re, fiica Geta şi nepo
tul Claudiu anunţă 
moartea celei care a 
fost cea mai bună 
mamă şi bunică

ANA PARAU
Înmormîntarea —azi,

8 august, de la Ca
sa Mortuară Deva.

(4222)

•  CU sufletele în
doliate, soţul Lupu 
losif, fiicele profesoare 
Borca Viorica şi Lu
pu Rodica, ginerele 
George, împreună cu 
nepoţii Codruţa, Ra- 
fael. Codruţ anunţă în
cetarea din vîâţă a 
bunei lor soţii, mame 
şi bunici

ELISABETA vV.\;
LUPU

Corpul defunctei este 
depus la Casa Mor
tuară'din str. Emmes- 
cu, Deva. Înhumarea 
astăzi, 8 august, ora 14, 
la Cimitirul Ortodox 
din str. Eminescu. Nu 
te vom uita niciodată. 
Familia. (4238)

•  CU inima zdro
bită, ăvocatul Roven- 
ţa Barbu mulţumeşte 
călduros tuturor rude
lor, vecinilor,1 .priete
nilor şi, în mod deo
sebit, familiei ing. Cor
nel Gherman din De- ■ 
va, Baroului de avo
caţi Hunedoara — De
va, cadrelor didacti
ce de la Liceul „A- 
vram Iancu" din Brad, 
soborului de preoţi, 
corului Bisericii Orto
doxe din Brad şi tu
turor acelora care 'au 
fost alături de el în 
clipele grele ale des
părţirii de draga şi 
înţeleaptă lui soţie

profesoara
GEORGINA NICA 

ROVENŢA.
născută DAMIAN 

(4229)

PRIMĂRIA ORAŞULUI BRAD
A N U N Ţ  A:

Incepînd cu data de 12 august 1991, tn 
oraşul Brad se va furniza apă caldă, pe o pe
rioadă de testare de 2 săptămîni, zilnic între 
orele 6,00—23,00.

Dacă consumurile se vor încadra în limi
tele admise se va continua furnizarea apei cal
de zilnic, după programul propus.

Rugăm insistent cetăţenii oraşului Brad să 
folosească cît mai raţional apa caldă în peri
oada sus-amintită, pentru a putea permanen
tiza această iniţiativă. (467)

EXPLOATAREA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ Şl LOCATIVA 

B R A D

ANUNŢĂ
Scoaterea la licitaţie publica a  Centralei 

termice pe cărbune din comuna Vaţa de Jos, 
judeţul Hunedoara.

Licitaţia va avea Ioc în data de 14 august 
1991, ora 10, la sediul Centralei Termice din 
comuna Vaţa de Jos.

(478)
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COOPERATIVELE DE CONSUM ^

COMUNALE

C U M P Ă R Ă  |

•  fîn la preţul de 2,50 lei/kg •  iepuri — | 
50 lei/kg •seminţe dovleac — 20 lei/kg •  • 
nuci — 30-38 lei/kg •  grîu — 8 lei/kg •  la- |  
sole — 18 lei/kg •  pene găină — 20 lei/kg •  j 
găini —/  45 lei/kg •  g îşte— 55 lei/kg •  raţe |  
— 53 lei/kg •  piei de ovine •  iepuri, la pre- j 
ţuri avantajoase după rasă, mărime, calitate, f 

Informaţii suplimentare la, cooperativele j 
de consum comunale şi compartiment achiziţii > 
U.J.C.C. — telefon 14530, int. 16.

„COMPUTIX" S.R.L. DEVA

b-dul Decebal, bl. R, telefon 17167, 
oferă diverse aplicaţii SOFT :

•• Gestiunea materialelor
•  Mijloace fixe
•  Salarii personal

■ Operaţii financiar—contabile
•  Desfacerea, emiterea şi urmărirea fac

turilor
. •  Planificarea, optimizarea, lansarea şi 

urmărirea producţiei
•  Preţ de cost
La solicitarea dvs., după O analiză preala

bilă, se pot oferi orice alte aplicaţii SOFTNA- 
RE. (142021)

f
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• MULŢUMIM pe a- 
ceastă cale tuturor celor 
care au fost alături de 
noi la marea durere pri
cinuită de decesul dra
gului nostru soţ şi tată

CHIREA CIOBANU,

din Deva. (4227)

REGIA AUTONOMA 

„ACTIVITATEA" .

cu sediul în Orăştie, strada Victoriei,
5 nr. 19, telefon 41723

scoate la licitaţie publică pentru închiriere 
următoarele spaţii comerciale ;

•  B-dul Bâlcescu, nr. 9 — profil coafură
•  ~ B-dul Bâlcescu, nr. 10 — profil maga

zin alimentar
•  P-ţa Victoriei, nr. 28 — profil pizzerie 
De asemenea se licitează pentru închirie

re pivniţele din imobilele :
•  B-dul Bâlcescu, nr. 2, str. Tolstoi, nr. 6 

şi str. Gh. Lazâr, nr. 3.
Licitaţia va avea loc în data de 26 au

gust 1991, ora 9.
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