
******* *********** *********

S A L A
D E

l e c t u r ă

1 Decembrie — zi înscrisă cu litere de aur în 
*Tlf.t|toria naţipnală â României, dată cu semnificaţii 
^^^traordinaip^îpdeoşsbi astăzi, cînd îdeea de unitate 

inimă ţnai mulUea orieînd poporul nostru. Acestui 
; eveniment îi «fete c«wi$acrtrt simpozionul omagial or
ganizat de Inspectoratul Judeţean pentru Cultură şi 
Muzeul Judeţean, purţînd genericul „1 Decembrie 1918 
|S incununarealuptei poporului român pentru inde
pendenţă şi unitate naţională". La manifestarea ce va 
ivea loc joi; S® noiembrie-a c., la Deva, participă 
specialişti de la Muzeul Judeţean, Protopopiatul Or- 

i todox Deva, Arhivele Statului, inspectoratul Şcolar
V Judeţean. Eiblioteca Judeţeană.
ţ Cu- acelaşi prilij, la sediul : Muzeului judeţean 
ţ din Dbva va avea toc vernisajul unei.expoziţii oma- 
î giale cuprinzînd documente privitoare la marele act 
I al Unirii, participarea hunedoreană la Aţba Iulia, în 
1 data de 1 Decembrie, entuziasmul ’ ce a cuprins -pe 

românii de pretutindeni în acea memorabilă zi a anu
lui 1918. cînd s-a înfăptuit pentru vecie statnl naţional 
unitar român.
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Români
•  Recent a avut loc Ia 

Deva o intîlnire a dl Cos- 
tel Alic, prefectul jude
ţului Hunedoara, şi a dl 
luliu Kutaş, preşedintele 
Tribunalului Judeţean,: cu 
reprezentanţi ai organi
zaţiilor teritoriale ale 
partidelor reprezentate, 
în - Parlamentul ţării. 
Scopul înţildirii a fost 
desemnarea reprezentan
ţilor acestor organizaţii 
în Biroul Electoral Jude--, 
ţean.-

•  Ieri la Tribunalul 
Judeţean Hunedoara a 
fost stabilit preşedintele

r
Biroului Electoral Jude- |  
ţean în vederea Beferen- * 
dumului asupra Constitu- I 
ţie# României, în persoa- * 
na dnei Rodica Ghilea, I 
preşedinte . de secţie la J 
Tribunalul Judeţean Hu- i 
nedoara. J

•  'La Prefectura jude- I 
ţului nostru s-au stâ iMt '  
secţiile de votare la care | 
sînt invitaţi cetăţenii să * 
participe în Vederea Re- { 
ferenduntului asupra Con- - 
stituţiei de la 8 • decern- | 
brie a.c. Acestea sînt în * 
număr de 351.

■ ; îŞ» ’Ce-am ' 'auzit ? 
Te-ai măritat ? Felici
tările mele. B ceva 
serios?

Nu; dar e adevă
rat !
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INDEXAREA SALARIILOR,
A PENSIILOR Şl ALTE MASURI 

DE PROTECŢIE SOCIALA
Conform H.G. 780/10 no

iembrie 1991, incepînd cu- 
1 noiembrie 1991. salariile 
de bază, ajutorul de şomaj 
şi toate celelalte drepturi 
de pensii, precum şi aju
toarele sociale se indexea
ză cu 12,5 la sută pentru 
lunile, noiembrie şi decem
brie 1991.

Ija societăţile comerciale 
cu capital de stat şi la re. 
giile autonome, salariile de 
bază. stabilite prin con
tracte individuale de mun
că, se indexează pînă la 
nivelul coeficientului de 
12,5 la sută, în funcţie de 
posibilităţile financiare ale 
fiecărui agent economic. 
La regiile autonome prevă. 
zute cu subvenţii, indexa
rea se face cu încadrarea 
în subvenţiile aprobate şi 
actualizate potrivit legii".

Societăţile comerciale cu 
capital majoritar de stat. 
regiile autonome care la 
data de 1 septembrie 1991 
nu au acordat indexarea 
salariilor- conform H.G. nr. 
579/1971, din cauza impo
sibilităţilor financiare, dar 
ulterior au obţinut rezul. 
fade favorabile. pot să a- 
corde şi indexarea de la 
1 septembrie 1991, Obliga
ţia do a stabili coeficientul 
de indexare în funcţie de 
posibilităţile financiare re

vine'consiliului de admi
nistraţie. Incepînd cu 1 
noiembrie 1991, salariul de 
bază minim pe ţară se sta
bileşte la 7 000 de lei pen
tru un program complet 
de lucru, de 170 de ore pe 
lună,, respectiv suma de 
41,15 lei pe oră. Cu ace
eaşi dată, plafoanele maxi
me ale salariilor de bază 
prevăzute di hotărîrile an
terioare, pînă la 31 octom
brie 1991, se majorează cu 
coeficientul de 12,5 ia sută. 
Salariile de bază ale per
sonalului . unităţilor buge
tare se indexează cu coe
ficientul de 12,5 la sută. 
Toate celelalte drepturi sa- 
lariale care se cuvin sa
lariaţilor In funcţie de spe
cificul locului de muncă 
se calculează în funcţie de 
noile cuantumuri ale sala
riilor de bază indexate.

Pensiile de asigurări so
ciale de stat, militare şt- 
IOVR, indemnizaţiile şi, 
sporurile ce se acordă in
valizilor. veteranilor şi vă
duvelor de război, indem
nizaţiile acordate însoţito
rilor invalizilor de gradul 
1, din cadrul asigurărilor 
sbeiale şi al celor militari;

Ec. jurist 
VIRGIL CRIŞAN

(Continuare în pag- a 2-a)

Aliment de bază pentru 
copii, şi nu numai pentru 
ei, laptele se găseşte din 
ce în ce mai greu.

— Ce se înţîmplă cu 
laptele, dle ing. Corneliu 
Siîrcescu. director al S.C. 
„Prola" S.A. Deva (fostă 
întreprinderea de Indus
trializare a Laptelui) ?

Lumea trebuie

să ştie

— Ca în fiecare perioa
dă friguroasă a anului, şi 
acum. laptele este mai pu
ţin. La nivelul societăţii 
noastre, avem abia 40—50 
la sută din necesarul de 
lapte al judeţului. Şi per
spectiva nu se anunţă pro
miţătoare. Cel puţin pînă 
în primăvară.

— Dar din lapte praf nu 
mai completaţi nimte? ;
, —■ Prea puţin. Şi aceas
ta pentru că laptele praf 
este foarte scump, iar noi 
nu avem bani. Promisele 
subvenţii ale guvernului nu 
au fost onorate.

— Altă dată primeam li
nele cantităţi dc lapte din 
judeţele învecinate',
*— Acum ău mai au aici 

ele.': ' v.
DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)

SATUL -  DĂINUIREA NOASTRĂ

Băcia. Cea
zbatere —

De meserie maistru ener- 
getician, dl Constantin
Floivia se consideră — şi 
este — un fiu! al satului 
în care s-au • născut, au 
trăit şi S-au împlinit pă
rinţii, moşii şi strămoşii 

’ săi. - •
Cum aţi ajuns primar 

la Băcia ? — l-am între
bat. ,

— După revoluţia din 
.decembrie 1989, au venit 
la mine mai mulţi săteni. 
„Eşti fiu al satului. Noi 
Vrem să fii primar f — au 
zis dumnealor. N-am avut 
încotro...".

— Este greu să fii în 
fruntea sătenilor ?

Dacă eşti gospodar 
de... frunte, nu. Eu, cu fa
milia mea. îmi ţin gospo
dăria cit pot mai bine. 
Vedeţi cum arată palmele, 
unui primar...

— Dar cum „ţineţi gos
podăria* obştii la Băcia, 
Petreni, Tîmpa, Totia ?

— Am înţeles. Vă refe
riţi la pămînt, la comună. 
Vă spun că sătenii din 
Tîmpa şi Totia s-au con- 
stituit în asociaţii. La ora

; de faţă, ei au terminat în- 
sămînţatul griului, recolta
tul porumbului, ai cartofi
lor şi al sfeclei de zahăr...
• — Pe hotarul comunei 

am văzut multe tractoare

nw mare 
PÂMiHTUL
la lucru, la arat, la semă
nat. Oămihii şi-au primit 
adeverinţele de proprieta
te asupra pămîntului, ştiu 
unde să-şi samene ogoa
rele ?

— Bineînţeles. Mai avem 
doar cîteva cazuri ale ia- 
nor cetăţeni care nu Joeii- 
iesc .de mai mulţi alfi în

1 Băcia. Unora dintre ei 
le-am trimis adeverinţele: 
prin poştă, Să le aibă. Aşa 
prevede Legea fondului 
funciar, Şi noi o respec
tăm! ,

— Haideţi să vorbim la 
concret; lâ ora do faţă 
cum se prezintă ogoarele 
comunei Băcia ? Bineînţe
les, ne gîndim şi la satele 
Tîmpa, Petreni, Totia.

— Pregătirea ogoarelor 
de toamnă, arăturilor, cum 
li se zice, este aproape în
cheiată. Insămînţările la 
orz şi grîu, de asemenea. 
Nu vă dau cifre, dar vă 
pot garanta că suprafeţele 
însămînţăte sînt mai mari 
şi mai bine făcute ca în 
toamna anului trecut. Zba
terea pentru pămînt este 
mare. Şi cînd omul ştie 
câ-i pămîntul lui, îl iubeş-

MINEL BODEA,
GII. I. NEGREA

(Continuare în-pag. a 3-a)

0  BERE?'IN FIECARE ZI. 
Aşezată intr-un frumos decor na
tural, pe Valea Mureşului, lingă 
podul pe D.N. Deva—Brad, Uni
tatea Comercială ••Mureşul” este 

î mult căutată de călătorii pejă- 
ceasta‘arteră de ' Cirbulâţie, ăe 
consumatorii din' ŞoimtCş. 'dar şi 
din Deva. De ce ? Fiindcă aici 
orieînd găseşti o bere bună, fie 
de Haţeg, In halbă, fie din im-. 
port (Ungaria) Id sticlă. Şt im 
serviciu bun, atent. (S.C.)

0  INSĂMINŢĂRI. Din spu
sele dlui Iodn Marcu, primarul

comunei Geoagiu, am' reţinut că, 
in cele trei asociaţii ale produ
cătorilor agricoli din satele Au
rel Vlaicu. Gelmar şi Cfgmău 
s-au insămîhţat, pînă în prezent, 
cu cereale păioase - peste 400 ha. 
Sînt condiţii ca, imediat ce vre
mea se va îndrepta, însămînţa- 
rea grâului să se reia cu mai-mult 
spor, , întrucît exţşţă - sămînţă şi., 
motorină in- can-tităti suficVcnip.'f 
(T.B.) '

0  CRIZĂ DE TOPOGRAFI.? 
Aflăm că- îă Hunedoara, Comisia 
de împroprietărire din Ceangăi 
duce lipsă de topografi: Dar ast
fel de prestaţii execută Asocia•" 
ţia familială SALEX Deva, prin 
personalul său. Astfel, a executat 
măsurători în intravilan în mul
te locuri, întocmind planurile de

situaţie necesare la obţinerea ti
tlului de proprietate. Topografii 
de la SALEX ne-au dat şi Un 
număr de telefon (18834) unde 
pot fi contactaţi de eventualii 
'beneficiari. (H.B.jf ;

© DUGHEANĂ De mai mul
te zile in intersecţia din apropie
rea Gării Deva a apărut pe tro
tuar "o doua dugheană. Că a fost 
»paraşutată" cu intenţie sau fă
ră intenţie rămtoie- de văzut Un* 
afiş din 17 -noiembrie .dovedeşte 
că are ceva vechime, semn. că 
ar prinde rădăcini. Ce facem to
tuşi cu„. estetica oraşului ? (C.P.)

0  VIXZĂRT PREFERENŢIA
LE ? ! Se pare că vechea' meteah
nă a servirii preferenţiala - se 
practică şi astăzi. O dovedeşte 
şi practica gestionarului de la

magazinul hr. 2 Brad, Gheorghe 
Ţodor. Domnul a vîndut în mod 
preferenţial, porţelanuri in valoa
re de 187 300 lei. Poate cei 15 000 
de Ici'amendă U vor lecui de 
nărav. (V.N.)

0  TlLHARUL! Este cercetat 
sub stare de arest loan Dalig, din 
Petrila: Deşi era angajat la E.M. 
Lonea (deci avea de lucru) s-a 
pus şi pe iilhărit. Acosta, lovea 
şi lua ce avea omul mai ăe preţ. 
I s-a înfundat însă. (V.N.)

■  „DL. STOLO.IAN NE 
ÎNNEBUNEŞTE PE TOŢI"...
Un funcţionar din apro
pierea primului ministru 
Theodor Stolo jan, cate-â
lucrat şi la finanţe cu dom
nia sa, a mărturisit: unui 
redactor AM. PRESS; 
„Stolojan vine ta guvern 
pe ia 5,30—6 dimineaţa, ia 
toate hirtiile Ia verificat. 
Pînă nu le verifică perso
nal n-are astîmpăr. Pleacă 
seara pe la orele 22—23. 
Şefii de cabinet: sînt în
nebuniţi. S-aa organizat în 
trei schimburi ca să rezis- 

. te. Din punct de vedere al 
sănătăţii. Stolo jan e foarte 
fragil- Să ştiţi că el cînd 
a -plecat din postul de mi
nistru al finanţelor, a ple
cai Şi din motive de sănă
tate, că şi acolo făcea fa 
fel. Vinerea la patru după 

7 amiază ne trăsnea cîte o 
şedinţă interminabilă cînd 
fot omul pleca acasă. A- 
cum parcă a reînviat de 
ne înnebuneşte pe toţi". 
La întrebarea redactorului 
nostru dacă putem face 
public un asemenea por
tret, interlocutorul a răs
puns : „De ce nu TV Res
pectivul funcţionar a fost 
de acord să-i menţionăm şi 
numele' („în fond n-am 
spus nici-o minciună”), dar 
în final s-a răzgîndit. (A.M. 
PRESS).

■  INVENTARUL FUR
TULUI DIN MAUSOLEUL 
SOVEJA. După aproape 
două luni de la spargerea 
şi prădarea ; Mausoleului 
osuar de ia Soveja—Vran- 
cea, ridicat în cinstea eroi. 
lor căzuţi lâ Mărăşti. hoţii 
nu au fost încă prinşi- In
ventarul celor furate este 
cutremurător: uniforma
general«!ui-erou DimMrie 
Mehedinţii, o panoplie pe 
care se aflau' două arme 
miHfare, 2 baionete cu teci, 
o baionetă triunghiulară, 2 
grenade defensive deza
morsate, statuia în gips a 
capo ralului-erou Constan
tin Muşet, o statuetă în 
lemn a impi soldat infan. 
terlsf. Totodată, ticăloşii au 
spart icoanele aflate în in- 
ciptâ. (A.M. PRESS)

li PROTOCOL DE CO
LABORARE. în urma sem. 
nării protocolului de cola
borate între Subsecretaria
tul de Stat pentru Proble
mele Victimelor ftevolpţiei 
din Decembrie 1989 şi tl- 
niunea Naţională a Patro
natului Român, incepînd 
din 1092, vor fi asigurate 
100 de locuri la fre) califi
care prin şcoală profesio
nală, îu meseriile ; croitor, 
frizer, coafor, cosmetician, 
pentru răniţii în revoluţie 
şi pentru urmaşii celor de
cedaţi.

■  INVESTIŢII. La în
ceputul anului 1992 (data 
exactă n-a fost încă stabi
lită), Ia Bucureşti-va avea 
Ioc o reuniune organizată 
cu sprijinul Comunităţii 
Europene, al cărei sebp 
este încurajarea activităţii 
de investiţii în România. 
Urmează, totodată, să se 
constituie un grup special, 
menit, să găsească soluţii 
de deoăsjre a dificultăţi, 
lor vamale.

»*.******************* ******
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— Acuzat, aveţi ultimul 
cuvînt!

Aproape toţi cei cărora 
completul de judecată le 
adresează aceste cuvinte 
pun ochii în pămînt şi zic :

■— ...Regret faptele Săvîr- 
şite şi vă rog să;..

Nii este nici q îndoială 
că regretele _ -sîiţt sincere, 
clar. din păcate, pe cîţ de 
tardive, tot pe atît de inu
tile. Iată-i pe cUiva dintre 
coi ce au rostit aceste cu
vinte şi faptele ce i-au a- 
dus în nedorita situaţie.
LA COADĂ LA BERE...
La restaurantul „Fero

viarul" din Hunedoara, se 
adusese bere. Imediat, la 
bar s-a format o coadă de 
însetaţi. Servirea mergea 
bine.. în linişte. Deodată, 
în local intră un om ce 
trece ţanţoş pe lingă rînd 
şi se proţăpeşte îh faţă. 
Leontin Scoroyiţă se clăti
na binişor pe picioare şi 
vocea îi era dogită eînd 
s-a adresat barrhanei :

— Dă-mi două beri I ,
Femeia, ocupată cu mun

ca sa. nu a răspuns.
— N-ai auzit, eşti sur

dă ? Două beri am cerut.
Cei ce stăteau la rînd au 

început să se agite.
— Pe ce intri în faţă V
— Stai la rînd. domnule 1
L.S. îi aruncă barmanei

cîteva înjurături, apoi se 
întoarse spre cej de la rînd 
şi zise:

— Voi ce vă băgaţi ? 
Staţi la rînd, dacă sînteţi 
tîmpiţi. Eu nu stau, v; /

Oamenii, firesc, s-au in
dignat şi cîţiva bărbaţi s-au 
apropiat de turbulent. L-au 
prins de braţ. ca sa-1 în
depărteze de bar. A urmat 
o mică busculadă. întrucît 
L.S. s-a omis vehement.

Poliţia — anunţată de ci
neva — a venit la faţa 1q- 
cuiul şi i-a zis celui în 
cauză. ■■

--'Dumneata vii cu noi!
— Eu? Nicîodatăi %-a 

burzuluit L.S, -
Sigur că poliţiştii au in- 

sistat, mai intii cu vorba, 
apoi nu pus mina pe in
divid. Individ care i-a îm- 
brîncit şi i-a lovit pe po
liţişti. Fără succes, evident, 
dar L.S. s-a ..învirtiţ" de 
acuzaţie de ultraj.

VIITORUL MIRE 
A RĂMAS FĂRĂ ŢIGĂRI

Radu Mureşan şi Costică 
Popescu. din Simeria. au 
băut zdravăn şi, la ore tîr- 
zii din noapte, au pornit 
spre casele lor. Pe drum,; 
R.M. ş-a căutat prin buzu
nare, după care a consta
tat amărît:

■— Am rămas fără ţigări. 
Ce facem ?

— La ora asta este închis
totul; l ■

S-au oprit în dreptul a- 
limentârei nr. 53 din Si
meria. Costică P. veni eu 
o idee:

— Uite aici. alături, silit 
ţigări berechet.-

— Or fi, dar e închis.
— Am putea încerca să 

deschidem. Tu stai de pa
ză şi eu încerc să...

în vreme ce R.M. stă
tea de „şase". iar C.P. meş. 
terea la lacătul uşii. ambii 
au fost surprinşi de poli
tie şi. bineînţeles, reţinuţi. 
Reţineţi, vă rugăm, urmă
toarele aspecte ! Primul: 
la recursul înaintat Tribu
nalului Judeţean, apărăto
rul lui R.M. încearcă să-i 
aducă circumstanţe atenu
ante clientului său. ' spu- 
nînd că „era' în stare de e- 
brietate, fiind beat" (1).

Al doilea: R.M. a rămas 
fără ţigări cu puţin înain
te de căsătoria sa. aşa că, 
in loe să îmbrace costumul 
de mire,: a fost înţolit în 
hain® .Vărgate,

CURIOZITATE
PERICULOASĂ

YIN ATENŢIA CITITORILOR ZIARULUI
„.CUVTNTUL LIBER" ţ

Anunţăm cititorii ziarului nostru că — datorită ţ 
scumpirii Severe a preţului hîrtiei de ziar, cît şi creş- l

i Costică Stan a simţit, 
djriţr-odâtă. © poftă nebu
nă pentru băutură fină şi 
ţigări aşijderea. Şi-a chi
nuit el în fel şi chip min
tea. pînâ a. găsit soluţia şi 
a' pornit să o pună in a- 
plicare. S-a apropiat. într-o 
noapte, de restaurantul 
„Minerul" din jUrabarza, 
prin spatele clădirii, şi a 
forţat” un geam. " Ajuns 
înăuntru, s-a dus glonţ la 
bar. de unde a luat trei 
sticle de whisky şi patru 
cartuşe de Kent. De bani 
nu s-a ăiins, sau, poate; n-a 
găsit. A fost prins în scurt 
timp, se pare că nici. n-a 
avut vreme să se delecteze 
cu lichidul din sticlele fru
mos colorate şi eu ţigă
rile ce purtau vestita mar
că internaţională. La pro
cesul de recurs, avocatul 
eare-1 apăra zicea, printre 
altele, cam aşa ;

— Onorată instanţă, vă 
rog să reţineţi că fapta 
clientului meu are carac
ter ocazional. în acelaşi 
timp. ea â fost determina
tă de curiozitatea faţă de 
produsele venite din străi
nătate. Cum n-avea bani 
sa le cumpere, s-a glndit 
să si le procure prih furt...

Subliniind că spusele a- 
vocatului au stîmii zîm- 
betele celor din sala de 
judecată, se cuvine a spu
ne că şi C.S. â zis. în ul
timul său cuvînt:

— Regret foarte mult ce 
am făcut si vă top să...

TRAIAN BONDOR

, Biblioteoa „Siderurgis- 
ţaF< Muţiedoara; insti
tuţie de cultură infe care 
cititorul intră cu interes, 
pentru a afla cartea dd- 
rită, bibliotecă ăl cărei' 
fond se primeneşte mereu 
şi în care această carte 
îţi este recomandată eu 

.profesionalism, cu decen
ţă, din’toată inima şi îh 
.cunoştinţa de cauză. Do
vadă stau cel 4000 de ci
titori înregistraţi pînă la 
această ară-, zecile de mii 
de volume citite din cele

cate cei dpi bibliotecari 
fac o muncă pentru 4—5 
astlel' ţie oameni de spe
cialitate. ' '

Şi totuşi, aceşti oameni, 
instituţia bibliotecii, sint 
chemaţi şă facă un lucru 
extraordinar, extrem de 
delicat, să pătrundă în 
labirintul sensibilităţii 
umane; în conştiinţa şi 
sufletul cititorului, să-l 
cultive acestuia. în orice 
moment; respectul pentru 
carte. Din clina în care 
un cititor a deschis uşa

LAPTELE
(Urmare din o*i *)

peste 90 000 cîte alcătuiesc 
fondul general al institu
ţiei. La un astfel de vo
lum de carte — şi de 
muncă — doi oameni, doi 
bibliotecari, fac faţă ca 
greu. Cu toate acestea, 
dna Constantina Pîrvu şi 
dl Mireea Ionaş găsesc, 
este obligatoriu să gă
sească. timpul necesar să 
citească pentru a fi în 
măsură să recomande o 
carte, să le înregistreze 
pe cele nou ană rute. să 
le claseze, să rezplve greu
tăţile inerente — linsa u- 
nor rafturi absolut nece
sare. urmărirea volume
lor ce trebuie returnate; 
apar si situaţii de excep
ţie- cind. din cauza unei 
conducte' soarte. bibliote
ca a fost comnlet inun
dată, iar cărţile trebuiau 
salvate cu orice oret. Ne
gocierea salariilor celor 
doi. dună cum ei insist 
ne-au mărturisit, n-a mai 
fost negociere cu factorii 
de răsoundere din ' com
binat. ci doar o semnătura 
de luare la emostudă. 
Aceasta iu condiHitp' în

bibliotecii, începe munca 
asiduă de educaţie a a- 
cestuia, de iniţiere în tai
nele cuvîntului tipărit. De 
la o carte uşoară, pe ca
re o solicită „din auzite". 
Potenţialul cititor permâ- 
nent este ajutat să prin
dă gustul literaturii ade
vărate.

Şi. astfel, afluenţa pu
blicului în bibliotecă, o- 

>îată cu majorarea necon
trolată a preţurilor, este 
enormă. în actualele con
diţii. cititorul nu-şi mai 
poate permite să cumpere 
toate cărţile dorite, fiind 
obligat tot mai mult să 
ia drumul bibliotecii pen
tru a-şi satisface setea de 
cunoaştere. Şi aici.” la 
„Siderurgistul", are ce ci
ti. de la începutul anu
lui. fondul bibliotecii îm- 
bogăţindu-se cu 2000 de 
volume. Un lucru care nu 
e la îndemîna oricui. Bi
blioteca va deveni astfel, 
cu certitudine, un Pilon 
de spiritualitate pentru 
gene-ariile de azi si de 
mîirue.

MINEL BODEA

m  Şi totuşi, dle director, 
sint mulţi copii, bătrîni. 
bolnavi. Cum pot ajunge 
măcar: şi la cantităţi mici 
de lapte, fără imensele cozi 
matinale, pe ploaie şi în 
frig, Sîntem informaţi că 
nici sistemul abonamente
lor nu ma| funcţionează...̂

— Ba nu. La magazinele" 
şi la chioşcurile societăţii. 
75 la sută din cantităţile 
primite se pot contracta (ie 
cumpărători, prin abona
mente (de 1 1/zi de fami
lie). rămînînd şi pentru 
vînzare la liber 25 la sută. 
Acolo unde nu se mar fac 
abonamente. înseamnă- < ă 
nivelul de 75 la sută a fo .t 
acoperit. Este greu şi pen
tru noi.'

— Deci, nu există nici 
o soluţie de îmbunătăţire 
a situaţiei?

— Ar fi una: creşterea 
preţului de preluare a 
laptelui de către stat ie 
la sectorul particular. Cos
tul de acum. de U Iei Tu-ti. 
este minpr şi ţăranul hfiiţ 
predă statului! Mai b'. te 
îl vinde el pe piaţa libe
ră. la preturile‘ne care «i 
le stabtierte Singur. de 
30—35 de lei...

— Sint foarte piperată..
— Da însă ren̂ t. sta' *1 

are posibilitatea* să-4 co
intereseze ne ţăran. Urin. 
tr-un nret rezonabil.

— Id»ea este bon*, dar 
dacă... nu se Prinde? !..,

terii altor cheltuieli de editare — sîntem nevoiţi ca, , 
începind cu 3 decembrie 1991, să creştem preţul zia- }

• rului nostru Ia vînzarea cu bucata, prin chioşcuri, ţ 
V Iasuma de 6 lei e x e m p l a r u l . (

! Cititorii care s-au abonat pe luna decembrie’’ vor ?
primi ziarul la vechiul preţ, fără a se percepe ma- 1 

 ̂ jorări. \

In dexarea salariilor, 
a pensiilor şl alte 

masuri
de protecţie socială

(Urmare «lin «ag. 1)

se indexează individual cu 
coeficientul de 12,5 la su
tă.

Pensionarii care primesc 
pensie atît din sectorul a- 
sigurărilor sociale de stat, 
cît şi din alte sectoare cii 
sisteme proprii de pensie, 
primesc de la asigurările 
sociale de stat numai pen
sia indexată aferentă aces
tui sector de activitate.

Ajutoarele sociale care se 
acordă pe baza legislaţiei 
de pensii, ajutoarele bă
neşti trimestriale, care se 
acordă potrivit Decretului- 
Lege 70/90 şl ajutoarele 
pentru soţiile militarilor 
în termen, ajutorul ocazio
nal care se acordă potrivit 
H.C.M. 454/1957. alocaţiile 
de întreţinere pentru mi
norii daţi în plasament fa
milial sau încredinţaţi u- 
nor familii sau persoane, 
precum sl ajutorul de de
ces se indexează cu coefi
cientul de 12.5 la sută.

Alocaţiile de stat pentru

copii se majorează cu 85 
de lei lunar, pentru fie
care copil.

De asemenea, prezenta 
indexare şi celelalte ante
rioare. nu se iau In cal
cul la stabilirea Venituri
lor în funcţie de care. con
form Hotărîrii H.G. 360/ 
1991, şe stabileşte contri
buţia părinţilor pentru în
treţinerea copiilor în creşe 
şi grădiniţe.

Incepînd cu data de 1 
noiembrie 1991 se modifi
că şi cotele de impozit ca
re se aplică noilor tranşe 
de venituri realizate în 
luna noiembrie, conform 
noului calculator de impo- 
zite.

începîndl cu data de 4 
noiembrie 1991, se abrogă 
prevederile. Hotărîrii 579/ 
1991, cu excepţia ari 7. 8. 
9, 11. 12. t ru tr*  21. care 
se vor aplica tn continua
re. Neresoectarea erevede- 

. riîor Hotărîrii 780/91 «tra
ge răspunderea disciplina
ră. materială sau penală, 
după caz, potrivit legH.
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C O N C U R S U L  

1 D E C E M B R IE

1. F.C. BACĂU 0) 12 5 2 5 11—19 12 (0)
EI.ECTROPUTERE (8) 12 5 3 4 10— 9 13 (-f l)
Este cert că oaspeţii vor ’să cucerească puncte 
în deplasare, dar ştim prea bine că băcăuanii 
nu (prea> lasă şanse.nimănui, cînd joacă pe teren 
propriu. _ Ţ' '
Pronostic: 1

7. INTER (5) 11 4 6 1 10— 9 14 ( ţ-4)
— MILAN (1) 11 8 3 0 19— 5 19 (+7)

. Un joc deschis oricărui rezultat, dar Milan se 
va strădui să rămînă în continuare neînvinsă, 
în sezonul trecut, echipele şi-au împărţit victo
riile. '

-Pronostic : 1, X, 2

8.

SPORTUL STUD. (17) 12 2 4 6 12—21 t  (—4)
— RA PID  (10) 12 5 1 6  13—15 U  ( —11
Ar fi prea de tot ca studenţii bucureşteni să 
înregistreze un nou eşefc pe teren propti]). Ei au 
neapărată nevoie de victorie pentru a seăpa de 
subsolul clasamentului.
Pronostic: 1

JUVENTUS (2) - 11 7 3 I 13— * 17 (-4-7)
— ROMA (8) 11 4 5 2 10— 9 13 (+1)
Romanii au obţinut, duminică, prima victorie pe 
teren propriu şi au un palmares bun în jocurile 
din deplasări. ‘ dar Juvehttis tinde a nu pierde 
contactul cu Milan, în lupta pentru titlu. 
Pronostic: 1

9. LAZIO (4) 11 4 6 1 15— 9 14 (+4)
— NAPOLI (3) 11 5 5 1 14— 7 15 (+3)
Lazio încă n-a cunoscut victoria pe teren pro- 
ţa-iu, Napplitanii, cu un lot puternic, pot obţine 
chiar victoria.
Pronostic: X, 2

I
I

3. ATALANTA (7) 11 5 3 3 13— » 13 (+ 3 )
— PARM A <10 - l i  2 8 1 10—10 12 (0)
Atalanta cunoaşte o perioadă mai bună (datorită 
rezultatelor bune din deplasări), dar Parma nu 
poate fi învinsă aşa uşor.
P ro n o stic ; L X

10. SAMPDORIA (13) 41 3 2 « 15—14 8 (—2)
— TORINO <9) 11 3 6 2 8— 5 12 (0)
Două echipe ce evoluează miercuri în cupele eu
ropene. Ar fi cazul ca „Samp“ şă mal cîşţiga 
un 'meci. . . .; . ;
Pronostic: l, X

■-.» ■ 
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4. BARI (18) U 0 3 8 5—17 3 (—7)
— QENOA (11) 11 3 5 3 11—12 |1 (—1)
O victorii este neapărat necesară lui jŞari,. pen? 
teu a scăpa de ultiiaul loc — poate chiar şi de

- retrogradare — dar Genpa este © echipă expe»
rimentată, capabilă de rezultate bune în depla
sare (vezi Milan — Genoa 1—1).
Pronostic: 1

«L VERONA (14) 11 3 2 6 8—16 8 (—2)
— LOGGIA (6) 11 5 3 3 18—13 »3 (#1)
Verona va încerca recuperarea punctelor pier
dute „acasă" cu Atalanta, însă echipa lui Rădu- 
cioiu şi-a jnteaţ in mină. Reintră Sioifcoviei şi 
U  Pril^riiri."- 
Pronostic : 4, X

CAGLIABI (15) 11 2 4 6  8—14 8 (—4)
—  ASCOLI W)  « I U  5—80 4 (—8)
Victoria sardilenilor este posibilă, dat fiind ran
damentul slab al oaspeţilor In acest sezon. 
Pronostic: LX

12. PESCARA (4) 42 5 5 2 17—12 15 (+0
— ANCGNA (2) 43 7 5 4 13—40 19 <-| 5)
Meciurile egale caracterizează, in majoritate, 
eşalonul secund din Italia. De ce nu s-ar încheia 
la egalitate şi meciul de la Pescara?
Pronostic: X

I
CREMONESE (16) 0  13 7 6-15 5 (—5)
— FIORENTINA UZ) *1 * 4 4 10— » 10 (—2)
Cu numai o victorie în actualul campionat, ju
cătorii din Osmană vor avea o viaţă grea. Flo
rentina ar putea obţine uşor un punct. 
Pronostic: L X

13. PISA (9) 13 4 5 4 16—15 13 (—1)
— BOLOGNA (12) 13 4 4 5 12—14 12 (—2)
Nu-i exclus cg şi acest meci să se termine la 
egalitate, dar trebuie remarcat faptul că nici 
una dintre cele două echipe (ce au retrogradat 
în sezonul trecut) sint departe de ce şi-âu propus. 

: Pronostic &. V; ■■ >
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te, 14 foloseşte cum poşte 
mâi *u folos,
- — Dat sămtnţS de grîu 
aţi avut ? Dxr* prQdueţid 
proprie sau de la alte uni
tăţi?

— La Tîmpa şi Totia, la 
Petrăni, am avut grîu de 
sămîpţă. bun. Unde n-a 
fost destul, am adus de la 
unitatea specializată din' 
Orăştie, de la care ne a- 
pi o vizionăm ie ani de zile

— Să reverilfti Ia pămînt, 
dle primar Constantin Fie
rea. Cît are cel mal sărac 
om din Băcia ? Cît are cel 
mâi bogat ?

— Fiecare sătean are cel 
puţin 50 de ari, socotind şi 
grădina. Mai mult de ze
ce hectare nu are nimeni, 
aşa pum prevede Legea 
fondului funciar. Cine cre
de că este neîndreptăţit, 
este primit oricînd la pri
mărie. Ca la casa ka...
„PUNEA NOASTRĂ CEA

DE TOATE ZILELE..."
•ţ_ •— Dacă nu arăm, nu dis- 
cuim. şi nu însămînţăm ca 
lumea, dj Unda să avem grîu, 
adică pîinea noastră cca de 
toate zilele ? ţ Cu această 
întrebare ne-a întîmpinat 
dl irig. Vaşile Băbuţ, de la 
'Direcţia Agricolă -a. Jude*

-■ ţului, specialist !n proble
me de agricultură, ta Pri- 
m i ia - >munel Bău *

— Astăzi ce" lucraţi ?
am venit şi noi cu o... o 
altă întrebare. ,

— Andrei Toma, aici de 
faţă, se duce după sămtn». 
ţă de grfjt̂ Ja Orăştie; dnii 
pensionari Dionisie Mun-

;■ teanu şi Troian .Cristoiii ne. 
ajută la recoltatul ultime- , 
lor suprafeţe w sfecli de 
zahăr. -Au venit cu mai' 
mulţi oameni, bineînţeles 
Apoi, p< t *za adeve inţe

' ldr de proprietate, tr >t. 
.1 4  în^îrţirea pămîntului. 
Sil ştie omul ce şi cît şi 
upde are...
ASIGURĂM \SlSTENTA 

Medicală necesara11 
La dispensarul uman din 

Băcia, stăm de vorbă cu 
aşistenta medicală Adriana 
Biscărean ; „Problema cu 
cşre pfi-am confruntat în 
această perioadă " a fost 
lipsa lemnelor de foc. Pri- 
njăria ne-a ajutat însă cu 
of căruţă de combustibil, 
a|a că, aproximativ, o lu
nă, vom âvea ce pune pe 
fac, pîriă cînd o să ne fie 
onorată comanda înaintată 
de Direcţia Sanitară Jude-

PAMINTUL
ţeană. în privinţa dotării, 
menţionez că avem mini
mum necesar de Instrumen
te şi medicamente de pri
mă urgenţă. Ne lipseşte 
deocamdată doar vata. du
pă ce, o perioadă de 3 
luni, a lipsit apa oxigena
tă. Sîntem în măsură să 
asigurăm asistenţa medica
lă necesară, cu toate că în 
satele aparţinătoare trebuie 
să ne deplasăm pe jos, în 

. lipsa .unui mijloc de trans- 
‘ port. Starea de sănătate a 
populaţiei este în general 
bună, boli în colectivităţi 
nu se înregistrează".
LIPSĂ DE COMBUSTIBIL 
.. Dacă la căminul cultu
ral şi la biblioteca din 
Băcia lipsea, la data vizitei 
noastre, în totalitate com
bustibilul. care să dezmor
ţească puţin atmosfera din 
aceste instituţii, la Tîmpa, 
acestei lipse i s-a adăugat 
starea jalnică do gospodă

rire a aşezămînţului .-de; 
cultură. Nici nu ne puteam 
închipui că un cămin cul-

• tural poate arăta aşa — 
geamuri sparte, seînduri 
bătute în loc de sticlă, 
pentru ca nepoftiţii să nu

v intre,, murdărie* scaune 
*. rupte,, ca să nu mai vor

bim de perdelele âflate 
cînd va la ferestre!

La şcoala cu clasele I— 
IV. după cursuri, doi co
pii făceau curăţenie cu O 
mătură împrumutată. Lem- 
nele lipseau în clasă şi la 
grădiniţă, elevii fiind ne
voiţi să aducă lemne de 
acasă. Chiar aici să se 
ajungă cu sărăcia ? 1 Sau 
de vină este şi lipsa fie' 
preocupare a celor chemaţi 
să se ocupe de acest Ju- 

. epu ? !
CULESE INTR-O. ZI 

LA BĂCIA
• O brutărie nouă, cu

rată, cu o pline boamfă,
■ vă aşteaptă în orice, zi •. 
în curînd, Băcia va avea 
şi o moară modernă * Zi
lele acestea se va pune la 
dispoziţia locatarilor un 
nou bloc cu opt aparta
mente •  -Avem 129 de a- 
bonaţi la „Cuvîntul Liber”. 
Ceea ce este rău este fap
tul că uneori lipsesc ziare 
din pachet. Alaltăieri au 
lipsit 28 de bucăţi. Cineva

• le ia din pachet. Alteori, 
ziarul soseşte tîrziu (Ioa
na Jurubeşcu, lucrătoare 
la poştă) • „Noi sîntem 
bine pregătiţi pentru iar
nă. în privinţa aprovizio
nării, mă refer. Nu avem 
nici un capăt de lemn. în 
magazinul nostru este — 
cum vă daţi seama — ca-n 
gheţar (Eugenia Guică, 
gestionar) •  Buna gospo-

, dărire a satelor comunei 
poate şi trebuie să fie îm
bunătăţită. Chiar şi acum, 
în prag de iarnă...

O IPLARE CA-N FILME
Ceea ce dorim să vă re

latăm, • este q întîmplare 
cu totul şi eU totul adevă
rată, ce s-a petrecut de 
cîteva zile. O parte, cea' 
mai interesantă, din acest 
scenariu demn de un film 
de mare succes, s-a des
făşurat în judeţul nostru, 
mai exact spus în Deva şi 
în Orăştie. Derularea fap
telor are rădăcini mai 
vechi. însă acum a sosit 
sorocul. Să încercăm, pe 
baza relatărilor primite de 
la Poliţie, care a avut o 
contribuţie decisivă la des
coperirea şi arestarea in
fractorilor, să scoatem la 
lumină mobilurile acţiunii 
şi modul cum s-au desfă
şurat lucrurile, aproape 
incredibile, inspirate din 
cine mai ştie ce filme de 
aventuri. ' 

îa anul 1988, numitul 
Ioan Ţica, din Pecica, în 
vîrstă de 33 de ani, pen
tru el o vîrstă a nebunii
lor. a trecut fraudulos gra
niţa în Ungaria, de unde 
a pornit-o hal-hui prin 
ţările Occidentului, conve- 
nindu-i mai mult Germa
nia. Un amănunt nu tre
buie scăpat din -vedere, şi 
anume acela că T.I. se 
bucura de ..faima" de a nu 
avea nici o ocupaţie şj era 
cunoscut ca avînd antece
dente penale. în această 
„expediţie", a avut-o ca în
soţitoare pe Croitoru Ma- 
ria Nioulina, aceasta fiind 
„încadrată" pe post de con
cubină. Pe cei doi i-a a- 
pucat subit dragostea de 
ţară. Aşa se face că în a- 
cest an au revenit în ţară. 
Cu ce intenţii, nu se ştie 
precis. Din întîmplare. în 
Pecica lucra pa barman

H.A. din Deva, care o cu
noaşte pe C.M.N; cu care 
întreţine relaţii extracon- 
jugale. Cum asemenea com
binaţii nu rămîn fără ur- 

. mări. cei doi fiind prinşi 
în flagrant, iar femeia rea 
de muscă ameninţată de 
către concubinul T. L, lu
crurile iau o întorsătură 
neaşteptată. H.A. hotărăş
te, împreună cu C.M.N., să 
vină la Deva.

• Cine sint şi ce vor in
fractorii ? • Concubinajul 
are viaţă scurtă • Poliţia 
e pe fază

Sesizîndu-le dispariţia şi 
probabil dorind $ă-i „sanc
ţioneze" pentru gestul co
mis, Ioan Ţica apelează la 
Ioan Burda, de 3i de ani, 
din Arad, cunoscut şi el 
cu antecedente penale, pen
tru a-1 aduce, contra sumei 
de 100 de dolari, cu maşi-' 
na sa la Deva. Ca ajutor 
la acţiune l-au asociat şi 
pe Viorel lanc, tot din A- 
rad şi tot cu antecedente 
penale. De unde se vede 
limpede* că cine se asea
mănă se şi adună. •

Ajunşi la Deva, in 10 
noiembrie a c., cei trei 
„muşchetari" se cazează la 
hotelul „Deva", de unde 
încep investigaţiile pentru 
descoperirea lui H.A. şi a 
concubinei sus-amintite, Du
pă două zile de căutări, la 
barul „Aluniţa" din Deva, 
sint găsiţi şi acostaţi H.A. 
împreună cu tatăl său. Uer 
trei „muşchetari" le soli
cită celor doi să le facili

teze legătura cu C.M.N. 
Potrivit planului de băţai?.

’. se «. v rsea a îi «•(.,» 
de tatăl lui H. A, cp 
pietoni, în vreme ce cei
lalţi se îndreaptă in ace
eaşi direcţie — domteiliul 
lui H.A., cu autoturismul. 
Cum întîmplarea pgfe’ici- 
tă face ca la domiciliul 
respectiv să nu fie găsită 
concubina mult căutată, cai 
trei arădeni îl bagă cu 
forţa în autoturism pe H.A, 
luîndu-1 drept ostatic si 
îndreptîndu-se cu el spre 

" Orăştie.
Din primele declaraţii a 

rezultat că cei trei infrac
tori doreau să aiungă la 
Bucureşti, de unde să te
lefoneze la Deva ca să fie 
adusă C.M.N. pentru a fi 
schimbată cu ostaticul H.A, 
Ce. să-x , faci, n asemenea 
schimburi . se practică şi 
la niveluri mai înalte si 
sint, se pare, la modă !

Intuind pericolul ce se 
născuse, tatăl lui H.A. a 
anunţat - Poliţia Judeţeană, 
care a intrat în alertă şi a 
pornit pe urmele infrac
torilor. aceştia fiind Prinşi 
şi arestaţi în Orăştie. de 
către un echipaj al circu
laţiei. Doi dintre făptaşi, 
respectiv Ţ.L şi V.I.. s-au 
legitimat cu acte de iden
titate ce aparţineau altor 
persoane. Cei in cauză sint 
cercetaţi acum pentru re 
miterea infracţiunilor do 
lipsire de libertate in intui 
ilegal, fals privind ident - 
tatea. fals în declaraţii -i 
uz de fals. Deci. sfiiţii ti ■' 
nu este prea fericit, leuca 
urmînd să-şi spună cuvin- 
tul.

NICOLAE TlRCOB
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-PUBLICITATE •• PUBLICITATE -PUBLICITATE -PUBLICITATE

— Stimate dle preşedin
te IOAN MOŢ, spuneţi.*»© 
ce noutăţi sint la Coope
rativa. „Progresul" Deva. 
spre a Ic face cunoscute 
publicului care ar dori să 
apeleze la serviciile ate
lierelor dv„ precum şl a> 
genţilor economici Intere
saţi,

— Cooperativa „Progre
sul" a rămas în structura 
cooperaţiei meşteşugăreşti. 
Ponderea activităţii noastre 
o constituie prestaţiile de 
servicii. Receptivi la soli
citările clienţilor, rînd pe 
rînd ne-am extins aria 
serviciilor, ajungînd azi la 
22 de activităţi.

— V-am ruga să enu
meraţi principalele atelie
re de prestaţii şi, în pa. 
ralel, ce este nou in ca
drul acestora.

— Avem secţii de con
fecţii îmbrăcăminte şi tri
cotaje. unitate de ceapra- 
zărie, activitate de spălă
torie şi curăţătorie. ale 
cărei centre sint dispersa

prezentăm : COOPERATIVA „PROOREŞIH."
Magazine noi ‘ 
de prezentare

te în zona gării, în Micro 15 
şi pe bdul Deeebal. Am di
versificat activitatea cură
ţătoriei rapide, introducînd 
si prestaţia de călcat că
măşi. am înfiinţat în ace
laşi local un punct de re
maiat ciorapi, creîndu-se 
posibilitatea servirii unui 
număr cît mai mare 
de solicitanţi. Am deschis, 
totodată, un atelier de op
tică, plasat în piaţa muni
cipiului. Tot aici funcţio
nează atelierul de încărcat 
brichete şi reparat umbre
le.

Menţionez că în unităţi
le de confecţii. de serie e- 
xocutăm articole vestimen
tare -de sezon pentru a- 
genţi economici şi pentru 
magazinele noastee. pentru 
tîrguri şi expoziţii. Am 
•reuşit; să aprovizionăm co. 
răspunzător aceste ..unităţi 
cu materii prime şi mate
riale.. fără-să aoelăm la 
împrumuturi bancare.

— Aveţi şi secţii -nercn- 
tabile ?

— Toate unităţile noastre 
realizează beneficii. Cele 
mai rentabile s-au dovedit 
curăţătoriile, ceaprazăria, 
tapiţeria-lenjeria şi tricotat 
ciorapi. Avem cadre bine 
pregătite profesional — aş 
aminti aici pe Ioan Mol» 
dovan. Adrian Ungur. Mar
gareta Soimoşi. Rodica Og- 
ner. Elena Uică, Stancsz 
Margarete, oameni cu ex. 
perienţă şi cu răspundere 
pentru lucrul făcut. îneer. 
căm. şi reuşim în mare 
măsură* să nu avem nici o 
reclama1 ie din partea be
neficiarilor serviciilor noas
tre.

» In piaţa tnunlciplu- 
lui, s-a deschis un ma
gazin de prezentare, care 
pune la dispoziţia. cum
părătorilor articole de 
îmbrăcăminte, confecţie, 
nate în atelierele coope
rativei.

• O unitate de . acelaşi 
profil s-a deschis recent 
în locul fostei curăţăto
rii rapide din complexul 
Cuza Vodă.

• Două magazine simi
lare funcţionează, tot

odată, în aceleaşi spaţii 
cu centrele de curăţăto
rie din str. Libertăţii şi, 
respectiv, din Micro 15.

a fţ» perspectivă, con
ducerea cooperativei are 
în obiectiv dublarea nu
mărului acestor unităţi 
proprii de desfacere,- ce 
vor fi deschise atît în 
Deva, cît şi în alte locali
tăţi din judeţ, asigurînd 
astfel continuitatea acti
vităţii meşteşugăreşti în 
atelierele de producţie.

In atenţia societăţilor
comerciale şi a altor 

agenţi interesaţi

Cooperativa „Progresul* 
din Deva a extins activita
tea dc confecţii ciorapi din 
bumbac şi fire tip lină. 
Utilată cu aparatură din 
import, aici se execută, în 
serie şi la comandă, ciorapi 
de dimensiuni variabile, de 
calitate foarte bună.

Atelierul are sediul în 
complexul din strada Cu
za Vodă.

In perspectivă 
apropiată

Sondind cerinţele popu
laţiei, conducerea coopera
tivei o luat iniţiativa des
chiderii, într-o perspectivă 
apropiată, a unui atelier 
de confecţii îmbrăcăminte 
pentru copii.

DEVA
Doriţi articolc-unicat ?

Adrcsaţi-vă cu încredere, 
secţiilor dc croitorie coman
dă pentru femei, unităţi 
situate în zona pieţei- şi, 
respectiv, în bdul Deeebal, 
bloc D, care, recent, au 
fost aprovizionate cu dan
tele de import pentru ro
chii de ocazie, precum şi 
cu stofe groase, de sezon.

Important !

Cooperativa închiriază 
Populaţiei, prin secţia din 
b-dul Deeebal, bloc D, ve
selă pentru nunţi, botezuri, 
mese festive. Se închiriază 
şi obiecte sportive : schiuri, 
patine, costume schi, cor
turi, rucsaeuri.

Agenţii economiei şi 
persoanele interesate pot 
contacta cooperativa la te
lefoanele 13129 şi 14876 — 
prefix 956.

La noua unitate ..Bijuteria", deschisă în 
strada Cuza Vodă, coif eu Libertăţii,, se exe
cută lucrări de confecţii şi reparaţii din aur 
şi argint, de către bijutieri foarte pricepuţi. 
Zilnic, unitatea este deschisă între orele 9— 
17, avînd şi regim de consignaţie.

PENTRU CĂMINELE NOASTRE
O Secţia tapiţerie- lenjerie, situată în blocul C din 

b-dui Deeebal, execută lucrări de tapiţerie la domici
liul populaţiei. Meseriaşi foarte pricepuţi fac lucrări dc 
calitate excepţională.

O In cadrul secţiei tricotaje, din blocul D, acelaşi 
bulevard, a fost instalată o maşină de surfilat covoare 
şi mochete. Adrcsaţi-vă cu încredere pentru asemenea 
lucrări atelierului de la adresa de mai sus !

•  In complexul S.C.V. din strada Depozitelor, nr. t ,  
funcţionează secţia confecţii plapume — serie şi coman
dă. In acelaşi complex, există « mică imitat* de Con
fecţionat pungi din plastic.
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ABONAMENTUL LA ZIARUL 

„CgVÎNTUl LIBER"
I

I « Cine doreşte Să fie permanent şi bineinfor-| 
* anat,- citeşte zilnic ziarul „CUVÎNTUL OBER". J

( •  Pe lingă scrisori şi opinii ale cititorilor, pu- j 
hlieSm raiduri^mehetă rennrtaie. convorbiri şi s% reportaje,

! articole de atitudine în care sînt abordate cele mai j 
arzătoare probleme ale vieţii economico-sociale din | 

I localităţile judeţului nostru. . *
|  « D e  asemenea, vă prezentăm cronici şi clasa* J 
J mente sportive, programele Televiziunii Române, «. 
I articole pe teme de literatură şi artă, veşti actuale I 
a din ţară şi străinătate, precum şi anunţuri de mare , 
I şi mică publicitate.
« •  Abonamentele pentru luna decembrie, la cele '
|  mai accesibile Preţuri cu putinţă, se fac la oficiile 
J poştale, factorii poştali şi difuzorii din instituţii,
1 regii şi societăţi comerciale, pînă la data de 28 no. j 

iembrie 1991 inclusiv. 'ÎV-'"

i
SOCIETATEA COMERCIALA

„CORVINUL" S. A. HUNEDOARA j

cu sediul in Hunedoara, str. Moldovei, nr. 8 j

<in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/; 
19'H şi Hotărîriie Guvernului României rr. 140/ I

a de |
la sediul societă- J

199* şi nr.' 1228/199C, organizează în data de i
13 decembrie 7991. ora 10,

(Iii j
i •  lkît<s*'e pentru închirierea spaţiului j 
; Restaurant „Mioriţa" din Hunedoara, J
|  bdu! libertăţii. j

1 Documentaţia cu privire la închiriere poate j 
fi consultată la sediul societăţii sau la tele- ;

|fo n  12316.
(853) I

SOCltlATEA COMERCIALĂ 

„DEViL" S. A. DEVA

\reior obiective

OBIECTIVUL
VALOAREA OE 

’ PORNIRE 
A LICITAŢIE!

1 Magazinul PROLA nr. 2 Deva
2 Magazinul PROLA nr. 9 Deva 
(Magazinul PROLA nr. 10 Deva

Magazinul nr. 5 PROLA 
Petroşani

Magazinul PROLA nr. 7 Vulcan

Îl Chioşc nr. 28 Petroşani 
Filiain de Preluare a Laptelui 

Brad
I Autoduba R. 8135 cu nr. de 
j circulaţie 31 HD 3908
( Autoduba R. 8135 cu nr. de 
I circulaţie 31 HD 1840
2 Autocisterna cu nr. de 
|  circulaţie 31 HD 4148
* înscrierile se pot foce pînă
( decembrie 1991,

) Documentele cu privire la condiţiile de pre- | 
J luare în locaţie de gestiune pot fi consultate si »■ 
|  preluate de la sediul societăţii, telefon 20509.1 
» (857)

170 000 lei 
400 000 lei 
600 000 lei

280000 lei 
180000 lei 
150 000 lei

200 000 lei

70 000 lei

70 000 ici

80 000 lei 
în ziua de 12

S C, „CARMETAPLAST" DEVA S. A

fost IPIC-CF Deva 

angajează urgent următorul personal *

.de 5 tf.

® 1 (un) mecanic âuto, ctg.

® 1 (un) macaragiu, gr. I—III.

V Vi

(842)

ANIVERSARI

' •  LA împlinirea virstei 
de 3 ani, bunicii îi urează 
dragei lor Kis Irina Alc- 
xandra din Deva, multe 
bucurii şi „La mulţi ani }*.

(7184)

VÎNZARI-

CUMPARARI

(%
I
* cu sediu' în Devo, str DorobanfUer, nr. 32 A |
1 Organizează la sediul societăţii în ziua de j 
1 18 decembr e 1991, ora 10, licitaţie pentru pre- î
2 luarea în LOCAŢIE DE GESTIUNE a următoa- *

• VlND Fiat Ritmo. Die
sel, fabricaţie 1985. Deva, 
telefon 19467, după ora 16.

(7202)

• CUMPĂR dolari S.U.A. 
— 260 lei, mărci — 150 lei. 
Deva. telefon 23926.

(5910)

• VÎND frigider mare
Minsk, nou. Deva. telefon 
18591. ' (7203)

• VÎND înscriere Dacia,
iunie 1987, ridicabilă ime
diat. Ludestii de Jos. nr. 
45. (7199)

• VÎND Bkoda 120 L. 
Brad, telefon 50985.

(7197)

• C.A.P. Tîmpa organi
zează, sîmbătă, 30 noiem
brie, licitaţie la mijloacele 
fixe, obiecte. de inventar.

(7195)

• VÎND moară MTMF. 
Şoimuş, nr. 8,0 A.

V - V (7210) •

• VÎND apartament două 
camere, confort I, cu beci. 
Hunedoara, telefon 22448.

(6981)

•  VÎND apartament 4 
camere. Deva. Enescu. bl. 
4, sc. B. et, II, ap. 16. .

(7163)

• C.A.P. Şoimuş organi- 
- zează licitaţie la sediu, în
data de 6 şi 7 decembrie 
1991, ora 10. Lista cu pre- 

. ţurile şe află afişată la 
sediu. (7192)

• VÎND Dacia 1 300; mo
dificări 1 310. Crişcicvr, te
lefoane 56367 sau 56570.

(7189)

•  VÎND masă extensi
bilă, furnir nuc. Deva, 
telefon 27645, (7190)

•  VÎND convenabil Opel
Kadet şi Trabant eu remor
că. Deva, telefon 29117.

* (7171)
(_#yVÎN"D urgent casă. 

Deva, Aureţ Vlaicu, nr. 
125, telefon 12386. s

(7206)

• VÎND înscriere Da
cia 1 300 (august 1987). Hu
nedoara, telefon 22458.
u y[ \  'V.." : (7208) '

•  VÎND telescoape BMW. 
Deva, telefon 17888.

(7209)

• VÎND televizor color
Pilii;--! Deva, telefon 
14387, ' (7201)

•  VÎND garsonieră con-, 
tra întreţinere doi bătrini. 
Informaţii str, Progresului, 
bl. A. sc. C. ap. 21. 11937. 
(Polko Iozsef). (7127)

2—3 camere. Hunedoara, 
str. 22 Decembrie, ap. 6.

(6982)

•  SCHIMB casă cu a-
partament 2 camere şi 
garsonieră. Simeria, Păcii, 
nf. 17.. (7211)

•  SCHIMB garsonieră
proprietate, cu apartament 
2 camere, proprietate de 
stat. Deva. Dacia. bloc 
80, ap. 8, între orele 17— 
18. (7196)

•  SCHIMB apartament -
două camere, ultracentral, 
cu trei camere. Deva. te
lefon 13135. (7200)

CERERE DE SERVICII

• ÎNGRIJESC copil sau 
bătrini. Deva. telefon 
16428. (7205)'

f  VIORICA şi Adi 
; anunţă cu profundă! 
durere încetarea din 
viaţă a bunului lor soţ
şi tată ' , ..... '

GHEOBGHE 
MACONESCU, 

fost revizor contabil la 
C.F.I. Se află depus 
la Casă Mortuară De
va. înhumarea astăzi, 
ora 13,30.

- , , , (7207)

, m ÎMPĂRTĂŞIM du
rerea prin care trece 
colega noastră Viori
ca. aoum cînd re des- 
parte' pentru totdeauna 
de soţajj ei

GHEORGHE 
DIACONESCU 

Condoleanţe şi în
treaga compasiune. 
Personalul dispensaru
lui C.F.R. Deva.

(7207)

DIVERSE

•  CU autorizaţia 2248, 
di Stahciu Vintilă din Deva 
este împuternicit să încar
ce brichete cu gaz.

- (7188)

COMEMORĂRI

I%

[
vil--':' ":\t:;p
i I

I

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

• SCHIMB apartament
proprietate în Sibiu, cu 
similar Deva. Sibiu, tele
fon 924/82130. (7204)

•  SCHIMB garsonieră 
confort î, cil apartament

PIERDERI

• PIERDUT legitimaţie
serviciu, pe numele Lazăr 
Dumitru, eliberată de Re
gionala Gaz Deva. Se 
declară nulă. (6980)

D E C E S E

• SOŢIA Augusta, fiul 
Mihai şi fiica Puşa, îm
preună cu familia, mul
ţumesc celor care le-au 
fost alături la marea du
rere pricinuită de pierde
rea celui care a fost

Dr. av. MIIIAI 
RIJSU OROS

(7194)

■ • PIOS omagiu, la
crimi şi regrete pen
tru cea care a fost

ROZALIA lU N IA N
la împlinirea unul: an 
de cînd ne-a părăsit, 
lăsîndu-ne un imens 
gol în suflet. Familia 
în veci nemîngîiată.

(7161)

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT 
pI rSOĂNE HUNEDOARA

Organizează licitaţie publică 
la sediul unităţii din Hunedoara, str. Rota

rilor 140 bis, în vederea vînzârii de

•  aparate de taxat tip „Halda şi Poltax", 
pentru taximetre.

Data licitaţiei i 2 decembrie 1991, ora 10. 
Informaţii la telefon 12040 sau 12834.

(855)

I i

i S

i 1

i

SOCIETATEA COMERCIALA 

„COMTOUR LOWE" S.R.L. 

HUNEDOARA 

angajează prin concurs - 

•  contabil şef (norma întreagă).

Condiţii: studii superioare, vechime 5 ani,

I
i !

cunoscător 
blicâ.

activitate alimerilaţie pu-

Informaţii la telefoanele 956/21113, 957/ 
16145. (c. 7080)

\
SOCIETATEA COMERCIALA 

„HORTICOLA" S. A. DEVA

FERMA NR. 2

str. Hârâului, nr. 40, ţ

Vinde la populaţie sfeclă furajeră la \
preţul de 2 lei/kg, zilnic între orele j 

8—15 (856) \

SOCIETATEA COMERCIALA 

„DEVII" S.A. DEVA 

Oferă tuturor solicitanţilor, persoane fizice- 

sau juridice, de la filialele din judeţ s ' (

t  Zer — la preţul de 0,50 ieî/litru de la | 

filialele Deva, Simeria, Haţeg, Petro- ţ 

şani; ţ

Zară — la preţul de 1 leu/litru de la 

Filiala Simeria. (857)
l

I
-1 (un] automacaragiu pentru automacara j

I
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