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DIN LUME

LIBERTATE Şl ADEVĂR
Vă moi amintiţi, dragi cititori ? Vă mai amintiţi ziua 

de sîmbătă, 23 decembrie 1989 ? A fost ziua în care 
de la 6 dimineaţa, afi putut găsi ia chioşcuri ziaruf 
„Cuvîntul Liber", primul cotidian liber din judeţul Hu. 
nedoara, editat de ziari şti şi tipografi deveni, în noap
tea ce a urmat fugii de la putere a  „odiosului şi a si
nistrei". A fost prima zi de libertate a dumneavoastră, 
cititorii, dar şi prima zi de libertate a noastră, ziarişti 
şi tipografi, care am putut, în sfîrşit, după decenii de 
opresiune, să scriem şi să tipărim ceea ce gîndim.

Acum, la aproape doi ani de la evenimentele, din 
decembrie 1989, ziarul „Cuvînful Liber" a ajuns la cel 
de-al 500-lea său număr, prilej cu care se cuvine’ să 
facem o scurtă retrospectivă, să evocăm ce am realizat 
în acest răstimp. .

Pagina I a primului număr al ziarului (pe care o 
reproducem astăzi/ spre aducere-aminte celor care nu 
mai pâsedâ acest exemplar) a găzduit arţicolul-program 
„LIBERTATE Şl ADEVĂR", în care se spunea:

„Ieri, după marea adunare populară din munici
piul Deva, colectivul ziarului, care a aderat fără 
rezerve la noul curs al vieţii din patria noastră, 
care fi-a pus imediat capacitatea fi puterea de 
creaţie in slujba poporului, s-a intîlnit ca un grup 
de muncitori, intelectuali şi studenţi fi avu deliberat 
asupra cotorului ziarului»

Aşa s-a născut „Cuvîntul Liber", ziar al jude
ţul*# Hunedoara, al cărui prim număr apare astăzi, 
şi oare dorim sa fie un ziar al cetăţenilor liberi.

„Cuvîntul Liber", fnfr-o ţară liberă f...
Programul ziarului nostru,t succint exprimat, 

poate fi cuprins în două cuvinte: LIBERTATE Şl 
ADEVĂR!

&■» atlct'ărul mult jinduit va fi întotdeauna de
viza „Cuvîntului Liber". Şi vom lupta pentru ade
văr, pentru libertate, vom lupta ca negura care ne-a 
întunecat viaţa ani de-a rîndul să nu se mai întoarcă

Co aceste gîndun am pornit la drum. Dumnea- 
voasîră, cititorii noştri, sînteţi cei mai în măsură să a- 
preeiaţî ce am realizat. Poate nu ne-am situat întot
deauna la înălţimea aşteptărilor, dar vă asigurăm că 
am :$epus strădanii ’să nu ne îndepărtăm de esenţa pro
gramatul nostru: să slujim LIBERTATEA Şl ADEVĂRUL 1 

Am încercat să fim, zi de zi, alături de dumnea
voastră, ta bucurii şi la necazuri, ne-am străduit să în-

REDACTIA ZIARULUI 
„CUVÎNTUL LIBER" 

DEVA

(Continuare In pag. a 2-a)
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Vă mai amintiţi, stimaţi cititori? Aşa a arătat pagina I a ziarului 
„Cuvîntul Liber", la primul său număr din 23 decembrie 1989 !

____________ ________________ __ ■* . »
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, ■  d epa r t a m en t  b i
cefal . Conform unei ho
tă rîr‘ a Guvernului, a fost 
• înfiinţat Departamentul
pentru Administraţie Pu
blică tOealS, care, de la 
1 noiembrie, are personali
tate juridică. Departamen
tul, subordonat direct pri
mului ministru, funcţionea
ză cu patru direcţii şi,: po
trivit declaraţiei făcute de 
dl director Doru Trifoi, a- 
cestea asigură o concepţie 
unitară precum şi respecta
rea legalităţii în adminis
traţia publică locală. Ne- 
fiind organ de decizie de
liberativ, atribuţiunile De
partamentului nu se supra
pun Cu cele ale primării
lor. Conducerea Departa
mentului este realizată de 
doi secretari de stat' cu 
rang şi atributiuni egale. 
Este vorba de dnii Vaida 
(P.N.L.) şi Leş (F.S.N.).

■  IN ŞCOLI -  TEZE
LE. In gimnazii şi licee, 
de acum şi pînă pe 8 de
cembrie sini prevăzute teze 
la disciplinele anunţate. 
Programarea lor nu poate 
depăşi două teze ®e săp- 
tamină. Timpul afectat li
nei lucrări este de o oră 
de curs (40—50 de minute). 
La clasele a VIII-a şi a 
XH-a (a XlII-a) Ia disci. 
plinele ce constituie obiect 
al concursurilor de ad
mitere ale al examenului 
de bacalaureat durata te
zei poate fi de două ore 
de curs.

■  DIN SACUL GOL. In 
proiectul bugetului ţării 
pentru anul viitor se soli
cită, Ia capitolul cheltuieli, 
peste 1000 miliarde de lei. 
Posibilităţile reale, sacul 
fiind aproape gol, cura se 
sp«g& permit satisfacerea 
cerinţelor undeva la Ju
mătate. Priorităţile ? Greu 
de precizat chiar şi de Că
tre ; un ministru! Spre 
centrala nucleară Cerna
vodă, care va intra pepite 
în fnneţie în 1995. se alo
că investiţii de cîteVa ori 
mai mări docil cele desti
nate pentru întreaga agri
cultură. Dă, Doamne, să 
fie fobie aşa!

■  ITAfolA E CU NOI. 
Mai din milă, mai din 
simpatie sau din compăti
mire, Italia ne alocă, pe 
Ungă ajutorul de- 50 de 
raiiieatse de dolari, paste 
o sută dc milioane de do
lari credite, parte din ele 
fiind folosite In scopul tri
miterii ia specializare în 
domeniul agriculturii, ca 
să ştim şi-noi ce şi cum 
avem dc făcut pentru a nu 
mai sta cu mina întinsă 
Şi a cerşi ia alţii cc ne 
putem noi produce, cul- 
tivînd cum se cuvine pă- 
mîntut care, de bine de 
rău,,ne mai suportă eu 
grijile şi cu capriciile co
tidiene alo fiecăruia (N. TJ.

©  SESIUNE OMAGIALA —■ 
NiCOLAE lORGA. A fost In
tr-an tomnatic sfifşit de noiem
brie, cină viaţa uneia dintre per
sonalităţile enciclopedice ale nea- 
mutul —  Nicolae larga s-a 
curmat brusc şi nedrept. Pentru 
tinerele generaţii, prea puţin cu
noscătoare ale actttHtăţii multi
pla f i  remarcabile a savantului, 
Muzeul Judeţean Hunedoara, in 
colaborare cu Biblioteca Jude
ţeană şi cu Liceul „Deeebal"

Deva, organizează o sesiune o- 
magială. Data şi locul evenimen
tului : joi, 21 noiembrie 1991, la 
sala festivă a liceului. (N. V.).

© UNITĂŢI COMERCIALE 
NOI. Recent; în localitatea Criş- 
cior, s-a dat în folosinţă blocul 
E, cu 12 apartamente, fw ear« 
s-au mutat familişti. La parterul 
acestuia, ne spunea dnuI Nicolae 
Raţ, preşedintele Cooperativei de 
Consum, şi-au deschis uşile o li
brărie şi un centru de desfacere 
a plinii, aparţinătoare unităţii 
mai sus-amintite.ŢAE. J.’f.

© MULŢUMIRI, iSet peste 
7 500 da oameni care servesc o

masă de prins bună şi la un 
preţ convenabil Ia Cantina Ter
mocentralei Mintia au cuvinte de 
laudă pentru bucătăreşele Maria 
Iţtimuş, Angetă Ciolea, Agnişa 
Popa, Vcronica Anghelîna, De 
fapt, pentru toţi lucrătorii can
tinei... (GH. L N.).

© „RESTAURANT V1NÂTO- 
RESC". întreprinzătorul loan 
Rusan va deschide, în curînd, o 
unitate cu profil vînătoresc în 
Orăştie. Are totul pregătit. Este 
un bun vînător. Mai are nevoie 
de două vorbe bune de la Pri
măria oraşului. Credem că le 
va primi... (GH. I. N.).

© ÎNCASĂRI ZILNICE DE 
1,6 MILIOANE DE LEI, Regia 
Autonomă de Gospodărie Comu
nală şi Locativă Deva încasează, 
zilnic, în jur de 1,6 milioane de 
lei, reprezentînd ratele celor ce 
au cumpărat apartamente din 
fondul dc siat. Suma ideasată 
creşte continuu, întrucit spo
reşte şi numărul celor ce cum
pără apartamente. (T. B.).

F L A S H

D a c ă  p ro d u cţie  nu e,
s ă ră c ie

După aproape doi ani 
care au trecut de la eve
nimentele .din decembrie 
19BÎU' fiecare, ne punem 
întrebarea : o ducem mai 
bine sau mai râu ca îna
inte ? îtăspunsul este di
ferit. Unii, praf iţind de 
diverse conjuncturi favo
rabile, au putut şi s-au 
îmbogăţit peste noapte, 
mai ales din afaceri co
merciale. Pentru omul 
de rînd însă, respectiv sa
lariatul Sire nu s-a lan
sat în astfel de activităţi,’ 
viaţa parcă s-a înrăută
ţit, salariti] nemaiţinînd 
pasul cu mişcarea preţu
rilor la produsele ali
mentare şi industriale. In 
numele aşa-zisei protecţii 
a consumatorului, se fac 
tot felul de presiuni din 
pârtea sindicatelor şi pro
misiuni ale Guvernului, 
care şă ne mai liniştească 
oarecum. Cert este că 
efectul muncii, mai exact

e  d es tu lă
spus al nemuncii, îl re
simţim pe propria piele.

Trecerea de curînd^ la 
unificarea cursurilfer mo
nedei naţionale şi la con
vertibilitatea limitată a 

; leului a atras după sine 
lin nou val de creştere a 

■ preţurilor, la unele ser
vicii şi produse această 
majorare fiind de -2—3 
ori. Pentru a „compensa" 
ceva din cheltuielile con
tribuabilului, Guvernul 
s-a gîndit, făcîndu-ne o 
„grozavă" concesie, să in
dexeze salariile şi pen
siile pe luna noiembrie 
cu 12,5 la sută, (joşi din 
calcule reieşea numai 5,9 
la sută (I). Obişnuit să 
rabde, bietul român va 
zice că tot e bine şi asa. 
Ferească-ne Dumnezeu de 
mai rău !

Cînd se face o modifi- 
MCOLAE TlRCOB

(Continuare in pag. a 2-a)
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LIBERTATE $1 ADEVAR
(Urmare din pag, I)

jelegem şi să dăm un sens multiplelor evenimente fi 
situaţii cu care judeţul s-g confruntat în acest răstimp.

Desigur, am întîmpinat -  ca de altfel, fi dumnea
voastră -  o seamă ae greutăţi, dintre care unele vă 
sînt cunoscute. Nici în prezent nu ştăm „pe roze". Hîr- 
tia fi tiparul au cunoscut creşteri nebănuite de preţuri, 
ca şi alte materiale «ecesare editării ziarului. Trecerea 
la conveftibilitatea limitată a leului ne confruntă cu noi 
sporiri de preţuri, cu creşterea aberantă a cheltuieli
lor de transport pentru aprovizionarea cu hîrtie (pe 
ca re  o  aducem de ta Lelea -  Bacău) fi pentru transpor
te! ziarului în localităţile în care dumneavoastră trăiţi 
fi munciţi.

Cu toate aceste greutăţi, ne vom strădui ca, împreu
nă cu colaboratorii şi colegii tipografi, cu lucrătorii din 
domeniul difuzării, să edităm un ziar bun, de calitate, 
să slujim, aşa  cum ne-am angajat, LIBERTATEA Şl 
ADEVĂRUL!
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Bocumentele create 
în decursul vremii de 
organele de stat. de 

alte organizaţii sau de per
soanele fizice care au în
deplinit funcţii sau mi
siuni de răspundere In stat. 
sau au avut un rol deose
bit In viaţa politică, socia
lă. economică. ştiinţifică, 
cultirală sau artistică a 
ţărr, constituie izvor de 
cunoaştere a istoriei patri
ei, a dezvoltării politice, 
economice. culturale si 
sociale a ţării. a luptei 
poporului român pentru 
cucerirea şi apărarea li
bertăţii naţionale şi socia
lo. Oricare ar fi deţinăto
rul loc aceste documente 
— după cum prevede le
gea — „sînt bunuri de in
teres naţional, cărora statul 
le acordă protecţie specia
lă şi alcătuiesc Fondul Ar- 
hivistic Naţional”.

• * *  * * • •  * •

Masa Lemnoasă— ex p loa ta tă  ritm ic, raţional
•  Forţa do muncă s-a diminuat : •  Dolarea teh

nică este aceeaşi — puţină şi precară; •  Şi, totuşi, 
lucrătorii forestieri' munco sc, cîştigă, trăiesc ; •  A- 
cum, vine „greul mare" la pădure.

— După reorganizarea 
activităţii fostei întreprin-. 
deri Forestiere de Exploa
tare şi Transport Deva (de
numită azi SETTPPL, a- 
dică Sucursala de Exploa
tare, Transport Tehnologic 
şi Prelucrare Primară , a 
Lemnului), care sînt raza 
de acţiune şi stadiul rea
lizărilor Sectorului Fores
tier de Exploatare Baru, 
dle ing. GHEORGIIE MI- 
HAILA, şef al sectorului ?

— Raza este aceeaşi de 
mai înainte, destul ^de în
tinsă, respectiv în perime
trul localităţilor Baru, Pui 
şî Băniţa. sigur, la altitu
dini de multe sute de me
tri, nu la ...şosea, Cît pri
veşte realizările, sînt tot 
ca înainte: nici slabe, dar 
nici spectaculoase. De fapt. 
în raport cu forţa de mun
că şi cu dotarea tehnică pe 
care le avem, cu modul 
de angajare a oamenilor 
ia lucru .■

— Să detaliem puţin a- 
ceste două coordonate!

— După revoluţie, forţa 
de muncă s-a diminuat, o 
serie de oameni cu care 
lucram — din alte judeţe 
ale ţării — nu au mai ve
nit la noi, şi-au găsit, pro
babil, alte îndeletniciri. în 
zonele în care trăiesc. Pe 
de altă'parte, dotarea noas
tră tehnică — utilajele.

mijloacele de transport ete. 
— sînt aceleaşi, adică pu
ţine. obosite, cu fiabilitate 
foarte redusă. N-au fost, 
nu sînt încă bani pentru 
completări şi modernizări, 
în plus. ne confruntăm şi 
acum cu lipsa de carbu
ranţi şi anvelope, de acu
mulatori şi piese de schimb, 
aşa că ne cîrpim cît putem 
şi lucrăm cum putem.

—*» Şi, totuşi, am înţeles 
că realizările pe cele 10 
luni din an, sînt bune.

— Oarecum. Bunişoare. 
Avem un program de ex
ploatare. în acest an. de 
60 000 mc de masă lem
noasă. diiS care ant reali
zat pină acum 40 000 mc. 
Este meritul oaiiienilor, 
mulţi stabiliţi lâ noi de 
10—12 ani. care înţeleg să 
lucreze cu dăruire şi răs
pundere. .Problemele de 
care aminteam ne-au limi
tat însă mult rezultatele în 
muncă. Iar dacă avem în 
vedere că vine iarna, la 
pădure şi la munte mai 
repede ca în alte sectoare 
economice, iar forestierii, 
după cr datină, dacă pot 
spune aşa, înaintea Crăciu
nului pleacă acasă şi se 
întorc după Bobotează, nu 

' ştiu cum vom finaliza pro
gramul anual. Oricum, am 
început deja pregătirea 
stocurilor pentru .perioada 
iernii.

în cadrul sectorului, fiin
ţează şi un punct de pre
lucrare a lemnului. Coor
donatorul acestei activi
tăţi. maistrul Benone Co- 
posescu. ne-a spus : 

r— In funcţie de masa 
lemnoasă primită din par
chete. noi ne străduim s-o 
prelucrăm, să-i dăm o va
loare de întrebuinţare cît 
mai mare. în general, reu- 

, şim sâ realizăm programe
le de lucru, zilnice şi lu
nare. să asigurăm . oame
nilor salarii corespunzătoa
re. majorate; indexate, ca 
în toate celelalte sectoare 
economice. Sigur, cîştigu- 
file sînt mai mici ca ale 
altor categorii de salariaţi, 
deşi munca la pădure este 
grea, iar condiţiile sociale 
nu-s deloc de invidiat, 
dimpotrivă. Dacă adăugăm 
şi sărăcia de produse agro- 
alimentare din magazinele 
forestiere, pe de o parte, şi 
preţurile excesiv de ridi
cate, pe de altă parte, a- 
vem motivaţia reală a u- 
nor nemulţumiri ale oa
menilor dc la pădure, deşi 
ei sînt înţelegători, vin la 
lucru, dacă este nevoie, şi 
sîmbăta şi duminica şi se 
cam mulţumesc eu puţin.

Au dreptate tăietorii de 
pădure. Credem că munca 
şi viaţa lor trebuie. într-a- 
dgvăr, privite cu mai mult 
respect iar ei ajutaţi în 
mai mare măsură în în
treaga activitate şi exis
tentă.

DUMITRU GIIEONEA

După cum se ştie. pe 
parcursul a cinci decenii, 
datorită unei pregătiri per
manente şi multilaterale, 
datorită culturii sale enci
clopedice. a cercetărilor e- 
fectuate, n-a rămas dome
niu al istoriei naţionale şi 
universale, pe care .marele 
Nicolae Iorga să nu-1 fi
tratat. căruia să nu-i fi 

■ deschis noi drumuri. Sa

de pergament" sau de „hîr
tie îngălbenită" mijlocul 
prin care putem obţine 
„viziunea unei lumi dispă
rute". Aceste „bucăţi de 
pergament sau de hîrtie" 
pe care mina străbunilor 
a scris istoria timpurilor 
dispărute, atît de folosi
toare pentru istoria naţio
nală; trebuie căutate cu 
pietate. „clasate cu zel".

vântul considera documen
tul „nu ea un obiect de 
discuţii abstracte sau ca 
un prilej de ă născoci fan
tasme personale, ci ca un 
glas viu, străbăţînd pînă 
la noi. din trecut. ca o 
protestare de revoltă, ca 
un îndemn la luptă, alte
ori ca o şoaptă de păreri 
de rău mărturisite, să as
cultăm". Pentru a avea o 
istorie adevărată. pentru 
a putea înţelege. cum au 
trăit oamenii de-a lungul 
secolelor şi relaţiile dintre 
ei. Iorga recomanda să se 
apeleze la document pen
tru că „...ce comoară de 
informaţii, de note asupra 
altor vremuri, poate cu
prinde aşa o , fărîmă de 
hîrtie îngălbenită". Desci- 
frînd tainele documentului, 
istoricul vedea în „bucala

„păstrate cu scrupulozita- 
te“ şi „depozitate în pa
late?.;

în întreaga sa activita
te, N. Iorga a dus p ade
vărată campanie — prin 
presă, radio, conferinţe — 
pentru salvarea de la dis
trugere a materialului» ar- 
hivistic. Astfel, într-o con
ferinţă ţinută la radio şi 
intitulată „Ce e o hîrtie 
veche", marele savant a- 
răta : „în toate suferim de 
două mari neajunsuri : ne
glijenţa şi dispreţul. Lă
săm să decadă, să se dis
trugă atîtea bunuri, a că
ror importanţă n-ar fi 
greu să o înţelegem, dacă 
ne-am opri un singur mo
ment asupra lor".

în acelaşi timp. în ar
ticolul său. „Noi risipitori 
de cele sfinte" Iorga su

blinia că „documentele prin 
care se vede întreaga via
ţă de odinioară — şi a- 
ceasta le dă sfinţenie, căci 
nu pot întrebuinţa un alt 
cuvînt — n-au fost mai 
fericite. întregi arhive, sub 
cuvînt că se ajută. cine. 
ştie ce lacomă filantropie, 
au fost vindute cu kilogra
mul în această ticăloşie... 
continuă fără ca autorita
tea -superioară să fie in
formată".

Căutînd cauzele acelor 
devastări ale arhivelor. Ior
ga ajunge la concluzia că 
„jaful pe care l-a făcut în 
ele prostia omenească şi 
totala dezorientare a celor 
pe care vremea i-a pus în 
locuri de care nu erau 
vrednici, nu se poate în
fiera îndeajuns". „A venit 
vremea ca astfel de sălbă
ticii să nu se mai petrea
că. Se pot înlătura, cu bu
nă socoteală, numai actele 
după acelaşi tipic ale vre
mii noastre de birocratism 
banal. Tot restul -merită a 
fi ţinut cu grijă şi cu pie
tate". „Societatea înseşi 
trebuie să se mobilizeze 
peqtru a împiedica aceas
tă risipă", ea are datoria 
să denunţe şi să opreas

că pe acei care aruncă în 
vînt opera sacră -a secole
lor". . . .

Preţuind şi valorificind 
tezaurul documentar al ţă
rii,, Iorga a încercat pe 
tot parcursul activităţii sa
le să arate contemporani
lor valoarea şi rolul aces
tuia pentru legitimarea 
poporului nostru în viata 

_ lumii, lucru valabil şi pen
tru zilele noastre.

Prof. TON FRAţ il A
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Desen de CONSTANTIN GAVRlLA

LA TERMEN J 
Societatea „Condor" î 

S.A. Deva, lot 12 Brad, I 
este în pragul predă- j 
rii la termen, 30 no- I 
iembrie 1991, a blo- J 
cului nr. 42, compus |  
din 34 de apartamente, > 
şi spaţii-comerciale, la J 
parter, Ing. Li viu Ra- » 
dovieiu cu meseriaşii I 
săi zoresc terminarea , 
lucrărilor de finisaje |
interioare şi exterioare "
şi a. parcării auto din |  
spatele blocului, dînd I 
posibilitate R.A.G.C.L. [ 
să poată preda cheile |  
noilor locatari. (AL. J.).'

şi-a intuit moartea
Dna Z.P. a văzut, cînd 

s-a trezit în dimineaţa a- 
ceea, lumină în baia dnei 
Salvina Dolha? vecina din 
blocul de vizavi. Faptul 
acesta a mirat-o. dar nu 
cine ştie ce. l-a zis soţu
lui :
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Dacă producţie  nu e, sărăcie e destulă
(Urmare din tag. I)

care de preţuri, eum a 
fost şi căzui benzinei, sîn- 
tem tentaţi să ne rapor
tăm salariile şi preţurile 
la cele din ţările Occi
dentului, ceea ce consi
derăm că nu este deloc 
greşit. Se spune, de pil
dă, că un salariat de a- 
eolo, cu salariul ce-1 pri
meşte, poate cumpăra în 
fiecare lună cito 2 tone de 
benzină. Pe cînd la noi. 
cantitatea este incompa
rabil mai mică, neajun- 
gind nici măcar la 150 de 
litri. Cînd se fac ase- 

' menea eălcule. nu se iau 
însă în consideraţie toa
te datele problemei, mai 
ales Cele ce ţin de pro

ductivitatea muncii , şi 
de venitul pentru socie
tate creat în unitatea de 
timp. Comparaţia cu 
lumea bună s-ar face în 
eu totul alţi termeni da
că ne-am situa la ace
leaşi niveluri de produc
ţie şi productivitate pe 
salariat. De aici şi con
cluzia limpede potrivit 
căreia dacă producţie nu 
e, sărăcie e destulă ! Căci 
unde este abundenţă de 
mărfuri, apare necondi
ţionat concurenţa şi, im
plicit, scăderea preţurilor.

Strîns legat de acesta, 
este şi cercul vicios în 
care ne invîrtim : mun
cim» mai puţin că aşa 
sînlem plătiţi, ceea cc nu 
ne ajută cu nimic să ie

şim din sărăcie. Acum, 
în plină criză energetică, 
se va face totuşi o selec
ţie, în sensul că acolo 
unde se munceşte bine şi 
cu spor, şe asigură resur
sele necesare plăţii ener
giei şi materiilor prime, 
făcind posibilă desfăşura
rea unei activităţi efi
ciente, profitabile. Cine 
nu arc posibilităţi de 
plată, intră în şomaj teh- 
nic. ; ■ ■ ■ ■ ■ ;  V 

Nu încape îndoială a- 
supra faptului că atît 
crgşterea şi stabilitatea 
economică, cît şi comba
terea inflaţiei, sînt con
diţionale, în perioada cri
zei cu care ne confrun
tăm, de schimbarea op
ticii şi a atitudinii faţă

de muncă. Asta, pe de o 
parte, iar pe dc alta, de 
apelul la înţelegerea spri
jinului extern cu tehno
logie şi finanţe care, bine
înţeles, îşi âu costurile 
lor. pentru că nimerii nu 
este dispus să ne ajute 
pe gratis.
' Cu resursele materiale, 

inteligenţa şi capacităţile 
ce le avem, este posibil 
să renaştem din propria, 
cenuşă. Important- este 
că acum, dacă ne-am 
trezit, să ne deşteptăm, 
să ne ridicăm şi să ne 
apucăm serios de lucru, 
pentru că sînt atîtea de 
făcut în ţara asta unde-i 
mare secetă de toate. Cu 
cît mai repede, cu atît 
mal bine 1
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— Ce-o fi cu vecina, de 
s-a sculat aşa de diminea
ţă?

— Nu ştiu.
Lumina a rămas aprinsă 

multă vreme, dar dna Z.P.
şi-a văzut de treabă. S-a
dus apoi la slujbă, fără a 
afla răspuns la întrebare. 
De aceea, s-a mirat cînd, 
după-amiaza. a venit aca
să şi a văzut în faţa blo
cului vecin maşinile procu
raturii şi ale poliţiei.

—* Ce s-a întîmplat ? a 
întrebat.

— O femeie a fost uci
să. i-a răspuns cineva.

— Cine ? . "
- — Dna Dolha de la...

Atunci şi-a adus Z.p. a- 
minte de lumina din baia 
dnei S. Dolha. neştiind-o 
pe vecina din blocul de 
vizavi atît de matinală. O 
ştia pe femeie bine. deşi 
nu s-ar fi putut zice că 
erau prietene. Ii confecţio
nase cîteva jersee, S.D. 
fiind foarte pricepută la 
tricotat. O vizitase de cîte
va ori. dna S.D. i-a întors 
vizita, au discutat de una, 
de alta, ca femeile ce au 
întotdeauna multe de spus. 
Z.P. ştia că vecina are un 
prieten cu care trăia în 
concubinaj, dar se certau

des şi odată S.D. i-a spus, 
cu spaimă în glas ;

— Ontu’ ăsta, Tudor, o 
să mă omoare. -

— Fugi cu asemenea gîn- 
duri, dna Salvina ! Ce mo
tiv şă aibă ca să...

— O să vezi ! într-o zi 
o' să-ţi aduci aminte de 
vorbele mele.

Şi uite că ziua aceea ve
nise. Mai ştia dna Z.P. că 
Tudor Oprinescu- concubi
nul, dispăruse de o. vreme. 
Oare s-o fi întors.? Parcă 
la Mediaş ar sta, dar nu 

- ştia precis. Toate aceste 
lucruri le-a ■, spus şi orga
nelor de cercetare penală. 
Le-a mai spus că dna S. 
Dolha avea mult aur — 
inele — vreo 3. unul foarte 
mare. cercei, lănţişoare etc. 
Toate au dispărut din casa 
victimei. Deci, cine ar fi 
criminalul ? Păi. nu poate 
fi altul decît T. Oprinescu 
ce se află în prezent ares
tat, iar Tribunalul Jude
ţean ii va aplica în curînd 
pedeapsa ce I se cuvine. 
Ceea ce este interesant în 
acest caz este că victima 
şi-a intuit din vreme moar
tea, care a şi atins-o cu 
aripa ei neagră şi înghe
ţată.

TRAI AN BONDOR
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— Dle preşedinte. Parti
dul Alianţei Civice face 
parte din CNIO. Această 
convenţie este doar con- 
juncturală ? Cum o vedeţi 
evoluind ?

— Deocamdată, Conven
ţia Naţională pentru In
staurarea Democraţiei este 
doar o uniune de moment. 
In viitor, cînd pluralismul 
va deveni şi la noi ceea 
ce este în toate ţările dez
voltate. la alegerile de 
peste patru ani. sau de 
peste opt ani, este posibil 
să existe o altă coaliţie, 
sau să nu existe nici una. 
Acum, cînd societatea are 
de ales între a construi o 
democraţie şi a conserva 
vechile structuri — altă 
opţiune nu există — CNID 
este hotărîtă să facă tot 
ce este posibil pentru ca 
societatea românească să 
se despartă definitiv de 
trecutul comunist şi să 
devină liberă şi democra
tă. Acestei opţiuni înnoi
toare i se opune gruparea 
conservatorilor, foartev pu
ternică. urmărind perpe-

Fiecare dintre noi ştie a* nimic nu s-a schimbat
tuarea vechilor structuri 
cel puţin pînă cînd îşi vor 
pune la adăpost pielea, a- 
verea şi poate chiar şi 
progeniturile.

— Ce soluţii pentru ie
şirea societăţii româneşti : 
din criză propune PAC ?

— Pe termen scurt, o 
reformă economică reală, 
iar pe baza măsurilor pen
tru reformă, o maximă pro- • 
tecţie socială. Sînt posibi
le măsuri concrete de pro
tejare a oamenilor.

Noi reproşăm actualei 
echipe de guvernămînt că 
a făcut o pseudo-reformă. 
Ea a mizat totul pe infla
ţie. Rezultatul a fost o tot 
mai rapidă cursă preţuri— 
salarii. După o scurtă sta
re de euforie, cînd oame
nii au crezut că vor cîşti- 
ga mai mult decît înain
te, au constatat că acum. 
cu bani mulţi, pot cumpă
ra mai puţin ca niciodată. 
Inflaţia nu este o pîrghie 
de stimulare economică. In

străfundurile economiei, a- 
colo unde se produc va
lorile şi bunurile de care 
depinde reforma. • nu s-a 
intîmplat absolut nimic. 
Fiecare dintre noi ştie as
ta. Ştie şi minerul, şi mun
citorul,- şi profesorul. şi 
medicul. Ei se confruntă 
cu exact aceleaşi probleme 
ca înainte. S-a schimbat 
doar firma.

gă. Botezînd CSH-ul .Side
rurgica" S.A., n-am făcut 
nimic. Trebuie o schimba
re adevărată. Există şi o 
problemă de oameni. In 
sistemul comunist, ei aveau 
forţă prin birocraţia siste
mului. Ei puteau să nu fie 
de valoare, dar erau efi
cienţi ca piese, ca rotiţe 
în birocraţia generală. A- 
cest sistem se apără din

Interviu cu dl NICO LAE MANOLESCU

— Deci PAC propune so
cietăţii...

— ...Controlul preturilor 
şi salariilor, mergîndu-se 
pînă la îngheţarea lor. 
Trebuie acţionate alte Dîr- 
ghii economice ' existente. 
Trebuie trecut la modifi
carea structurilor din eco
nomie. din agricultură. Ci
tă vreme ne vom crampo
na de IAS-uri sau vom re
face ceapcurile, agricultu
ra va continua să nu mear-

toate puterile. Cită vreme 
aceşti oameni se găsesc în 
funcţii, nu e nici o spe
ranţă. Ei gîndesc cu capul 
vechi, comunist. îşi apără 
interesele personale. Cea 
mai formidabilă aplicare a 
rotaţiei cadrelor au făSut-o 
dnii Iliescu şi Roman în 
ultimul an • şi îumătate. 
Ceauşescu era un dulce 
copil pe lingă ei. El rotea 
doar oamenii politici. A- 
cum s-a dovedit că rota-
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DIFUZAREA ZIARULUI 
LA SFÎRŞIT DE SĂPTĂMÎNĂ
Din Haţeg, dl Nicu Sbuchoa ne 

scrie că ziarul „Cuvîntul Liber" de 
la sfîrşit săptămînă ajunge abia 
lunea, la cititori. Aceasta deoarece 
chioşcurile dc ziare sînt închise în 
zilele de sîmbătă şi duminică şi nici 
maşina care aduce presa din gara- 
Subcetate nu mai circulă.

Dumnealui propune ca pachetele 
cu ziare să fie preluate dc şoferii 
autobuzelor E.G.C.L., care fac acest 
traseu la sfîrşit de săptămînă. Dar 
chioşcurile fiind închise. şoferii 
unde si cui să le predea ? Pentru 
ca ziarele să ajungă şi în aceste zi
le prompt la cititori, trebuie solu
ţionată problema din toate punctele 
de Vedere.

UITE CASA, NU E CASA...
„Subsemnatul Gheorghe Herban, 

salariat la societatea „IZOPA" S. A. 
Cluj. lotul Mintia—Deva, mă adre
sez dv cu o rugăminte şi cu speran
ţa că mă veţi ajuta, aşa ca pe mulţi 
alţii. Iată despre ce este vorba. In 
mai 1990, am primit repartiţie pentru 
o garsonieră situată la etajul 4 al 
blocului 28, din zona Dorobanţi. 
Deva. Am făcut şi cerere să cum
păr garsoniera. Dar, deşi blocul în
că n-a fost recepţionat, în 20 octom
brie 1991. încă o persoană a primit 
repartiţie pe aceeaşi garsonieră. De 
ce nu se respectă repartiţiile? Sau 
se aşteaptă să dau ceva... ?! Vă rog, 
din suflet,, să mă ajutaţi să intru 
in poseSia garsonierei a cărei repar
tiţie o am de doi ani".

N. R. Din păcate, nu este sin
gurul caz ce ni se aduce la cunoştin
ţă, în care o repartiţie de locuinţă 
a fost anulată în favoarea alteia, 
emisă ulterior. Pe ce criterii se fac 
asemenea schimbări ? Coi în cauză 
susţin că mobilul ar fi unul deloc 
curat. învingători ieşind cei ce „co
tizează" mai substanţial. Oare în 
ţara asta na mai există legi ? Su

gerăm organelor în drept să veghe
ze asupra respectării lor,. să vadă 
cum stau lucrurile şi în cazul re
partizării locuinţelor.

ORGANELE COMPETENTE 
RĂSPUND

■  Direcţia de Telecomunicaţii 
Hunedoara. La sesizarea dlui. Dan- 
brovsky A., adresată ziarului „Cu
vîntul Liber", vă comunicăm că în 
evidenţele noastre postul telefonic 
12428 figurează ca deranjat din data 
de 21 august 1991 şi pînă în data 
dc 30 septembrie 1991. Vă infor
măm că în oraşul Hunedoara avem 
foarte multe probleme în reţeaua 
urbană, ca urmare a lipsei de ca
blu, fapt ce explică durata mare a 
deranjamentului. De puţin timp, am 
procurat o parte dintre cablurile 
necesare şi depunem toate efortu
rile pentru repunerea în funcţiune 
a abonaţilor deranjaţi. In prezent, 
aparatul telefonic 12428, aparţinînd 
dlui Danbrovsky, funcţionează nor
mal şi ne cerem scuze pentru du
rata mare a deranjamentului, iar 
pe perioada de nefuncţionare, taxe
le vor fi diminuate conforin legi
lor în vigoare.

■  Direcţia de Telecomunicaţii 
Hunedoara. La reclamaţia dlui 
Popa Ioan, din Deva, str. Gh. Lazăr. 
nr. 1. în urma cercetărilor efec
tuate, vă informăm: într-adevăr 
fostul telefonic menţionat — 13008 
— a fost deranjat începînd cu 20 
august 1991, pînă în data de 16 
octombrie 1991. Deranjamentul a 
fost provocat în urma lucrărilor exe
cutate de societatea „Condor" De
va, la faţada clădirii Arhivelor Sta
tului (cu ocazia aceasta au fost de
ranjaţi aproape 200 de abonaţi tele
fonici din zonă). Legat de aceasta, 
mai precizăm că paguba produsă a' 
fost de aproape 100 000 de lei şi 
nici acum nu a fost recuperată de 
la societatea „Condor" Deva. Ulte
rior. în data dc 4 noiembrie 1991, 
cînd s-a putut lua legătura cu abo

natul, s-a constatat că a apărut un 
nou deranjament, care rămîne în a- 
tenţia noastră, spre remediere. Pen
tru perioadele de nefuncţionare a 
postului telefonic, abonatul va fi 
creditat cu contravaloarea taxelor 
de abonament. Ne pare rău că sîn- 
tem puşi în situaţia de a oferi une
ori asemenea servicii, dar avariile 
provocate şi lipsa acută de cabluri 
creează şi astfel de situaţii.

■  Direcţia dc Poliţie a Judeţu
lui Hunedoara — Deva. La scrisoa
rea dlui Petric Cungreanu, vă facem 
cunoscute următoarele : în luna iu
lie, 1991, asociaţia de locatari nr. 
43. din Hunedoara, s-a adresat cu 
o plîngere organelor de urmărire 
penală, şolicitînd a se dispune mă
surile legale împotriva administra
torului Chiuia Bucura, vinovată de 
producerea unei pagube de 742 744 
de lei. în luna septembrie. 1991, 
aceeaşi asociaţie de locatari a re
venit asupra plîngerii, informând că 
verificarea făcută în gestiunea aso
ciaţiei „nu este completă, deoare
ce nu s-au găsit toate documentele 
de evidenţă contabilă a sumelor 
încasate de la membrii asociaţiei 
sub titlu de taxe comune, fond de 
rulment şi taxă de anticipaţie". Tot
odată, a fost solicitat organelor de 
urmărire penală sprijin pentru sta
bilirea reală a prejudiciului adus 
asociaţiei de- locatari.

Concomitent. Chiuia Bucura a 
contestat rezultatul primei verifi
cări. arătînd că prejudiciul nu eşte 
real, deoarece controlul s-a făcut ,în 
lipsa ei şi nu au fost luate în con
siderare acte justificative ale unor 
plăţi. Drept urmare, ne-am adre
sat Primăriei Municipiului Hunedoa
ra, care, în temeiul Decretului 387/ 

• 1977, are obligaţia ca, prin comisia 
de îndrumare contabilă şi control 
financiar, să efectueze controlul la 
asociaţia de locatari. Acest control 
este în curs de efectuare şi în func
ţie de rezultatul acestuia vom lua 
măsurile ce se impun.

— Ne străduim ca în 
fiecare zi să asigurăm a- 
bonaţilor noştri, ca şi ce
lor care servesc masa de 
ocazie. o mîncare bună, 
pregătită în condiţii de 
igienă şi curăţenie — pre
ciza dl Aurel. Călugăru, 
şeful cantinei de la S.C. 
„Casial" S.A. Chişcădaga.

-— De pildă, astăzi, ce 
lc-aţi pus cimcntiştilor pe 
masă ?

— Ciorbă de perişoare, 
friptură de pasăre la ta
vă. Cu pîinc şi garnituri, 
bin eîntelcs.

— La preţul de ? _
— 3.') de iei pentru a- 

bonaţi.

Cantine muncitoreşti in prag de iarnă
— Abonaţi ayeţi mulţi ?
— în jur de o sută. Dar 

este bine să reţineţi că a- 
vem şi un bufet de incintă 
bine aprovizionat, prin ca
re vindem produse pentru 
consum pe loc şi pentru 
acasă. Desfacerile lunare 
depăşesc 600 000 de lei.

— Pentru iarnă ?
— Sîntem în plină ac

ţiune de umplere a cămă
rii. Cartofii, varza, mură
turile, rădăcinoasele sînt 
la locul lor. Mai facem u- 
nele completări...

La cantina E.M. Teliuc 
şi la microcantinele de la 
Ghelari, Crăciuneasa. Ca
riera Lelese, Zlaşti, Frontul 
II, servesc zilnic o masă 
gratuită peste 1 300 de mi
neri, ea şi alţi lucrători.

De pe acum am asi
gurat cartofi în cantităţi 
îndestulătoare, varză mu
rată, fasole verde, rădăci- 
noase, morcovi, ceapă, pă
trunjel, usturoi — sublinia 
dl Costache Iaeob, şeful 
cantinei. Avem garanţia 
că vom putea asigura o

mincare bună pentru mi
nerii noştri şi pe perioada 
iernii. Mai trebuie să a- 
ducem varză verde. Vom 
completa stocul la cartofi. 
Ca să avem toate cele tre
buitoare pentru mîncarea 
oamenilor.

Preocupări lăudabile, in
tr-adevăr. Se cuvine, ne 
gîndim, o subliniere: ac
ţiunea de asigurare a că
mărilor cu cele trebuitoa
re pentru sezonul friguros 
se- cere Intensificată. Iar
na bate la uşă, gata să 
intre...

GH. I. NEGREA.
IOAN VLAD, 

colaborator

(ia cadrelor se poate face 
Ja toate nivelele, în econo
mie. în înrvăţămint, la ţa
ră, Ia oraş, la vîrf şi la
bază.

— Există un fond de 
dezamăgire generală. Anti
cipaţi, pe acest fond, ̂  o 
absenţă masivă de la ur
ne ?

— Da. cam în toate ţă
rile estice s-a fntlmpiat 
aşa, dar. cum. ca la noi 
la nimenea, s-ar putea să 
facem o surpriză şl parti
ciparea la vot să fie ma
sivă. Alegătorii trebuie să 
ştie că de prezenţa lor la 
vot, de exprimarea opţiu
nii lor politice. depinde 
felul in care vor trăi de 
a doua zi. Mulţi se îndo
iesc de asta şi spun că nu 
sînt buni feseniştii, dar 
nu-s mai buni nici 'ceilalţi, 
chiar dacă n-au de unde 
să ştie asta. Această apa
tie. întreţinută de un par
tid în declin cum este 
FSN-uî, apatie în avanta

jul lui. nu este bfa/ă. O- 
mul votează dacă ştie că 
partidele sau partidul pen- 

• tru care optează îi ofără 
ceva credibil.. 'Programul 

- nostru este credibil şi ra
pid aplicabil. . Credibilita
tea şi educaţia-cetăţeneas
că merg mină ji* mină. 
Societatea civilă începe cu 

. exercitarea drepturilor po
litice elementare.'Cînd ro
mul nu se duce la vot.'el 
votează automat contra 
societăţii civile.

— PAC- este. capabil să
guverneze ? i

— Eu crad că. da ! Este 
un partid cu mulţi oameni 
de valoare, cinstiţi, care 
doresc să facă acest lucru. 
Ne simţim capabili să ne 
punem la treabă, să punem 
ba'zele unei reforme reale, 
rare să relanseze rapid e- 
conomia şi să schimbe ima
ginea ţării peste hotare, 
pentru că este nedrept să 
apărem in ochii lumii civi
lizate ca nişte sălbatici ca
re nu ştiu altceva dectt să 
iasă cu bîtele în stradă.

GHEORGHE POGAN

A N U N Ţ

Membrii Ligii Române a Veteranilor de Râaboi,_ 
filiala Deva,, sînt rugaţi să sc prezinte cu o fotografie» 
3/4 pentru completarea legitimaţiilor de călătoria 
pe I.TiA., începînd cu data dc 20 noiembrie pînă Ia 
27 noiembrie 1991.

în caz de neprczcnlare la term mul fixat, mem
brii îşi vor pierde dreptul de călătorie gratuită.

- x x  ■ xxxzagz& e.

ASOCIAŢIA CULTURALĂ 
„PRO BASARABIA Şl BUCOVINA"

FILIALA DEVA

Anunţă membrilor şi orelc 17> îa Deva ^  
simpatizanţilor data şi „ .. , 
locul următoarei adunări: de ?cdm(e 8 Pa»a‘«I»“
joi, 21 noiembrie 1991, Administrativ (etajul I).

DIVIZIA C
Aurul Brad — Petrolul Arad B—-1

Cei care au lipsit (şi 
au fost foarte mulţi), de 
la acest meci, . ar fi ten
taţi să creadă că pentru 
Aurul îhtîlnirea cu forma
ţia vizitatoare a fost un 
simplu galop de sănătate. 
Eroare. Gazdele au trecut 
la început, de cîteva ori 
prin mari emoţii la peri
culoasele contraatacuri ale 
oaspeţilor, mai cu seamă 
la ocaziile pe cane le-au 
avut Cameniţă. Bogdan şi 
Vancea. Golul de onoare- 
ne întăreşte afirmaţia, căci 
iată. la scorul de 8—0, a- 
rădenii au avut încă am-, 
biţia să înscrie în min. 83 
prin Vancea. In rest. o 
dominare autoritară a Au
rului. care pe lingă cele•ului. care pe lingă cele (Al. Iui 

CAMPIOKI ATI II JlinCTCAKI

8 goluri înscrise, a ratat 
alte bune ocazii, prin 
ţăreanu. Ormenkjan •— 
bară, Gavr.lă şi Ciontoş. 
Golurile gazdelor au fost 
marcate du;iâ cum urmea
ză : min. 7 şi 53 Ciontoş. 
12 — Ţin ţăreanu, mjn, 39. 
73, 81 — Ormenişan, _min. 
50 — Orbe mu,> min.' 76 
Gavrihv Nici această vic
torie zdrobitoare nu pre
vesteşte vreun punct . de 
afară? Aşteptăm, jocul 
cu Minerul $tei.

AURUL : Tiliban. Berln- 
dci. Mieu. Steluţă. Costar. 
(min. 74 — Gavrilâ), Pol- 
verea. Văcariu, Ţînţărea- 
nu. Ciontoş. Orbeanu (min. 
63 — Codruţ), Ormerrfşan. 
(Al. .luwa, colaborator).

CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

— SERIA A ll-A -

Rezultate: Mureşul Uroi — Viitorul Strei 2—2 ; 
Gloria Bretea Română — Recolta Rap dt 7—2 ; Me
canizatorul Sintandrei — Victoria Dobra 2—1 : Cer- 
na Topi iţa — Artcmiza Hărău 3—0 : Cema Crister 
a stat,

C L A S A M E N T ! 1 I

1. Mecaniz. Sintandrei 8 « o 2 24—10 12
2. Viitorul Strei 7 3 2 2 23—10 8
3. Cern a Cristur 7 1 0 3 22—I© 8
4. Gloria B. Română 7 1 0 3 28—25 8
5. Mureşul Uroi 7 3 1 3 21—26 7
6. Victoria Dobra 7 3 9 4 28—17 . 6
7. ItocoltJi Rapolt 7 :< a 4 1 t—26 6
8. Cerna Topliţa 7 2 1 4 8—23 5
9. Artemiza Ilărău T i 5 -23 4

* •
•  * • * • * • * • • • * • * * » •  * • * i
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I  I
I SECŢIA DE GOSPODĂRIE

î   ̂ COMUNALA Şl lOCATIVĂ SIMERIA j

|  organizează licitaţie pentru atribuirea în Io- j 
ţcaţie de gestiune a activităţilor des J

•  colectat şi transportat gunoi menajer I

CONVOCARE

salubritate 

zone verzi 

cimitir

I

!

!
 Licitaţia va avea loc la sediul^unităHi. în I 
data de 2 decembrie 1991, orele 12. (833) |

\
EXPOZIŢII DE TEHNICĂ DE CALCUL I

Şf INFORMATICA |

In perioada 23—24 noiembrie 1991, se va (
[onfca o expoziţie de tehnică de calcul şi ta- j 

Mică la sala de şedinţă a Poştei, din munî-1 
[Deva. j

■Programul de vizitare va fi întfe 9 şi 19.
Intrarea gratuită. (831)

CASA DE CULTURA DEVA
I.S.C.I.R. — SIBIU 

ANUNŢĂ

deschiderea următoarelor cursuri, începînd 
cu data de 1 decembrie 1991 s

•  Macaragii — grupele l-Hl

•  Operatori laboranţi CT

. înscrierile se fac începînd cu data de 20 no- i 
I jambrie 1991, orele TA—19, pînâ în 25 noiembrie J 
j  1991,1a Cota de Cultură din Deva.

I ACTE NECESARE : act de studii învăţămînt j 
î  de stat, act de meserie, act de naştere, act de *
|  căsătorie (copii legalizate). (834) j

_ — :— _ }
- ş

\
\

\
s\
%

i
%

i
V1b
I

l«
I
%

I
i ■

I%?>

\jfr /
\
I"ţii
I

\

•  PARTIDUL Româ
nia Mare anunţă mem
brii şi simpatizanţii că 
sediul Filialei Jude
ţene se află în Deva, 
bdul 1 Decembrie, nr. 
11 (fost Hotel Turist), 
camera 47. telefoane 
16821, 11323. Progra
mul. de marţi pînă 
sîmbăţă. inclusiv, iar1 
îhtilnirea conducerii, 
miercuri, orele 17.

Vineri, 22 noiembrie, 
orele 17, va avea Ioc 
la Casă de Cultură 0 
consfătuire organiza* 
torică a membrilor şi 

"simpatizanţilor din 
municipiul Deva. Co- 
mite tul de conducere.

; '(6959)

i

1 DIRECŢIA SANITARA VETERINARA 
I A JUDEŢULUI HUNEDOARA

t cu sodiu! în Deva, str. 22 Docembrio, nr. 226,
V Organizează, în ziua de 9 decembrie 1991,

|AOr»curs pentru ocuparea următoarelor posturi l
j #  1 post asistent veterinar ta circumscrtp- 
|  fia sanitară veterinară Deva ;
I A l post medic epizootolog la Direcţia Sa- 
|  nitară Veterinară Deva ;

D l  post revizor contabil fa Direcţia Sani-
I tară' Veterinară Deva ;
%
I •  1 post chimist la Direcţia Sanitară Vete- 

Deva — Laborator sanitar veterinar da

ANIVERSARI

•  URAM dragului nostru 
Octavian Puiţi, de ziua lui. 
ani mulţi cu sănătate şi 
numai bucurii! Familia.

' . (5856) :

•  ŞOŢTJli, fiul. sora, 
cumnatul şi nepoţii Urea
ză Vioricăi Dumjsrăvicean, 
cu ocazia zilei Ae naştere, 
multă sănătate, fericire ,şi 
„La mulţi ani!". (§946)

VÎNZARl-
CUMPARARI

e VIND T.V. motor Die
sel. Orăştle. telefon 41238.

(5847) ‘

e VtND Abriht, motor 
2 cp forţă motor 1,8 cp, 
atelier foto, str. CorVjnu, 
nr. 35 (complex miei), Si- 
meria. (5865)

* CUMPĂR, !n zona cen
trală din Deva, casă la 
ctirte sau apartament eu 
garaj şl boxă. Oferte Ia 
telefon 21616, Deva, C

(5864)

e VÎND televizoare co
lor Philip» şi Grundig — 
60 000 lei. Deva. telefon 
18131. (5862)

•  ViND înscriere Dacia 
. (octombrie 1987). Orăştle,

telefon 41512, după orele 
20. (5860)

•  VÎND televizor „Dia
mant 252". Deva. telefon 
12873. (5858)

•  VÎND maşină de cusut 
Ileana. Deva, telefon 19482.

(5853)

•  VIND Oltcit Club 11
RN, 4000 km. Pestişu 
Mare. nr. 139. (5852)

•  .VÎND înscriere Dacia 
(mai, 1987), 110 000 lei. De
va. telefon 20456.

(5850)

■! #  CUMPAr  forinţi. a- 
rendez (eventual vîhd) te- 
ren arabil, Altnaşu Scc. 
Deva, telefon 20821. (6957)

•  SCHIMB Dacia 1300,
cu apartament sân garso
nieră. confort 1, Plătesc 
diferenţa în lei sau valută, 
telefon 956/23076. (6059)

S> VÎND Mercedes 250 D, 
avariat (pentru piese 
schimb). Brad, telefon 
55396. (6961)

•  VÎND piese schimb
Dacia 1100, inclusiv caro
serie, uşi, parbrize. Beian 
78, Maier. (5840)

•  VIND avantajos, ne
gociabil, înscriere Dacia, 
ridieabiîâ imediat. Deva, 
telefon 20586. (0953)

•  CUMPĂR urgent do
lari — 260 lei, mărci — 
150 lei. Deva, telefon 23926.

(5869)

•  ViND Dacia 1300, sta
re bună. Deva, telefon 
19034, orele 9-*14, 17—20.

(6956)

•  VÎND Dacia 1310, 
60 000 km, fabricaţie 1986, 
Bucureşti, telefon 157161,

■ _ (5867)

•  VÎND Dacia 1 300. 
Deva; telefon 24001. (5846)

■“»  C.A.P. Turdaş vinde 
la licitaţie clădirile pro
prietatea fostului C.A.P. în 
data de 24 noiembrie 1991.

(5845)

•  VIND maşină pufuleţi,
stare bună, televizor color 
Philips, stare bună. Orăş- 
tie, telefon 42403. (5844)

•  VÎND mobilă. Hune
doara. telefon 15710. (6953)

.* VÎND convenabil Ford 
Taunus 1,6 L, fabricaţie 
1982. piese Renault 5 T'l . 
Deva. 24848. . (5843)

•  VÎND 2 junei şi un 
cal. Almasu Sec nr. 79.

(5841)

•  VÎND casă. grădină,
anexe. Hărău, nr. 57, după 
orele 17. (6960)

•  VIND casă 2 camere
în Timişoara, zonă centra
lă Sau fac schimb cu casă 
sau apartament îa Deva. 
Relaţii la telefon 24706, 
între orele 18—20, (5866)

•  CUMPAR sau preiau
contract apartament 3 Sau 
4 camere în Deva, exclus 
Micro 15 său Dacia. Rela
ţii la telefon 18481, între 
orele 8—13. (5866)

•  VÎND motor Renault
5. Informaţii Deva. telefon 
23265. ; (6413)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB garsonieră
Deva, str., Mărăşti, bl. 5, 
se. B, ap. 23, cu aparta
ment 3 sau 4 camera ofer 
recompensă. Relaţii între 
orele 18-^21. . (5866)

... •  SCHIMB apartament 
• 2 camere Gojdu. cu două 
garsoniere. Deva, telefon. 
12357. (5859)

PIERDERI

•  PIERDUT legitimaţie 
emisă de GIGCI, Deva. pe 
numele Popa Constantin, 
Se declară nulă. (5857)

■ a  PIERDUT portbanc-' 
not cu sumă importantă 
în lei şi valută. Ofer re
compensă mare găsitoru
lui. Strada Pietroasa, nr. 
20, Deva. (5848)

•  PIERDUT chitanţier 
seria 545150—545198, aoar- 
ţinînd 'Ocolului Silvic Baia 
de Criş. Se declară nul.

(5839)

oferte de Servicii

•  CAUT persoană îngri
jire copil 1 an jumătate. 
Deva. telefon 20556, str. 
Minerului, bl. L 4. ap. 9.

(5842)

: )» ÎN baza autorizaţiei 
1667/15 09 90, a luat fiinţă 
asociaţia familială .Dia- 
na", cu sediul în localită
ţile Turda şi ftâpaş, a- 
vînd ca obiect de activi
tate prepararea şl desface
rea produselor ag realimen
tare. (5854)

•  CU autorizaţia 5901/4 
XI 1991, emisă de Prefec
tura Judeţului Hunedoara, 
s-a deschis bufetul „Bom- 
bonel" în Nâdăştia de Sus, 
care desface băuturi alcoo
lice, răcoritoare, cafea etc.

•  SOCIETATEA co
mercială B «  T  pROD- 
LEMN INTERNATIO
NAL S.R.L. Haţeg, str. 
Horea, nr. 25, oferă 

posibilitatea procurării 
din import (Suedia) de 
maşini-uneltc pentru 
prelucrarea lemnului. 
Informaţii la telefon 
957/70365. (6960)

DIC E SI

•  COLECTIVUL 
Staţiei C.FJR. Păuliş 
Lunca antgtţă cu du
rere trecerea în ne
fiinţă a celui- care a 
fost
IFTIMUŞ COSTACHE
om de aleasă omenie 
şi ţinută profesională. 
Sincere condoleanţe 
familiei îndureratei

(5863)

•  CONDUCEREA. Spita
lului Municipal Hunedoara 
este alături de fam. dr. 
Lăzărescu Monica la greaua 
încercare pricinuită de 
pierderea tatălui drag 
Popescu Nicolae. (6414)

j # 1  post tehnician constructor la Direcţia 
j Sanitară Veterinară Deva ;
| # 1  post asistent veterinar la circumscripţia
j sanitară veterinară Crişcior ; -
j # 1  post medic veterinar la circumscripţia 
I sanitară veterinară Bunila ;

•  1 post medic veterinar fa circumscripţia
sanitară veterinară Lelese ; t

•  1 post medic veterinar la circumscripţia 
sanitară veterinară Uricani;

*
[ # 1  post asistent veterinar la circumscripţia
2 sanitară veterinară Petrila.

L I BERTATE A
Primul ziar liber al Revoluţiei Române

cu regularitate, la deva

începînd cu data de 25 noiembrie a.c., Casa 
presei „Cuvîntul liber" va difuza» cu operativi
tate, prin chioşcurile sate din municipiul Deva, 
cotidianul bucureştean „Libertatea".

Firmele interesate de apariţia unor reclame 
în publicaţia amintită pot apela la serviciile Ca
sei preşei „Cuvîhtul liber", tel 11275 sau direct 
la Departamentul de promofie-publicitate al zi
arului „Libertatea", din Bucureşti, str. Brezoîanu 
nr. 23-25. Telefoane t 1337.73 şi 13.43.96. Teîe- 
fax : 15.24.57. Telex : 10169 LIB.R

l
l

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
HUNEDOARA —DEVA

ANUNŢĂ :

Relaţii privind autorizarea deţinerii şi folo
sirii do către unităţile de stat, de către cele 
private şi de către persoane particulare a unor 
echipamente de radiocomUnTcaţii, precum şi re
laţii privind fabricarea, importarea şi comerci
alizarea acestora, se pot obţine de la serviciul 
zonal de radiocomunicaţii Timişoara, telefoane 
62339 şi 63382, prefix 961.

Menţionăm că în această categorie intră şi 
telefoanele fără cordon, microfoane fără cor
don, radiotelefoane portabile de mică putere, 
telecomenzi de mică putere etc.

Cu această ocazie precizăm s *
Conectarea la reţeaua telefonică a telefoa

nelor fără cordon şi a altor aparate neauto
rizate sau neaprobate'conduce la desfiinţarea 
liniei telefonice. (83S)

i

1m u

Informaţii suplimentare la sediul unităţii.
(829)
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REDACŢIA Şl ADMINISTRAŢIA:

2 700. D ens Or. 1 Decembrie, 35, 
Judeţul Hunedoara.

Telefoane,  11275. ]2157 
Telefon tipogroBe ? 25904

Na» n m

Intreogo răspundere pentru conţinutul 
articolelor publicate o poarta 

autorii acestora

*~ TIP Â R Ui t  ~
S.C. JPolittova*’ S. A 

Deva str, 22 Decembrie 257
Tiraj : 20 293 exemplare.
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