
■ în prezența primului 
ministru, dl. Theodor Sto- 
lojan, la sediul Guvernului 
s-au intilnlt prefecții, di
rectorii generali de prefec
turi $1 Colegiul tehnic pen
tru organizarea tehnică ți 
materială a alegerilor. Pri
mul ministru a evidențiat 
importanța acordată de gu
vern respectării calenda
rului alegerilor, subliniind 
responsabilitățile funcțio
narilor publici, de stat, din 
județe în organizarea ale
gerilor și mai ales impor
tanța acordată de guvern 
obiectivului său prioritar :

organizarea de alegeri libere 
și corecte.

■ Biroul electoral cen
tral și-a încheiat dezbate
rile asupra corectitudinii 
semnelor electorale, fnce- 
pind de marți seara, sem
nele electorale oficializate 
de Biroul electoral central 
au fost puse la dispoziția 
presei și a mijloacelor 
audiovizuale.

■ Operațiunile forțelor 
ONU de menținere a păcii 
pe aeroportul Sarajevo au 
fost suspendate pe timp de 
72 de ore, ca urmare a lup
telor violente care s-au în
registrat. s-a anuntat ofi
cial fa Națiunile Unite. Po
trivit agenției FRANCE 
PRESSE, hotărîrca a fost 
luată de secretarul general 
ONU, Boutros Ghali, la re

comandarea comandamentu
lui forțelor de pace din 
Iugoslavia și în urma con
sultărilor cu înaltul Comi
sariat ONU pentru Refu- 
giati.

■ La Londra s-a anunțat 
că echipe de ziariști și va
meși englezi șe vor deplasa 
in zilele următoare în Ro
mânia, cu rol de obser
vatori, pentru a suprave
ghea modul în care este 
respectat, de către autorită
țile române, emnârgoul ft^- 
pus de Consiliul .de șșMrț 
tate al ONU asuOra -Ser-' 

biei și Mnntcncgrufâî, trans
mite BBC.

* ■ Teri, 5 august,. s-au
.mptinit 70 de ani de lâ naș
terea scriitorului Marin 
Preda. La ora 18. la sediul 
Uniunii Scriitorilor din 
Calea Victoriei, nr. 133, a 
avut loc un simpozion de 

evocare a personalțtă’ii scri
itorului. oreani-at de Edi
tura ..Cartea Românească” 
și revistele „Cetete critice” 
și „Literatorul”

■ Președintele George 
Bush a prezentat Senatului 
american, spre ratificare, a- 
cordul româno-american 
privind încurajarea investi
țiilor americane în Româ
nia, a informat ASSOCIA
TED PRESS,

■ Firma americană AMO
CO PRODUCTION COM
PANY și RGMPETROL SA 
au semnat un contract pri
vind explorarea și exploa
tarea zăcămintelor de pe
trol și gaze naturale pe un 
perimetru cu pi-rspețlivc pe
troliere în zona Carpaților de 
curbură. Este vorba de o 
investiție de 20 de mili
oana de dolari, ce urmează 
a fi făcută de firma ame
ricană în următorii cinci 
ani. .Este primul asemenea 
contract privind explorarea 
unui.perimetru din Româ
nia pentru descoperirea ză
cămintelor de țiței și gaze. 
Firma Amoco va executa, 
pe contul și riscul său, 
lucrări de cercetare și ex
plorare, în cazul în care 
se Vor descoperi țiței și 
gaze, a declarat reprezen
tantul părții române, spe
răm că această afacere se 
va desfășura în interesul 
ambelor părți.

r
I.
Jmiterea Fiului 

Domnului nos

Dumnezeu a pregătit 
neamul omenesc pentru 
întîlnirea cu El, prin tri- 

i Său, a 
________ nostru Hstls 
Hristos, în lume, care S-h 
făcut om asemenea nouă, 
în afară de păcat.

Și totuși Duțnnezeu n-a 
putut fi văzut și nu poate 
fi văzut de oameni în 
toată mărimea și strălu
cirea Lui dumnezeiască. 
Oamenii nu pot vedea și 
cunoaște ființa lui Dum
nezeu, strălucirea lui ine
fabilă, neajunsă și necu- 

. prinsă de firea omenească. 
Oamenii nu pot pătrunde 
în adîncul ființei lui D"m- 
nezeu. Dumnezeu este 
dincolo și mai presus de

c rrr
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fericiți, îneît apostolul Pe
tru a spus : „Doamne, bi
ne este nouă să fim aici. 
Dacă voiești, voi face 
aici trei colibe: Ție una, 
și lui Moise una și lui 
Ilie una”! (Matei 9, 28 
—36).

Sfîntul Ioan Evanghe
listul, fiind de față pe 
Tabor, ne spune : „Noi 
am văzut mărirea Lui, 
mărire ca a Unuia Năs
cut din Tatăl, plin de har 
și de adevăr" (Ioan 1, 14). 
Iisits este cel ce dă lu

sem- 
lucrării 
se pot

lumea văzută, deși 
nele prezenței și 
Lui sînt în lume, 
vedea.

Sînt însă două 
mente în viața Mîntuito? 
rului în care El s-a ară
tat ca Dumnezeu. întîi la 
botezul Său în rîul Ior
dan și apoi la Schimba
rea la Față pe muntele 
Taborului.

La schimbarea la față 
trei dintre apostoli — Pe
tru Jacob și loan — L-au 
văzut în strălucire dum-

mo-

nezeiască pe muntele Ta- 
boruluî, în prezența a doi 
martori, Moise și Ilie, ca
re jeW" Văzut această mă
rire în Vechiul Testament 
și s-au arătat acum să 
confirme că- este aceeași 
strălucire a lui Dumnezeu, 
„lumină din lumină" cum 
spunem în simbolul cre
dinței. Sfînta Scriptură 
spune că „a strălucit fața 
Lui ca soarele, iar veș
mintele Lui s-ău făcut al
be ca lumina”. Iar apos
tolii s-au simțit așa de

mină, lumină fără umbră. 
El însuși este „lumină din 
lumină". Dumnezeu ade
vărat din Dumnezeu a- 
devărat". Cu mintea și 
cu puterile omenești sin
gure, Dumnezeu nu poate 
fi cunoscut. Calea natura
lă ne arată doar lucruri
le lui Dumnezeu în lu
me. Sînt ca niște raze, 
pornind de la soare sau 
intrînd într-un necuprins 
adînc și incomensurabil. 
Dar Dumnezeu a înzes
trat pe om cu o altă pu
tere. prin care se poate 
apropia și primi străluci
rea dumnezeirii — aceas
ta este CREDINȚA. ,

Preot CORNEL ILICA
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• SE ORGANIZEAZĂ SECȚIILE DE VOTARE

în prezent, se delimitează cele 410 secții de vo
tare din județul nostru. în conformitate cu Legea nr. 
68/1992 pentru alegerea Camerei Depulaților și a Se
natului, precum și cu Legea nr. 69/1992 pentru ale
gerea Președintelui României, în localitățile cu o popu
lație de sub 2000 de locuitori, se organizează o sin
gură secție de votare, în cele cu peste 2000 de locui
tori se organizează cite o secție de votare la 1000— 
2000 de locuitori. Sc pot organiza secții de votare și 
în satele sau în grupele de sate cu o populație pînă 
la 1000 de locuitori, situate la distanță mai mare de 
5 km față de sediul secției din reședința comunei.

• A început întocmirea listelor 
ELECTORALE

în aceste zile consiliile municipale, orășenești 
și Comunale se preocupă de întocmirea listelor cu cei 
ce au dreptul să participe la vot în ziua de 27 sep
tembrie, prin reactualizarea listelor utilizate la ale
gerile locale din februarie a.c. în conformitate cu 
programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor 
prevăzute in Legea pentru alegerea Parlamentului, 
precum și in Legea pentru alegerea Președintelui Ro
mâniei, adoptat de guvern, publicat în Monitorul O- 
ficial nr. 176 din 25 iulie a.c., listele electorale tre
buie definitivate pînă în ziua de 9 august. După a- 
ceastă dată, cetățenii pot consulta aceste liste aflate 
ia primării și judecătorii și. pot face întâmpinări pri- 

■ vind eventualele erori. întâmpinările se soluționează 
în termen de trei zile de Ia înregistrarea lor.

• SEDIUL BIROULUI ELECTORAL 
JUDEȚEAN

Orice probleme legate de actuala campanie elec
torală trebuie discutate Ia Biroul Electoral Jude
țean care este în măsură să ofere operativ și com
petent soluțiile de rezolvare. Sediul acestuia se află 
în clădirea Prefecturii, camera nr. 3, telefoane 612592 
și 611350 — interior 123. Programul de funcționare a 
biroului este — deocamdată — zilnic între orele 8— 
15, sîmbăta între 9—13.

, • SEMNĂTURI PENTRU SUSȚINEREA s
** CANDIDATURII

Cei ce vor să susțină candidatul Convenției De
mocratice la Președinția României, dl Emil Constan- 
tinescu, o pot face semnînd tabelele ce se află la se
diile organizațiilor locale ale partidelor care compun 
această alianță politică.

| • E BINE CĂ-I AȘA ! O mai
I veche și statornică abonată a 

ziarului nostru, dna Mariana 
I Banciu, din Brad, ne împărtășește 

'bucuria dumneaei de a-și face 
I cumpărăturile Intr-un anume ma

gazin. Este -vorba despre unul 
ide carne și preparate din carne, 

situat lingă autogară și purtînd 
I nr. 33. Ceea ce a atras-o la în

ceput să-și facă aici cumpără- 
I turtle au fost prețurile acceptabi

le și buna aprovizionare a maga-
* zinului. Dar ceea ce î-a impus 
î de fiecare dată a fost atitudinea
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CONCURENȚA NU IARTĂ!
De mai bine de 15 ani 

se vorbește despre calitatea 
și competitivitatea produ
selor. Au rămas, o bună 
bucată de timp, vorbe fă
ră prea mare audiență la 
producători, vorbe care, din 
păcate, se transformă în 
mari semne de întrebare 
pentru industria încălță
mintei, ramură ce totalizea
ză 54 de fabrici în țară.

Din anul 1990, după că
derea sistemului CAER, sis
tem care înghițea mult și 
oricum, dublat de penetra
rea masivă a produselor din 
Vest și din Orient, majo
ritatea fabricilor de încăl
țăminte se confruntă cu 
mari dificultăți generate, 
desigur, nu numai de a- 
cest vid de desfacere — 
oarecum determinant —, 
ci și de haosul economic 
care bîntuie în economie, 
de prețurile imprevizibi
le de la o zi la alta, de 
lipsa de materii prime 
(piele, coloranți, tălpi, a- 
dezivi), de dobînzile ridi
cate, de stocurile mari în
registrate.

Plecînd de la cîteva con- 
,siderente generale, ne-am 
oprit la S.C. „Corvin" S.A. 
— unitate de profil din 
Hunedoara, care, asemenea 
„surorilor sale" din țară.

se confruntă cu multiple 
dificultăți. Sub aspectul ci
frelor de personal, dacă 
în ianuarie fabrica înregis
tra 1415 angajați, după pri
mul val de reduceri s-a 
ajuns la 1182, la a doua re
structurare la 1000, iar în 
septembrie — octombrie a.c. 
numărul arigajaților se va 
situa undeva în jurul a 882 
ele persoane. Sub aspectul 
activității productive, că
derea este considerabilă, 
generată, în principal, de 
lipsa de comenzi — aco
perirea cu contracte fiind 
una dintre principalele pro
bleme aflate în atenția con
siliului de administrație, la 
care se adaugă lichidarea 
stocului de produse finite 
care totalizează aproximativ
100 de milioane de lei. Pe
rioada din iarnă-primăvară, 
cînd unor angajați li s-au 
acordat salarii (șomajul 
tehnic) fără muncă, a creat 
o multitudine de consecințe 
în planul dobînzilor. Si
tuația creată a fost oare
cum . anacronică, întrucît 
persoanele afectate de șo
majul tehnic au beneficiat 
de 60 la sută din salariul 
de încadrare. în schimb, cei 
care au lucrat au luat doar 
50 la sută din salariu.

Datorită faptului că, în-

că de la început, nu s-au 
luat măsuri tranșante, mo
mentele prin care trece u- 
nitatea nu sînt dintre cele 
mai lejere. Cît despre per
spective, în intențiile fac
torilor de decizie fenome
nele economice sînt acum 
mult mai clare. Piața nu mai 
înghite orice, calitatea, de- 
sign'ul, culoarea devenind 
cu adevărat atribute ale 
concurenței și, nu în ulti
mă instanță, prețul.

Am mai reținut din dis
cuția cu dșoara Iolanda 
Hăncilă, inginer șef la S.O. 
„Corvin” S A. Hunedoara, 
derularea unor relații cu 
firme din Italia — „Soim- 
pro” S.R.L. Venezia și „Car
mens" SPA Padova —, co
laborare care pare a scoa
te din impas unitatea hu- 
nedoreană, precum și une
le perspective cu firma o- 
landeză „Rico SCHOENEN”.

CORNEL POENAR

• •

IN ZIARUL
DE AZI

Tată cu suflet hid 
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— Popesculc, nu înțeleg cum de tc-ai pu

tut bronza așa în dungi ? !
— Simplu. Am fost în... stațiunea Jilava...
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plină de amabilitate a celor două 
vînzătoare. Ca să ne convingem 
de adevărul celor relatate, dna 
Banciu ne invită să trecem și 
noi pe la acest magazin Cu plă
cere ! (V.R.)

• REUȘITĂ. De la Inspectora
tul Județean pentru Cultură a- 
flărn cu bucurie că cea dinții e- 
diție a festivalului internațional 
de folclor „Sarmizegetusa", de
rulat pe meleaguri hunedorene, 
s-a constituit într-o autentică reu
șită culturală și artistică. Tuturor 
celor implicați în importanta ma
nifestare, Inspectoratul pentru 
Cultură le adresează mulțumiri. 
(M.V.)

a PE TUȘĂ. Pînă în prezent, 
numărul oamenilor aflați în cău

tarea unui Ipc de muncă îi ju
dețul Hunedoara se ridică la a- 
proximativ 22 000 (înregistrați la 
oficiile de plasare a forței ■ de 
muncă), la care se adaugă, după 
unele estimări, încă vreo 10 000. 
Inflația a cuprins-nu, numai mo
neda națională ci și persoanele 
în căutarea unei pîini. (C.P)

• NOUTĂȚI pot găsi cititorii 
la Casa Cărții Deva. Iată două 

exemple: „Contele de Monte Cris
to” (3 volume semnate de Al. 
Dumas) și „Minciuni mass-media", 
apărut la Editura „Scripta". 
Chiar dacă nu titluri noi, la a- 
ceeași unitate, la sectorul „An
ticariat", cei interesați pot găsi 
un sortiment variat de carte: be

letristică, din bibliografia pentru 
școlari de minerit sau alte lu
crări tehnice. (V.R.)

• ZVON SAU ADEVĂR ? Se 
vehiculează tot mai des știrea că, 
pe zi ce trece, numărul persoa
nelor care fac trafic cu benzină 
în zona stațiilor PECO (250 lei! 
litru) este în creștere Se profită 
mai ales în perioadele cînd pre-



Pag. 2 CUVÎNTUL LIBER <

însemnări j^gțg
. 1 •

TeiDWUA
Orice casă și gospodă

rie poartă amprenta per
sonalității femeii care o 
stăpînește. Dacă e harni
că și pricepută, o casă ari
cit de modestă devine pri
mitoare sau chiar coche
tă. In zona Brad casele 
parcă zîmbesc trecători
lor prin ferestrele aflate 

• la concurență prin fru
musețea perdelelor și flo
rilor. Flori care lasă pe
te de culoare și în majo
ritatea curților. Toate vor
besc de dragostea de fru
mos a moațelor, căci este 
știut că de aceste aspec
te estetice se ocupă mai 
ales femeile. Aceleași fe
mei care în orele lor de 
răgaz își folosesc măies
tria cosind, țesind sau fă- 
cînd dantele atît pentru 
căminele personale cit și 
pentru bisericile unde vin 
să .se închine în zilele de 
sărbătoare, Sînt lucruri 
care fac mîndria femeilor 
de aici și de pe toate me
leagurile românești.

Și dacă-i așa, de ce mai 
închin aceste rînduri fe
meilor dintr-o anumită 
zonă a județului ? Căci 
toate muncesc din greu 
la serviciu sau în gospo
dărie, cresc copii și mai 
găsesc timp și putere ca 
să-și înfrumusețeze casa 
și viața. De ce ? Pentru 
că un fapt mai aparte, po

vestit la Primăria Blăjeni, 
mi-a relevat că pe lingă 
celelalte calități, moațele 
sînt și femei aprige cînd 
e vorba să-și apere avu
tul.

Cu un timp în urmă, 
un individ, dîndu-se drept 
„încasator de curent e- 
lectric", a „confiscat" mai 
multe aparate de radio de 
la săteni, aflăți, chipurile, 
în... „culpă", Dar și-a găsit 
.nașul cu o femeie care nu , 
pr.ea știe ce-i frica. „Eu 1 
îl cunosc pe încasator — i 
i-a zis individului. Tu ci- ? 
ne ești ?" Și pentru că > 
n-a primit nici un răs- | 
puns satisfăcător i-a dat l 
o mamă de bătaie, să-i ) 
taie cheful de a se mai ) 
da drept altul. Apoi, im- f 
preună cu alte vecine l-au ) 
predat la Politie. ț

Cred că întâmplarea este i 
plină de tîlc și merită ad- ' 
mirație pentru vigilența a- ) 
cestor femei, nevoite să-și l 
păzească, - în timpul cit ’ 
bărbații sînt la lucru, 1 
gospodăriile, de obicei ri- i 
șipite pe dealuri. Și uite i 
că aceleași mîini bătăto-} 
rite de muncă pot să și ț 
mîngiie un obraz de co- ' 
piZ sau să migălească de-1 
licate lucruri de mînă, ? 
dar și să apuce o scur- j 
tătură de lemn dacă e l 
cazul să se apere. !

V. ROMAN î

Cine face ordine în 
piața agroalimentară ?

In piața agroalimentară a muni
cipiului Deva, în spatele blocurilor 
109, 110, 111 s-au amplasat cîteva ru
lote și tonete ale privatizaților de 
tot felul. Ce a rezultat din această 
amplasare : aspect urît de dughe- 
nizare ; în jurul și pe sub aceste 
rulote domnește o murdărie de ne- 
descris, de la care emană mirosuri 
pestilențiale ; aici se servesc băuturi 
diferite, sucuri, cafele etc. în pahare 
fie de sticlă, fie de plastic, care se 
spală în lighene, rulotele nefiind ra
cordate la apă curentă. Spațiul din
tre dughene și partea acoperită a 
pieței, în unele zile, devine greu ac
cesibil pentru remorcile sau cami
oanele cu marfă, care aprovizionează 
magazinele de legume de care popu
lația are mult mai multă nevoie.

Cred că cineva răspunde de or
dinea și curățenia acestei piețe, pre
cum și de igiena și Igienizarea ei. 
Murdărie se poate vedea și pe sub 
mesele fixe ale pieței, dacă cineva 
ar avea curiozitatea să o vadă.

Nu are nimeni nimic împotriva 
privatizării și a privatizaților. Din 

contră, așteptăm mai multe priva
tizări productive. Să avem unde re
para încălțămintea, îmbrăcămintea, 
mobilierul etc., căci altele noi cu 
greu mai putem cumpăra. Dar da
că dorim cu adevărat să intrăm în 
rîndul țărilor civilizate, trebuie să 
ne învățăm a păstra ordinea, cură
țenia și disciplina, iar împotriva a- 
celora care se opun normelor vie
ții civilizate să se aplice amenzi us
turătoare, așa cum se procedează 
și în alte țări civilizate.

Traian Bodea, 
Deva

Iar se pling veteranii

Din Ghelari ne scrie dl Aron Voi- 
na, veteran de război. în 22 iulie, 
călătorind cu autobuzul 31-HD-367 
de la Hunedoara spre Ghelari, la 
ora 11,30, a avut necazuri cu șofe
rul acestuia, dl Vasile Irimia, care 
a refuzat să-i ia în considerare le
gitimația de veteran de război.

Asemenea incidente au mai fost 
consemnate de ziarul nostru de mai 
multe ori și ele durează cam de 
mult. Normal ar fi fost să se găseas
că o soluție onorabilă acestei pro

bleme. Pentru ca nici veteranii de 
război să nu mai fie puși în si
tuații penibile și nici șoferii de pe 
autobuze să nu mai aibă motive să-i 
ofenseze sau, mai rău, să-i bruscheze.

POȘTA x RUBRICII

• IOAN AVRAM. — Hunedoara, 
Din scrisoare nu rezultă clar ce do
riți să știți. Oricum, problema este 
de competența compartimentului de 
personal din unitatea la care sînteți 
angajat. Aceasta are obligația să 
analizeze carnetul dumneavoastră de 
muncă și să lămurească orice pro
blemă în legătură cu vechimea în 
muncă. (I.L.)

• MARIN DINCĂ. — Dobra. O- 
ficiul de, pensii a emis decizia nr. 
702928, în- baza căreia vi s-au achi
tat drepturile ce vi se cuvin ca in
valid de război. în dosarul nr. 
753434, același oficiu v-a achitat in
demnizația de veteran de război a- 
cordfftă de prevederile Legii nr. 49/ 
1991. Dacă în afara acestor drepturi 
dumneavoastră socotiți că mai aveți 
și altele, adresați-vă cu o scrisoare 
mai clară Oficiului de pensii Deva. 
(I.L.)
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Pămîntul - cea mai arzătoare

Sătenii din Crișcior și-au 
ales în fruntea comunei doi 
bărbați tineri: dl loan Stur- 
za — primar, dl Mircea 
Tuduran — viceprimar. în 
dumnealor, ca și în cei 13 
consilieri, cetățenii își pun 
mare nădejde. Și după cum - 
au fost urnite din loc și 
îndreptate pe făgașul cel 
bun al rezolvării multe 
dintre treburile satelor, se 
pare că începutul e bun, 
prevestitor de împliniri.

— De fapt, cu ce proble
me vă confruntați ? am pus 
o primă întrebare.

— Pămîntul, pădurile, pă
șunile și fînețele sînt pro
blemele cele mai grele, 
mai arzătoare — ne-a răs
puns dl primar.

— In ce măsură este îm
părțit pămînful la oameni ?

— Peste 70 la sută. Dar 
mai sînt nemulțumiri, dis
cuții, mai cu seamă că 
nici patrimoniul fostului 
CAP Zdrapți nu este clari
ficat.

— Deși am bătut hotarul 
comunei cu pasul, am fost 
amîndoi Ia măsurători, nu 
am putut împăca pe fiecare 
— a intervenit dl vicepri
mar. Am făcut tot ce ne-a 
stat în putință pentru drep
tatea fiecăruia, în lumina 
prevederilor Legii fondului 
funciar.

— Alături de pămînt, al
te necazuri 7 '

CONVOCARE
Comitetul de inițiativă 

pentru înființarea Ligii 
Pensionarilor din Deva 
convoacă pensionarii în 
data de 10 august 1992 
la conferința pe județ, 
cu următoarea ordine de 
zi: 1) Prezentarea Pro
iectului Statutului Ligii; 
2) Alegerea organelor de 
conducere.

' Conferința va avea Ioc 
în sala de ședințe a sin
dicatelor din Deva, str. 
M. Kogălniceanu, nr. 4, 
la ora 10. Sînt așteptate 
toate categoriile de pen
sionari,

COMITETUL

problemă
— Bugetul Consiliului Lo

cal nu este îndestu
lător, nu putem aco
peri toate cheltuielile. Ne 
descurcăm greu cu repara
rea drumurilor. Coopera
ția de Consum nu asigură 
necesarul de pîine, zahăr, 
ulei și alte produse pen
tru săteni — continuă dl 
Sturza. La capitolul pres
tări de servicii se prezintă 
în fața oamenilor doar cu 
o frizerie, o coafură și 
ceasornicărie. Este drept că 
multă lume merge la Brad, 
dar este greu. S-au scum
pit mult și biletele pe auto
buz. Oamenii nu au bani. 
Și la Barza și la U.U.M.R. 
se cîștigă slab.

— Deși avem numai pa
tru sate — Qjișcior, Zdrapți,

•••••• «••••••• •
— Domnule inginer Ion 

Bădin, în calitatea pe care, 
o aveți, de inginer șef cu 
dezvoltarea în cadrul Re
giei Autonome Municipale 
de Gospodărie Comunală 
și Locativă Hunedoara a- 
preciați că, în actuala or
ganizare, cu dotarea de ca
re dispune, regia se poate 
achita bine cantitativ și 
calitativ de sarcina de a 
asigura servicii complexe 
de gospodărie comunală și 
locativă populației de circa 
100 000 de locuitori ai mu
nicipiului Hunedoara 7

— Cantitativ avem capa
citatea de a asigura aceste 
servicii. De fapt, nu com
plexitatea sarcinilor ne de
pășește pe noi, ai lipsa mij
loacelor financiare necesare 
pentru executarea unor lu
crări de reparații capitale 
și de extindere a rețelelor 
și instalațiilor tehnice edi
litare.

Din multe asemenea lu
crări, care ar fi necesare, 
am executat deja o parte, 
dar nu putem continua 
pentru că nu avem cu ce 
plăti constructorul căruia-U 
datorăm deja vreo 100 de 

Barza și Valea Arsului, co
muna are peste 5000 de lo
cuitori — spunea dl Tudu- 
ran. Or, acestora sîntem 
datori să le psigurăm toa
te cele trebuitoare. Dacă oa
menii au avut încredere în 
noi, ne-au ales să condu
cem treburile obștii, se 
cere să dovedim că sîntem 
in stare, nu 7

...Doi bărbați tineri, cu 
multă putere de muncă, cu 
tragere de inimă pentru 
comună, vor putea învinge 
greutățile care mai sînt, 
doar împreună, umăr* la u- 
măr, cu toți cei peste 5000 
de locuitori. Interesele sînt 
aceleași — treburile să 
meargă bine, în folosul tu
turor.

Gh. I. NEGREA

„Nu complexitatea, sarcinilor
ne depășește"

milioane de lei. Am aj&ns 
în situația aceasta, pe de o 
parte din cauza alocațiilor 
mici de la buget, pentru 
finanțarea lucrărilor de ex
tindere și RK și a blocaju
lui financiar.

Punctul cel mai nevral
gic, este termoficarea. în 
cartierele mai vechi ale o- 
rașului trebuie să facem 
trecerea de. la termoficarea 
cu hidroelevatoare la cea 
prin puncte de termoficare 
mai eficientă și mai eco
nomicoasă. In paralel, tre
buie să înlocuim în cartie
rele respective toate rețe
lele termice exterioare în 
canalele și subsolurile teh
nice ale blocurilor. Am fă
cut această trecere în car
tierul Micro 3. Mai e ne
cesară în încă două car
tiere. în legătură cu plata 
acestor lucrări, trebuie să 
se știe că locatarii care 

au apartamente proprietate
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Complet renovat, hotelul din Ilia al cooperației de Consum, locale își așteaptă 
turiștii. Foto: PAVEL LAZ A

personală trebuie să su
porte în cotă parte costul 
lucrărilor de înlocuire a 
rețelei termice din subso
lul blocurilor. Pentru lu
crări de această natură 
efectuate deja, populația ne 
datorează 5 milioane de lei, 
dar asociațiile refuză să 
recunoască această datorie.

— Die ing. șef, o proble
mă vitală pentru populație 
— apa potabilă ridică pro
bleme nentru hunedoreni 7

— Hunedoara este ali
mentată cu apă prin două 
sisteme paralele: din la
cul de acumulare de la 
Cinciș și prin sistemul de 
puțuri captatoare din pînza 
freatică. Fiecare dintre 
aceste sisteme are proble
mele lui. Apa brută ajunge 
din lacul de acumulare în 
stația de tratare prin pom
pare, ceea ce înseamnă con- 

sum energetic, deci costuri 
mari. Pentru a evita a- 
ceste consumuri și a îmbu
nătăți totodată calitatea a- 
pei, am promovat un pro
iect de racord din conducta 
magistrală Rîu Bărbat — 
Cinciș, printr-o altă con
ductă care să aducă apa 
brută în stația de tratare. 
Am executat din acest pro
iect 4,2 km de conductă și 
am început lucrările la de- 
cantorul de 500 1/s. Va
loarea întregului proiect, 
la preturi reactualizate, este 
de 863 milioane de lei. In
vestiția este perfect justi
ficată, întrucît numai pen
tru pomparea apei din lac 
în stația de tratare chel
tuim anual energie electrică 
în, valoare de 200 de mili

oane de lei. La sistemul prin 
puțuri — din 5 puțuri mai 
funcționează două. Pentru 

celelalte trei trebuie să 
cumpărăm din import pom
pe de adîncime. Nu-s bani! 
O singură pompă costă 12 
milioane de lei. La sistemul 
de distribuție a apel din 
oraș s-au proiectat 5 inele 
(bare) de echilibrare a pre
siunii. în curînd se va fi
naliza primul inel care va 
rezolva zona rezervoarelor 
Chizid — bdul Republicii. 
Cu mijloacele pe care Ie 
avem — oameni șl utilaje 
— am putea ataca cel de-al 
doilea inel dar... nu-s banii

— Văd, die ing. șef, că 
toate proiectele mari se o- 
presc la bani. Dacă reca
pitulăm, scăzînd din ce are 
regia de dat din ceea ce are 
de primit, ar fi posibilă 
continuarea lor ?

— Datorăm circa 250 de 
milioane de lei. Avem de 
primit pentru servicii fă
cute 130 de milioane de lei 
de la agenții economici, 63 
de milioane — de la popu
lație, și 300 de milioane 
subvenții de la buget pen
tru serviciile subvenționate. 
S-ar putea continua ? S-ar 
putea !

ION CIOCLEI
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Sînt sigur că ați văzut 
;i dumneavoastră, stimați 
cititori, cum se poartă a- 
nimalele cu puii lor și ne 
este familiară atitudinea 
celor de pe lingă casa 
omului: li ocrotesc cu 
cea mai mare căldură, îi 
feresc de primejdii și au 
permanentă grijă să nu 
le fie foame sau frig, fiind 
gata să-l înfrunte pe cel 
ce atentează la viața mi
cuților. Din acest punct 
de vedere, ele ar putea 
constitui pilde — nu, nu 
mi se pare deplasată afir
mația — pentru unii din
tre semenii noștri — vie
țuitoare ce umblă în două 

' picioare, singurele care 
sînt dotate, nu numai cu 
instincte," ci și cu rațiune.

Citeam undeva că — 
aidoma unui pom — o 
familie este cu atît mai 
frumoasă și sănătoasă, cu 
cit are mai mulți copii — 
semn al trăiniciei și con

i' tinuității vieții. O fami- 
1 lie cu un copil este- mîn- 
i dră o dată, cea cu doi 
t copii este mîndră de două 
ț ori, cea cu trei de trei 
i ori ș.a. Sigur — mai ales 
J în perioada în care ne a- 
1 flăm, cînd lipsurile și ne- 
| cazurile ne mușcă din 
i toate părțile — nu este

’ E vară și gospodinele au
| posibilitatea să diversifice 
, meniurile oferite familii- 
I lor lor. Dar o au. oare, 
J cu adevărat ?! Trecem 
I peste prețurile unor le

gume, care pe mulți îi 
' fac să Ie piară pofta. Bi- 
I ne că sint. Mai rău e cu 
1 produsele care lipsesc. Ca 
| de pildă orezul.
J Deși nu e subvenționat 

3—4 copil — dar consti
tuie o mare mulțumire șl 
fală cînd eforturile sînt 
încununate de succes și 
reușești să-1 dai țării ti
neri frumoși și sănătoși, 
capabili să ducă mai de
parte aspirațiile spre li
bertate și demnitate.

Scuzate să ne fie cele 

Tată cu suflet 
hîd

eîteva considerații de 
mai sus, dar le-am găsit 
necesare înainte de a pre
zenta un caz petrecut în 
municipiul Hunedoara, de 
care veți lua cunoștință în 
continuare.

...loan Gh. dințr-o loca
litate a județului Alba — 
și Maria Sz. din Cristur — 
Deva, s-au căsătorit cu 
vreo 10 ani în urmă și 
s-au stabilit în munici
piul Hunedoara, domicili- 
ind într-un bloc de pe 
strada George Enescu. E- 
rau și sînt amîndoi în
cadrați în muncă și, încet- 
încet, și-au orînduit viața 
familiei ce o întemeiaseră.

Notă Și orezul e... un lux?
ca zahărul, de multă vre
me orezul lipsește din 
magazine. Și este un pro
dus necesar alimentației 
noastre, nu unul de lux. 
Cum este mai nou ca
feaua (probabil guvernul 
s-a gîndit că în perioada 

După un an, doamna Gh. 
l-a adus pe lume pe loan 
Toma, un copil vioi și 
frumușel. După o vreme 
le-a dat viață celor doi 
gemeni — Radu și Car
men — iar mai apoi fa
milia s-a îmbogățit cu 
Ana. ce are astăzi cu ce
va mai puțin de 6 ani.

Nu Ie-a fost și nu le este 
ușor celor doi soți să 
crească și să îngrijească 
cele patru suflete fra
gede, dar au făcut efor
turi în acest sens. Au a- 
ranjat să muncească în 
schimburi inverse — cum 
se zice — pentru ca tot 
timpul unul din ei să fie 
acasă, cu copiii. Mama a- 
vea grijă foarte mare să 
evite orice risipă, în așa 
fel încît — și cu ajutorul 
părinților ei din Cristur 
— celor două fete și celor 
doi feciori să nu le lip
sească multe lucruri, fapt 
extrem de dificil în pe-/ 
rioada dictaturii bicefale 

de tranziție prin care ne 
tîrîm avem destule motive 
să ne crească tensiunea, 
nu mai e nevoie și de co
feină !) Din păcate a de
venit un lux să-ți procuri 
azi un kg de orez. Iar 
dacă totuși se găsește la 
unii privatizați, prețul de

ce a dus națiunea română 
în foamete și mizerie.

Dna Maria Gh., femeie 
. liniștită, bună . gospodină 

își iubea și-și iubește co
piii, pe toți și pe fiecare 
în-aceeași măsură. I. Gh. 
însă, mai ales în ultima 
vreme, făcea o nedreaptă 
diferențiere între ei. Lu
crul acesta este absolut, 

de neînțeles pentru un om 
normal, căci este absurd 
să iubești un . copil — 
carne și șînge din trupul 
tău — mai mult, Iar pe 
altul mai puțin, ceea ce 
se constituie pentru cel 
de-al doilea o traumă su
fletească. Cum spun și 
vecinii familiei Gh., loan 
venea adesea acasă sub 
influența alcoolului și fă
cea scandal. Iar scanda
lul era aproape de fiecare 
dată urmat de bătaie. O 
bătea și pe Maria, dar 
și pe copii, în special pe 
Carmen. Motivul pentru 
care proceda așa era inex
plicabil, iar cînd soția sa 
îl întreba de ce n-o su
feră pe biata fată, răs
pundea :

— Fiindcă este urîtă și 
proastă !

(va urma)

TRAIAN BONDOR

pășește 200 de lei/kg, | 
„ceea ce, față de 143 de I 
lei/kg cit era la alimen- î 
tara, înseamnă mult pen- | 
tru noi, pensionarii” — ♦
cum se plingea o doamnă I 
din Deva. n

Sperăm că cei ce se I 
ocupă de aprovizionare au J 
luat act și de această do- | 
leanță a gospodinelor. * 
(V.R.) |

I.P.H. DEVA — S A. |
LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALA 

Facem cunoscut celor care doresc o locu
ință proprietate personală în orașul Simeria } 
că a început contractarea cu populația a unor j 
locuințe amplasate pe str. 1 Decembrie, în fața f 
grădiniței de copii. Apartamentele, în număr 
de 12, cu 2 și 3 camere, sînt cuprinse într-un 
bloc, cu demisol, parter și două etaje. La de
misol se vor construi garaje și boxe. Fiecare 
locuință va dispune în plus de o boxă în pod.

Construcția va începe în acest an, cu ter
men de predare în semestrul II, 1993. F

Numărul de apartamente fiind limitat, 
contractarea se face în ordin i depunerii a- 
vansului.

Informații și contractarea la sediul I.P.H.
— S.A., Serviciul Imobiliare, telefon 618402, |
Piața Victoriei nr. 2 Deva, și la Primăria o- 
rașului Simeria, (929) /

SOCIETATEA „MUREȘUL” SOCOM DEVA 
cu sediul în str. 1 Decembrie nr. 19 

’ oferă Ia licitație spații în vederea încheie
rii unor contracte de colaborare : ‘

• Bloc. 43 — parter — Zona Gării;
• Complex „Arta Modei” — et. I. ;
• Complex Centru, str. 1 Decembrie, nr. 

19 — et. II.;
• Str. Libertății — bl. 6 — parțer ; 
Licitația va avea loc în ziua de 17 august ,

1992, ora 10, la sediul societății.
înscrierile se fac pînă la data de 13 au- i 

gust 1992. Relații la telefon 612208. (928) !

S.C. „ARDELEANA” S.A. DEVA 
Str. N. Grigorescu nr. 45 
ORGANIZEAZĂ : 

la sediul societății, în ziua de 25. 08.1992, 
ora 11, potrivit H.G. nr. 140/1991, cu comple
tările în vigoare, licitație pentru atribuirea în 
locație de gestiune a magazinului nr. 2 piață
— hală, cu profil legume-fructe, băuturi, con
serve și preparate din carne.

Relații la telefon 619484 sau la sediul so
cietății. (927)

...........

PROGRAMUL Turului Campionatului Diviziei C-faza județeană
Etapa I, 16 august Etapa V. 13 septembrie Etapă IX, 11 octombrie Etapa XIII, 8 noiembrie

Min. Șt. Vulcan — Met. Orăștie -.........
Mureșul Deva — Parîngul Lonea ......... -
Victoria 90 Călan — Pav. Orăștie ..........
C.F.R. Simeria — Minerul Certej ..........
Min. Vulc. Teliuc — Met. Crișcior ..... ......
AUrul Brad — Haber Hațeg
Constr. Huned. — Min. Ghelari ........ «
Min. Bărbăteni — Min. Aninoasa ....   »

Min. Șt. Vulcan — Min. Certej
Metalo. Orăștie — Metalul Crișcior..........
Minerul Ghelari — Haber -Hațeg —.......
C.F.R. Simeria — Mureșul Deva ...
Min. Vulc. Teliuc —- Min. Aninoasa ............. 
Auruf Brad — Parîngul Lonea «.^™_ 

. Constr. Huned. — Favior Orăștie ...........
Min. Bărbăteni — Vict. 90 Călan

Min. Șt. Vulcan — Mureșul Deva 
Metalo. Orăștie — Min. Aninoasa 
Min. Ghelari — Parîngul Lonea 
Haber Hațeg — Favior Orăștie 
Met. Crișcior — Min. Certej 
Aurul Brad — C.F.R. Simeria 
Constr. Huned. — Vict. 90 Călan 
Min. Bărbăteni — Min. Vulc. Teliuc

.... . Min. Șt Vulcan — Aurul Brad 

.».... Metalo. Orăștie — MM Vulc. Teliuc

.....- Min. Ghelari — C.F.R. Simeria 
»..»». Haber Hațeg — Vict. 90 Călan
....... Met. Crișcior — Mureșul Deva
....— Min. Certej — Min. Aninoasa 
,«..... Favior Orăștie — Parîngul Lonea 
....... Min. Bărbăteni — Constr. Huned.

Etapa II, 23 august

Minerul Aninoasa — Mureșul.Deva ...».......
Metalo. Orăștie — Min. Bărbăteni ....... .
Min. Ghelari — Min. Șt. Vulcan ..........
Haber Hațeg — Constr. Huned,
Met. Crișcior — Aurul Brad
Min. Certej — Min. Vulcan Teliuo ..........
Favior Orăștie — G.F.R. Simeria . .........
Parîngul Lonea — Victoria 90 Călan ......... .

Etapa VI, 20 septembrie

Min. Aninoasa — Aurul Brad
Mureșul Deva — Min. Vulc. Teliuo ......
Vict. 90 Călan — C.F.R. Simeria
Haber Hațeg — Min. Bărbăteni «..._».
Met. Crișcior — Min. Ghelari
Minerul Certej — Metalo. Orăștie _«»—.»
Favior Orăștie — Min. Șt. Vulean
Parîngul Lonea — Consir. Hun*3.

Etapa X. 18 octombrie

Min. Aninoasa — Min. Ghelari
Mureșul Deva — Metalo. Orăștie ..... 
Vict. 90 Călan — Min. Șt. Vulcan ~... 
C.F.R. Simeria — Constr. Huned. ..... 
Min. Vulo. Teliuc — Aurul Brad .... 
Min. Certej — Min. Bărbăteni ...» 
Favior Orăștie — Met. Crișcior . ..... 
Parîngul Lonea — Haber Hațeg

Etapa XIV, 15 noiembrie

Min. Aninoasa — Favior Orăștie ..........
Mureșul Deva — Min. Certej .........
Vict. 90 Călan — Met. Crișcior «.........
C.F.R. Simeria —- Haber Hațeg
Min. Vulc. Teliuc — Min. Ghelari _____
Aurul Brad — Metalo. Orăștie . ...... ....
Cohstr. Huned. — Min. Șt. Vulcan .... ......
Min. Bărbăteni — Parîngul Lonea ..........

Etapa III, 30 august Etapa VII, 27 septembrie Etapa XI, 25 octombrie Etapa XV, 26 noiembrie
Min. Șt. Vulcan — Haber Hațeg ..........
Metalo. Orăștie — Minerul Ghelari ..........
Victoria 90 Călan — Min. Aninoasa ........ .
C.F.R. Simeria — Parîngul Lonea
Min. Vulcan Teliuc — Fav. Orăștie...
Aurul Brad — Minerul Certej .... ......
Constr. Huned. — Metalul Crișcior ..............
Min. Bărbăteni — Mureșul Deva ..........

Etapa IV, 6 septembrie

Min. Șt. Vulcan — Parîngul Lonea .........
Metalo. Orăștie — Favior Orăștie
Min. Ghelari — Min. Certej . .......-
Haber Hațeg •— Met. Crișcior
Min. Vulc. Teliuc — Vict. 90 Călan ......__
Aurul Brad — Mureșul Deva ....
Conatr. Huned. — Min. Aninoasa . ... ....
Min. Bărbăteni — C.F.R. Simeria ..........

Etapa VIII, 4 octombrie

Min, Șt. Vulcan — C.F.R. Simeria _____
Metalo. Orăștie *— Vict. 90 Călan
Min. Ghelari — Mureșul Deva -------
Haber Hațeg — Min. Aninoasa
Met. Crișcior — Parîngul Lonea
Min. Certej — Favior Orăștie ——.
Constr. Huned. — Min. Vulc. Teliuc..........
Min. Bărbăteni — Aurul Brad ........ -

Etapa XII, 1 noiembrie

Min. Șt. Vulcan — Min. Bărbăteni
Metalo. Orăștie — Constr. Huned,: 
Min. Ghelari — Aurul Brad
Haber Hațeg — Min. Vulc. Teliuo
Met. Crișcior — C.F.R. Simeria
Min Certej — Vict. 90 Călan -m.J 
Favior Orăștie — Mureșul Deva
Parîngul Lonea — Min. Aninoasa ... 41

Min. Aninoasa — C.F.R. Simeria 
Mureșul Deva — Vict. 90 Gălan 
Min. Ghelari — Min. Bărbăteni 
Haber Hațeg — Metalo. Orăștie 
Met. Crișcior — Min. Șt. Vulcan 
Min. Certej — Constr. Huned. 
Favior Orăștie — Aurul Brad 
Parîngul Lonea — Min. Vul. Teliuc

Mjn. Aninoasa — Min. Șt. Vulcan ...........
Mureșul Deva — Constr. Huned. ..........
Vict. 90 Călan — Aurul Brad .........
C.F.R. Simeria — Min. Vulc. Teliuo
Met. Crișcior — Min. Bărbăteni
Min. Certej — Haber Hațeg ......... .
Favior Orăștie — Min. Ghelari ....... .
Parîngul Lonea — Metalo. Orăștie .........-

Min. Aninoasa — Met, Crișcior .........
Mureșul Deva — Haber Hațeg
Vict. 90 Călan — Min. Ghelari ..........
C.F.R. Simeria — Metalo Orăștje «....... .
Min. Vulc. Teliuc — Min. Șt. Vulcan -------
Aurul Brad — Constr Huned................. .
Favior Orăștie — Min. Bărbăteni ..........
Parîngul Lonea — Min. Certej

Toate jocurile vor începe la ora 11,00 
— seniorii și la ora 13,00 — juniorii $i 
se vor disnuta în zilele de duminică.

Meciurile din „Cupa României1* se voț 
desfășura în zilele de : joi, 24 septembrie, 
joi 22 octombrie și joi, 26 noiembrie, la 
ora 16,00.
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V’NZAW— 
CUMPĂRĂRI

• VÎND telt-vizoare co
tar folosite. Hunedoara, tel. 
«17035. 711354. (6388)

• VÎND casă în Simeria
Veche. Tecuci, tel. 930/ 
12822. (6889)

• VÎND Dacia 1300 cu
caroserie 1310, nouă. Deva, 
tel 612221 între orele 10— 
18. (6386)
• VÎND Dacia 1310 Break, 

an fabricație 1987. Hune
doara^ tel 729106. (5773)

• VÎND stație Vermona.
Regent 300 H. Deva, tel. 
«53732. (6391)

• VÎND casă, grădină, a-
nexe în comuna Vețel. De- 
ya. teL 629387, (638ă)

• VÎND Trabant 601, 
Stare bună, preț negociabil. 
Deva, Libertății, bl. D, sc. 
B. ap. 83. tel. 617486. (6394)

• VIND apartament 3
Camere, mobilat sau sepa- 
tat mobilă dormitor, ca
meră de zl, bibliotecă. Deva 
cart. Gojdu. Informații De
va, tel. 611430 sau cart. 
Gojdu, str. Al. Păcii, bl. 
F 1, sc. B, ap. 13. (6393)

• VÎND autoturism Re
nault 16. Deva, tel. 629483, 
dbpă ora 16. (6383)
• VîND butelie aragaz

normală, 45 000 lei, mașină 
de spălat 10 000 lei, ca
meră combinată panel fur
nir nuc — 100 000 Iei. De
va. tel. 613241. (6380).

• VÎND apartament 2
oamere și dormitor. Deva, 
tei. 617180. (6378)
• VÎND VW Golf. Diesel,

a uși și Renault 5. Caut 
femeie pentru bucătărie. 
Informații Deva, A. Vlaicu, 
®r. 19. (6377)

• VÎND Renault 5 (pen-
fcu piese de schimb) și chit 
(import) pentru mașini. De- 
ya. tel. 617602. (6377)

• VÎND urgent canapea,
^fotolii. lemn masiv, măsu
ri sticlă. Germania. Deva, 
IM. 617147. (6375)
• VÎND ARO 243, mo

tor Câmpulung, Informații 
âiud. tel. 96/862727. (6372)

• VÎND pentru lichidare
mecttlce, îmbrăcăminte, mo
bili, diverse. Deva, tel. 
616979. (6269)

• VÎND microbuz Bar-
fcas (1988). Deva, tel. 
621429. 616363. (6257)

• VÎND vilă, piscină,
grădini. teren arabil, ]i- 
yezi. Pui. tel. 160. (6346)

• VîND apartament 3 
pamere, etaj I. Deva. Băl-

v eescu bl. 16/A, gp. 13 
(6359)

• VÎND Renault 11 TXE,
ah fabricație 1983, 1709
•mc, 80 cp. stare foarte 
bună, înmatriculat. Hune
doara. teL 716116. (6365)

• VÎND Dacia Liberța,
zero km, alb 13, cameră 
video Național M 1, casetă 
mare, televizor color Blau- 
punkt, telecomandă. Hune
doara tel. 716116, între 
orele 8-22. (6365)

• VÎND autocar Merce
des 302, nr. locuri 52, an 
fabricație 1985, consum 20 
1/100 km. garantat 1000000 
km. Orăștie, tel, 641767 în
tre orele 20—22. (6366)

• VÎND video recorder.
Deva, tei. 619222. (6367)

• VÎND urgent autoca
mion Bucegi, motor trac
tor. Dăiie — Bîrsău, nr. 205.

(6370)
• VÎND aparat de pro

dus și distribuit sifon cu 
Sirop, (dozator). Hunedoara, 
fel. 712874. (6369)

• VÎND casă, curte, gră
dină, grajd nou, avantajos, 
bat Boz. Relații Deva, tel. 
'620918. zilnic 18—21. (6390)

• VÎND calorifere fontă. 
Informații Deva, tel. 625333.

(5870)

ÎNCHIRIERI

• OFER spațiu comercial 
pentru închiriat sau spa
țiu pentru desfacem mărfi 
en gros. Deva, teL 622137.

(6273)
• TINERI căsătoriți, stu

dent!, dorim să închiriere 
apartament 2 camere mo
bilate (dacă se poate) pen
tru o perioadă de 4 ani, 
zonă centrală. Telefon 96/ 
870160, între 20—22. (6373)

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 2
camere confort I zonă Gării 
cu garsonieră confort 1 
sporit, exclus Micro 15. 
Deva, tel. 618069, după ora 
17. . (6387)

• SCHIMB apartament 2 
camere, decomandate (pro
prietate) Hunedoara cu 
garsonieră sau apartament 
cu 2 sau 3 camere. Deva. 
Relații Ia tel. 95/717532.

(6078)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație
de serviciu eliberată de 
S.C. „Favior" Orăștie pe 
numele Filipescu Marinela. 
O declar nulă. (6381)

DECESE

• SOȚIA Mioara anunță 
cu durere în suflet dispa
riția după o lungă și grea 
suferință a celui care a 
fost un bun sot,

IOAN IORDAN
Nu te voi uita niciodată!

(6371)

• CU sufletele pline 
de durere, sora Victo
ria, cumnatul Ștefan 
și nepoții din Simeria 
anunță încetarea din 
viață a scumpului lor, 

IOAN IORDAN, 
în vîrstă de 59 ani. 
Vei rămîne veșnic - în 
sufletele noastre !

(6376)

• ÎNMĂRMURIȚI de 
durere, fiica Mirela șl 
nepoțelul Râul anunță 
încetarea din viață a 
celui ce a fost un bun 
și iubitor tată și bu
nic.

IOAN IORDAN, 
în vîrstă de 59 ănl. în- 
mormîntarea azi, 6 
august, în satul Zel- 
cani, județul Hune
doara. ora 13.

Dumnezeu să-l odih
nească ! (6371)

• PERSONALUL Di
recției Generale a Fi
nanțelor publice șl a 
Controlului Financiar 
de Stat Deva adue un 
ultim omagiu celui ca
re a fost

IOAN IORDAN, 
un om de aleasă ome
nie, și transmit pe a- 
ceastă cale sincere con
doleanțe familiei îndo
liate. Dumnezeu să-1 
odihnească în pace t 

(6376)

• FAMILIA îndo
liată anunță cu durere 
încetarea din viată du
pă o lungă și grea su
ferință a celui care a 
fost jurist

ION PLOSCA
Condoleanțe se pri

mesc la domiciliul din 
str. Minerului, bloc 
P3. înmormîntarea, vi
neri 7 august 1992, 
ora 14, de la Casa Mor
tuară Deva. (6374)
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IMPORTANT!

ABONAMENTUL
LA „CUVÎNTUL LIBER” !

rr 
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Factorii poștali, oficiile poștale șl difuzorii J
• din unități fac abonamente la ziarul nostru pî-1
| nă Ia 27 august a.c. inclusiv. Costul nnui abo-j
! nament este de 120 de lei, la care se adaugă J
| taxele poștale. I
• .............. ■■■■■■ ™. ■ I ■ ■ I ■ - w ......  „ . ftI I• •

S.C. „PAL” S.A. BRĂILA I
I . i
’ angajează pe bază de contract — convenție | j agenți persoane fizice (comisionari) care să ? 
» I 
ft I
I ftIftI
b 
«

S.C. „PAL” S.A. BRĂILA

presteze activitatea de prospectare a pieței și I 
asigurarea de comenzi pentru desfacerea produ- » 
sulul — chibrituri.

. b

Plata pe baza de comision negociat în func-I 
ție de volumul vînzărilor. Doritorii se vor adresa 1 
în scris sau direct la sediul Societății din Brăi- ! 
la, str. Fabricilor nr. 10, în atenția Directoru- I 
lui Comercial, sau la telefon 94/637444, int. 155, » 
123, sau 140 — Serviciul Desfacere. (921) | 

I 
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• Din data de 1 august 1992, face și ar- J 
« pacaș pentru firme cu capital de stat sau pri-|

vat, cît și pentru persoane fizice.

• Execută lucrări de confecții metalice, »
șarpante și învelituri din tablă, la prețuri con- | 
venabile cu materialul societății. 1î

• Aceeași firmă a deschis CAFE BAR DE j
LUX în Hunedoara, str. Lipscani, nr. 2. (891) ;

I
I 
I

S.C. DINEX COMIMPEX HUNEDOARA j 
ftI
b

VINDE EN GROS |
ft

• Confecții import pentru copii, femei și I 
bărbați în seturi preț unic

S.C. „CONS TOMMY” HUNEDOARAI
i
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{ magazinul de legume fructe nr. 2 situat în in-1
* «.«ix *

I 
i 
b 
b

efectuează prestări servicii în morărit 
complexul de mori din satul Boș.

* Se face făină de grîu în două calități 
albă și nula (la cerere).

Telefon 95/712624

la

aI ft I ft I ft I ft 1 ft I ft
IMPORTANT ! Produsele noastre sînt în J 

cota de adaos comercial între 0—5 la sută, 
(6286)j 
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S Cafea Brazilia

• Țigări LM

• Țigări Camei

• Țigări Monte Carlo

• Țigări Iugoslavia

S.C. „COMFRUCT” S.A. DEVA

ANUNȚĂ:

SO'

1
I
I 

gbbba excepțională pronoexpres. I 
.1

!

SUCURSALA JUDEȚEANĂ
LOTO PRONOSPORT HUNEDOARA 

INFORMEAZĂ :
• Duminică, 9 august, va avea loc TRA-

Tragerea este formată din două faze.
FAZA I trei extrageri, fiecare de cite 

numere diferite din 55.
FAZA a II-a, trei extrageri, fiecare din 6 

numere diferite din 55. Date complete privind 
tragerea excepțională Pronoexpres se găsesc în . 
programul Loto Prono, aflat la fiecare agenție ) 
din orașele județului. Participînd cu mai mul- * 
te bilete aveți mai multe șanse de cîștig. Vin- I 
zarea biletelor se va face pînă sîmbătă, 8 au- ( 
gust, la orele obișnuite.

• NOU LA PRONOSPORT. începînd cu 
concursul din 16 august ax. taxa de participa
re minimă este de 20 lei varianta simplă 100% ; 
80 lei (minim) la variante 25% c/v a 16 va
riante.

Precizări detaliate aflați din programele 
Loto Prono de la agențiile noastre din județ.

i

S.C.

I 
( 
( 
I
1

I
l
II

in ziua de 19. 08. 92, ora 8, la sediul 
cietății „Comfruct” S.A. Deva are Ioc o nouă j 
licitație de — locație a gestiunii — pentru»

I
Informații la sediul societății, telefoane : | 

615628, 613430. (931)

cinta hală piață.

r r amar r — *

V 
r 
j
5 tităti :

s

sau

„VERAMOND” S.R.L. DEVA 
ANGAJEAZĂ:

• tinichigiu auto 
Informații Simeria, str. Cucului, nr. 10, ț 
la telefon 660621, între orele 10-18. (6293) ț

1VREMIT COMPANY BUCUREȘTI 
Vinde en gros și en detaille în orice

• benzină
• motorină
• ulei motor (american și olandez)
• acumulatori auto „TUDOR” 
Informații la telefoanele :
— 622390 după ora 16 ;
— 623645 pînă'la ora 15.

can-

z %

i
ț

î

, j

? Orice alte informații obțineți la sediul so->
) cietății din strada Libertății nr. 8, Hunedoara l

Zî— • î —______ _________________! T-Ur*TTN« TLTZ"k¥I '

1I
t1 .
l”

(6294)

I SNC MARSCHALL HUNEDOARA 
societate româno - germană 

încadrează în muncă pe bază de probă
I practică de lucru
i • tinichigiu cu experiență și în vopsito- 
L lie.
/ Orîro altA înf

(în incinta cooperativei DRUM NOU Hunedoa- 1
ra) sau la telefon nr. 95/717035. (930) J

----------------------------------------------------------------- jI
SARMISMOB S.A. DEVA

vă oferă prin magazinul propriu din Deva, 
bdul Libertății, nr. 5, începînd cu 1 august, 
mobilier divers la prețuri avantajoase, cu a- 
daos comercial 3 la sută.

se
(919)

Va propunam un alatvm aireteu .al eficient 
de clstig a unor importante femeile bani

l/(( >
31 •(•mul <j« jac Variante

Suma na ca «ar a
InacrlarH

S1
Si«t«m cu 
land dtt 
invftill tll

50 %

S2
Slatsm cu 
fond d« 
lnv«»titn

20 *

’l
2
3
4
1

1200 
eooo 

1200a'. 
,ieooa' 
24000 
30000'

toooo 
soooa 

100000; 
160000 

'200000' 
260000

înscrierile se fac prin mandat poștal cu 
confirmare de primire specificîndu-se varianta 
șj sistemul ales. Adresa de expediere a man
datelor este S.C. Dumitrescu S.N.C. cont 
4072836700 B.A. Ploiești, Oficiul Poștal 1 Plo
iești, cod 2000.

Suma necesară înscrierii este constituită 
din suma de participare și comision. Cîștigul 
este de 10 ori suma de participare.

SIB nu reține comisionul decît în momen
tul primirii cîstigului de către participanțL

La expedierea cîștigului se asigură din o- 
ficîu o reînscriere la aceeași variantă. (880)

Ziar editat de S.C. ..CUVÎNTUL LIBER" S.A. Deva. str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara-Telefoane: 611275, 612157, 611269. Fax 1806L 
Întreaga răspundere pentru conținutul articolelor publicate o poartă autorii acestora. Tiparul executat la S.C. „POLIDAVA” S. A. Deva, j


