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In ultimul timp, la ma- 
- gazinele de desfacere a 

plinii, cozile sînt tot mai 
mari, -pîinea x— mai pu-

calitate îndoiel- 
se întimplă de9 .Biroul electoral 

trai a' comunicat condițiile 
necesare depunerii listelor 
de candidați pentru alege
rile din septembrie. In ve- 

i > derea verificării din punct 
de vedere juridic a forma
țiunilor. politice și a coali
țiilor acestora, trebuie pre
zentate în scris următoarele 
documente: hotărîrile de 

i înregistrare la instanțele 
judecătorești a acestor par
tide sau formațiuni politice 
constituite în coaliție,' ac
tul de constituire care să 
poarte semnătura condu
cerii, separat pentru fiecare 
partid sau formațiune po
litică, precum și ștampi- 
lelc, numele persoanelor 
împuternicite să reprezinte 
oficia] coaliția.

o întrunit în ședință, Bi
roul executiv al PNL a dat 

- Un comunicat în care se 
arată printre altele : „Lu-< 
înd în considerare ca PNL' 
să-și concentreze eforturile 
pentru a obține o cît mai 
bună reprezentare în vii
torul parlament, de a că
rui componență depinde 
schimbarea . socială și poli- 
tică a României,'dl. Radu 

. Câmpeanu și-a menținut 
poziția de a nu candida la 
Președinția României". PNL 
nu va prezenta, de altfel, 
nici un candidat la această 
funcție, partidul hotărând 
să recomande membrilor și 
jidepților săi să voteze can
didatul care are cele mai 
mari șanse de a-1 învinge 
pe dl. Ion Iliescu, a decla
rat postului de radio BBC 
un purtător de cuvînt al 
PNL.

• In ședința Comitetului 
Executiv al Convenției De
mocratice din'.Rmnânia a 
fost abordată. între altele, 
poziția partidelor din Con
venție față de apropiata 
vizită a regelui Mihai în 
România. Datorită faptului 
că nu există o atitudine u- 
nitară a partidelor din 
Convenție în problema mo-

• narhiei, în cadrul L ședinței 
s-a convenit ca membrii a- 
cesteia să se manifeste con
form opțiunilor proprii, ne- 

. . angajînd Convenția în to
talitate. .

• Convenția Democratică 
din România scontează pe 
cel puțin 145 de locuri în 
viitorul parlament, respec
tiv 35 la sută din vpturi, 

me care vor fi plasați 69
membri ai PNȚ-cd. 28 

ai PAC și 11 ai PSDR. 
Deocamdată este certă doar 
participarea lui Alexandru 
Paleologu la Argeș și a lui 
Ilie Păunescu la Maramu
reș, tratativele pentru de
finitivarea listelor de can
didați nefțind încheiate.
< * Președintele american 
George Bush a făcut cu
noscut că toate părțile in
teresate și-au dat acordul 
pentru participarea Ia vii
toarea rundă a negocierilor 
de pace asupra Orientului 
Mijlociu, care urmează să 
se desfășoare la Washing
ton începi nd cu 21 august, 
informează F R A..N CE. 
PRESSE. Anunțul a fost fă
cut după întrevederea pe 
care președintele' Bush a 
avut-o cu premierul israc- 
lian, Fitzhalc- Rabin, aflat 
în vizită în SIXA.

• Mișcarea Fatah, prin
cipala componentă a OEP; 
a reafirmat atașamentul 

său la principiul schimbului 
de teritorii contra păcii 
și a avertizat SUA, copre
ședinte alături de Rusia 
la Conferința de pace ara- 
bo-israeliană, că o revenire 
asupra refuzului de a a- 
corda garanții bancare Is
raelului va -pune în peri
col procesul de pace 
Orientul Mijlociu.
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9 MM 
griul nou pe care-1 mă-- | 
cinăm în cele cinci mori. ; 
proprii și să 
respectarea cu strictețe a 
rețetelor de fabricație. ’

’ * f cO situație-critică în 
aprovizionarea eu - pîine 
există în municipiul Hu
nedoara, în oralele Călan 
și Hațeg, pentru care pro
duce pîine Ț3.C. „Bani- 
cor’’ S.A, Hunedoara.

Luni, 10 august a.c., în
tre orele 10—12, singura 
pîine care se oferea spre 
vînzare în unitățile co
merțului de stat din Hu
nedoara erau franzela 
„Cerna”, de 1/2 kg, la 
prețul de 56 de lei buca
ta, și pîinea așa-zis albă, 
„Betania", de 1 kg, la 
prețul de 101 lei bucata. 
De fapt, și una și cealal-

DIM1TRU GHEONEA 
ION CIOCLEI

Pîinea noastră care ne dă
griji zilnice

ție lâ condițiile oferite de (Contiriuare în pag. a 2-a)
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• ALTE PRECIZĂRI CU PRIVIRE 
LA AFIȘAJUL ELECTORAL
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• PUBLICAȚII ÎN SPRIJINUL CAMPANIEI 
ELECTORALE

astfel îneît să evoce drapelul României sau al altui 4 
stat.

se întimplă- lu-

—1 ••*

■ Un vizitator, privind o pictură abstractă:I — Am adesea migrene, dar acum le văd.I !

țină, mai scumpă și, une- 
. ori, de o
nică. Ce 
fapt ?

— Nu
cruri deosebite — ne 
spune dl ing. Vasile Clon- 
da — director comercial 
al S.C. de morărit și pa
nificație „Cetate” S.A. De
va. în pofida faptului că 
subvențiile de la stat ne 
sînt date cu întîrziere (pe 
lunile iunie—august a.c. 
avem de primit subvenții 
în sumă de 140 de milioa
ne de lei), iar griul pe 
care-1 primim este puțin 
și de slabă calitate, celor 
peste 200 000 de oameni 
pe care-i aprovizionăm în 
localitățile Deva, Brad, 
Orăștie, Simeria și Cer- 
tej le este asigurată pîi
nea zilnică în cantități co-

respunzătoare. Facem 
continuare eforturi 
menținem în funcțiune a- 

- tît morile, cit ți capaci
tățile de fabricație a . pli
nii, încât să nu creăm pro
bleme populației din lo
calitățile respective.

— Totuși, die director,

adevar cozi mari, iar a- 
-numiți cetățeni cumpără 
pîinea drept furaj. Cum
părătorii. siht atât de la 
oraș, cît și de la sat, chiar 
și din alte localități de- 
cît raza noastră de acti- 
vitate. Folosim prilejul 
pentru a face un apel la ce-

smt nesubvenționate. Pu
nea noastră se vinde la 
prețuri între 12 și 65 de 
lei bucata^ în funcție de 
gramaj și de .calitate.

— Referitor la calitatea 
pîinii, se mai poate face; 
ceva în plus, die direc
tor ?

la magazinele de plină, a- 
tît ale S.C. „Cetate” S.A., 
cit și ale comerțului, co
zile sînt mari, se vinde 
pîine în cantități nelimi
tate și nu rareori 
ta este folosită în 
animalelor.

— Așa este. La 
subvenționată sînt

tățeni de a cumpăra a- 
tîta pîine cîtă are nevoie 
fiecare pentru consumul 
propriu. în aceste condi
ții noi garantăm că vom 
asigura pîine fiecăruia.

Aș mai menționa că 
producem mai multe sor
timente de pîine albă și 

neagră, din care doar două

— Noi ne dăm tot in
teresul. Folosim numai 
drojdie din import, dar 
calitatea» făinii, rezultată 
din calitatea griului, ne 
dă pîinea pe care lumea, 
o cunoaște. Tot ce maț 
putem âice- este' să adec
văm procesul de fabrica-

CUVINTUL LIBER

• S-AU STABILIT SECȚIILE DE VOTARE
In municipiul Deva, se va organiza un număr de

40 dc secții de votare. Lista'* acestora, ea și ordonarea 
străzilor pe secții, au fost afișate in locurile stabilite 

4 pentru propaganda electorală din municipiu. E- bine 
t să le consultăm, ea să. știm din. vreme unde să ne du- 
? cern Ia vot , în ziua de 27 septembrie a.e. >
ț In județ, după definitivarea listelor electorale, re- l 
Vzultă că avem 399 419 de cetățeni cu drept de vot.

I

• INVITAȚIE PENTRU SUSȚINĂTORI
Cei cc vor să-1 susțină pe dl Viorel Sălăgcan, zia

rist la cotidianul „Adevărul", cc candidează* Ca inde
pendent la funcția dc Președinte al României, pot veni 
la redacția „Cuvîntul liber" să semneze tabelul deschis 
în acest scop.
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L - Sînt interzise afișele electorale care combină culorile j acLfol înfît cS mmm Dmnânînî cnn

Potrivit Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei ț 
Deputaților și a Senatului, un afiș electoral nu poate l 
depăși dimensiunile dc 500 mm o latură și 300 mm ) 
cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reu
niune electorală — 400 mm o latură și 250 mm cea
laltă latură. .

Prin grija Prefecturii, au fost tipărite și trimise 
în teritoriu publicațiile referitoare la delimitarea și 
arondarea secțiilor dc 'votare, firmele aCtstOra Și ălt<T 
însemne privind orientarea electoratului.
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Sfințenia in istoria g 
T poporului român jS •• Lumea lui Caragiale g 
-— lumea noastră- <
, • — • Pronosport — Con-1
TCursul din 16 august

La Depozitul S.E.T.T.P.P.E, din Baia, de Criș, lemnul se sortează și se taie lș 
dimensiunile necesare. Foto PAVEL LAZ A
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• 0 SOLUȚII. Pentru că aveau 
adesea necazuri cu evacuarea la- 
rampă a gunoiului menajer, lo
cuitorii Teliucului, primăria co
munei au căutat alte soluții de- 
cît serviciile R.A.M.G.C.I.. A- 
cum, pentru satul Teliuc, în care 
există o destul de numeroasă co
lonie muncitorească, această pres
tație o face secția din localitate 
a Agromec. Ge nu face omul 
pentru un ban în plus I Se zice 
c3 cetățenii sînt mulțumiți de 
cc’tatea prestației. (IiG-j

Qț EȘPQ^flȘ OS . J CARTE.

PENTRU COPII. Biblioteca din 
Brănișca dispune de o sală în
treagă de carte pentru copii, ca
re au acces liber la rafturi. Pen
tru a veni însă în sprijinul ce
lor mai mici cititori, bibliotecara 
Terezia Cismaș recomandă cele 
mai bune volume prin interme
diul unei expoziții de carte și al 
unui afiș care aduce în atenție 
principalii scriitori aniversați în 
această lună: Dimițrie Bolinti- 
neanu, Marin Preda ș.a. (M.B.)

mercială. Este vorba despre S.C. 
„Dinex Comimpex" S.R.L., care 
desface o mare varietate de îm
brăcăminte pentru femei, bărbați 
și copii, marfă procurată ‘prin 
intermediul unși firme sirieni, 
cu sediul în Cluj, precum și o' 
‘gamă largă de țigări, dulciuri, 
cafea, băuturi spirtoase șț răco
ritoare. (D.G.)

nuare. Să aibă toti sătenii. (Gh. 
I.N.)

0 INVITAȚIE LA „DINEX". 
Un nou întreprinzător particular 
a deschis în urmă cu două zile, 
în Hunedoara, pe strada largă, 
ce dilce în marele combi”"' sf- 
- «t fr v.cochețȘ -unitari

0 PENTRU SĂTENI. La Con
siliul Local Ilia se fac mari e- 
forturi pentru a satisface nevoile 
cetățenilor. O cerință. mare este, 
asigurarea cu butelii de aragaz. 
Ieri, după multe intervenții, ru* 
Sfămințț eic,,„ s-au ;adus .350 yde~ - 
butelii. Se vor aduee^fn contf-

0 ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ 
DE FOTBAL, anunță pe toți re
prezentanții echipelor de juni
ori la cluburile divizionare A 
și B, de la juniorii republicani 
I'și II, juniori III și cădeți, pre
cum și reprezentanții altor 'e- 
chipe care doresc să-și înscrie 
juniorii III sau cacTeții tn cam
pionatul viitor, să fie prezență, 
luni, 17 august a.c., ora 10, ia 
Asociația Județeană de Fotbal 
Deva. (S.C.l



Caragiale a fost un fin 
analist al vieții cotidiene, 
un moralist de excepție, un 
observator neîntrecut al u- 
manității și un creator de 
portrete morale. Eroii din 
lumea lui Caragiale, atit 
de asemănători cu eroii de 
astăzi, confirmă o exis
tență pe care societatea 
noastră o retrăiește. Lache, 
Mache, Nae, Cațavencu, 
Brînzwenescu, Tipătescu, 
Pristanda, Joițica, Traha- 
nache, conu Leonida, nu 
sînt doar personajele din 
vasta operă a lui Cara
giale, ci trăiri reale ale 
existenței noastre cotidiene.

Talentul lui Caragiale, bi
zuit .pe acuitatea observa
ției, excelează în realizarea 
de portrete și desăvîrșește 
o amplă pictură de carac
tere. în Senat și în Cameră 
Deputaților, la televiziune 

. și radio, pe stradă și-n ga
zete, pretutindeni întîlnești 
fapte, întîmpîări, eveni
mente, acțiuni, situații, u- 
neari paradoxale, ale căror 
eroi sînt de nuanță cara- 
gialeană. Cit slogane minu
țios meșteșugite, ce tră
dează pseudocultură, ori 
o educație îndoielnică, o 

.. oarte din politicieni vorbesc, 
pălăvrăgesc, flecăresc, bîr- 
fesc, calomniază, apostro- _ 
fează, comentează orice și * 
oriunde, cu rost și fără 
rost, dar mai ales cu prea 
puțină înțelepciune.

Goana după senzație, ce 
devine ridicolă, extravagan
ța și mai ales dorința dea- 
firmare sînt, afișate cu non
șalanță și impertinență. Lim- 
bajuîlor semicult,, exprima
rea agramată, specifică par- 
veniților, îi caracterizează. 
Din alocuțiunile lor afli cp 
stupoare că societatea este 
sfîșiată între realul apăsă
tor și idealul de neatins. 
Marasmul poate fi depășit 
printr-o forță uriașă pe 
care nimeni n-o posedă și

n-are curajul s-o caute. Și 
atunci nu ne rămîne decît 
să ne complăcem, să lînce- 
zim în ceea ce șîntem și 
mai puțin în ceea ce do
rim să fim, condanwtadu- 
ne să rămînem prizonierii 
caragialismului utopie sau 
conservator. Demagogica lor 
intervenție este de-a qon- 
damna președinția, guver
nul și unele partide poli
tice, fără însă a propune 
soluții salvatoare. Se stră
duiesc să ne facă să înțe
legem că țara se află la 
marginea prăpastiei șî np 
peste mult timp va veni 
mîna „salvatoare” care ne 
vă îmbrîncl... In jiscursfil 
lor, vorbesc fără a spune 
adesea nimic, cu o energie 

inepuizabilă și o......___ , j părere deo
sebită despre oratoria lăr. 
Emisi^yerbota produce îrt 
permanență fagrijor
goreea patetică de 
tru el existența < 
motivația locului pe care 
îl ocupă și mai ales do
rința de-a impresiona eteț^; 
toratul.

Cu durere și îngrijorare 
observăm că nn există Hlcl 
o diferență între eonstigă* 
rile criticului literar Mlr- 
cea Iorgulescu, referitoare 
la epoca eroilor lui Cara
giale, și existența noastră 
cotidiană: „Toți au păreri 
șl opiMi ti toți se simt, 
ori poate sînt, o-
Lligați să și le exprime pu
blic, zgomotos și vehement,: 
hărmălaia produsă contri
buind și ea Ia victoria car
navalului asupra adevărului 
și a dreptății. Se trăiește în 
vorbe, se muncește în vor-

* be, se suferă în vorbe, se 
luptă în vorbe, se locuiește 
în vorbe”.

Cum se apropie alegerile, 
să nu ne uităm confrații 
aleși 'în diferite ,fonfii* 
care au excelat ta vorbe 
și mai puțin ta fapte! .

LIVIU L.UCACIU 
Baia de Cri»

unei 
asemenea —- ma
lul lacului Balaton, din 
Ungaria. Este o tabără a- 
parte prin statutul celor 
100 de copii care-o com
pun. Alături de 30 de 
puști din orfelinate ma
ghiare, aici sînt prezenți 
și colegi de generație din 
România ti Bulgaria. De
legația română cuprinde 
copii membri ai Asocia
ției Handicapaților Neu- 
romotori din județul Hu
nedoara cit și elevi ai u- 
nei școli normale din O- 
dorheiul Secuiesc, câre 

desfășoară în tabără un fel 
de practică pedagogică. 
Din Bulgaria au fost in
vitați copii de țigani mu
sulmani.

Firește că la q compo
ziție atît de eterogenă și 
programul taberei trebuie 
să fie adecvat pentru a-i 
învăța pe copii să comu
nice și să se înțeleagă în
tre ei, depășind dificultă
țile de limbă și mentali
tățile. Pentru hunedoreni,

domnișoara Erika, sta- 
dentă la o facultate sge- 

cializată ta reeducarea 
motricitatii, va realiza un 
program special.

Pedagogul grupului din 
Bulgaria îi va învăța pe 
cei dornici limba țigă
nească în modul corect.

care participant trebuie să 
dovedească ce a reținut 
din tot ceea ce s-a tatîm- 
plat aici, cei mai destoi
nici fiind recompensați cu 
premii și daruri.

I-am însoțit pe capiii 
hunedoreni (transportați 
de o mașină a Filialei dede o mașină a Filialei

O tabără aparte
Zilnic, pe lîngă băile în 
lac, copiii vor avea actîr 
vități cultural-folclprice, 
drumeții, excursii și plim- 

, bări cu vaporașul, între- 
1 ceri sportive, alte acțiuni 

de stimulare a îndemtoă- 
rii, de formare ă ' unor 
deprinderi practice (ca de 
pildă prepararea mîncă- 
rii în tabără, colectarea 
plantelor medicinale ș.a.). 
Va exista și 6 zi ă Ardea
lului și Bulgariei. Toted 
va culmina cu „Ziua co
pilului”, în fapț ultima 
zi de tabără, ta căre fie-

pinăCruce Roșie Deva) 
la Șzolnok, orașul în ca
re locuiește dl dr. Kollâr 
Jozsef, sociolog, inițiato
rul acestui gen de tabere. 
Aici ne-am întîlnit cu 
grupul din Odorheiul Se
cuiesc, sosit cu trenul, 
gazdele noastre făcîndu- 
ne. o primire excelenta. 
După o călătorie epui
zantă, datorjță mai ales 
soarelui necruțător, o ba
ie în Tisa a fost bineve
nită pentru copii. Iar 
meniul servit la baza de 
agrement de pe malul

rîaldi ă fost ta ton: mîn- 
care dospește. Seara 
încheiat ea țnmpflttir. €» 
lâ Orice fritîlnire «tare 
prieteni. nu ta uRtaHt 
ritul sjme, ® marca re
centa tsonstitaîre, ta De
va, a fundației româno- 
maghtare, „Humanitatea’\ 
card-și propune să spri
jine persoane cu nevoi 
speciale, mai ales copii, i 
De altfel, actuala tabără 
de la Balaton s-a realizat I 
așa cum' scrie și presa i 
din Szolnok, sub egida , 
amintitei fundații, care 
a și primit o primă-dona- 
ție în forinți în acest scop.

După întilnirea de la 
Szolnok, copiii și-au con
tinuat drumul spre Bala
ton, cu un scurt popas la 
Budapesta, pentru vizi
tarea ținui muzeu. Timp 
de zece zâle se vor bucu
ra de soare și apă, de jo
curile și activitățile gin- I 
dite special pentru ei, spre 
a -învăța relaxîndu-se și 
distrîndu-se.

V. ROMAN

CONSUMCOOP DEVA

Str. Ardealului, nr. 1, Deva, telefon 15430I 
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(Urmare din pag. 1)

tă puteau să se numească 
betonia, căci tot aia era.

— Vineri, 7 august, ne 
spune dna Simona Năs- 

;tase, vînzătoare la maga
zinul 38, de pe magis

trală. al Ș.C. ■ „Corvinex 
Mercur” S.A., ne-au adus 
pîine „Gemă” de 1/2 kg 
și „Betania" de un kilo
gram. Era veche. Sîmbă- 
tă ne-au adus alte 70 de 
lăzi din sortimentul „Be- 
taniă", tot veche. Astăzi 
(10 august n.n.), ne-au o- 
ferit din nou același sor
timent, bună de spart ca
pul dușmanilor. Am re
fuzat-o.

La at< a.nr. 20 — 
(aceeași situație. Pîine 
veche în stoc, adusă în
că de sîmbătă, și pe care

Reflectînd asupra trecu
tului omenirii, se vorbește 
tot mai mult de două ge
nuri de istorie: unul zgo
motos^ al evenimentekw 
de răsunet, altul silențios, 
al faptelor liniștite, tăcute, 
despre care se scrie puțin 
sau deloc. ,

Istoria poporului român 
a fost îndeosebi silenți
oasă, ceea ce a făcut ca 
multe dintre stările de 
fapt și dintre acțiunile po
porului nostru să fi rămas 
necunoscute. Așa se explică 
de ce se cunoaște puțin 
din viața și activitatea re
ligioasă a poporului nostru 
credincios, din viața sme
rită, curată și duhovni
cească a multor clerici, 
monahi și chiar a unor la
ici, ce-au atins grade înalte 
de sfințenie.

încă de la sfîrșitul epocii 
fanariote, au început să se 
audă tot mai multe voci 
care cereau să li se’ dea 
aleasă cinste tuturor celor' 
ce' „fără i fi dobîndit cu
nuna sfințeniei, au strălucit 

în mod deosebit prin, 
mări, care au aprins

făclii nestinse în istoria 
Bisericii, ca ti în istoria 
poporului român*.

Cei ce-și făceau rugă
ciunile în latinește, eti ce 
rosteau zilnicul „Tatăl 
Nostru” în românește, Ito- 
bă zămislită chiar ta epoca 
cîj^ă a 68 ***’

nu s-a 
cu alte 
uita eăi 
uitau aid

de neamul nostru sau care

ridi-

Plinea noastră care
oamenii nu o cumpără, 
plimbîndu-ae cu plasa <te 
la un magazin ta altul, în 
speranța că vor găsi pli
ne proaspătă. In schimb, 
la magazinul societății, 
chiar în incinta fabricii, 
se găsea pîine proaspătă, 
dar și vreo 30P de oa
meni la rînd, în bătaia 
unui soare nemilos. Și 
timpul de așteptare . se 
estima de la o oră’în sus. 
Explicația: pîinea pusă 
în vînzare aici este proas
pătă și subvenționată, deci 
ta un preț cu mult mai 
mic decît cel din maga
zinele de stat.

Lămuriri referitoare ta 
aceste stări de lucruri am 
primit la conducerea so
cietății „Panlcor” Ș.A.

Hunedoara, de Ia dna 
ing. Eugenia Mihăiță — 
director, și Emil Bucur 
— director comercial.

— Faptul că la Hune
doara, Hațeg și Cătan, 
unde tot noi-facem apro
vizionarea, pîinea sub
venționată. este puțină, se 
explică prin lipsa de făi
nă. Deoarece noi nu a- 
vem nici o moară pro
prie, primim făină de la 
fabrici din Deva, Sibiu, 
Alba Iulia, Roșiori de Ve
de. Alexandria. Dar a- 
ceasta. chiar subvenționa
tă, revine la prețul de 
64 de lei/kg. Este un preț 
destul de mare ca din 
subvențiile ce nl se alo
că să putem fabrica pli-

au conviețuit cu noi rt-au îneă au fost om eu pă- Mitropoliții Ardealului, S£
trecut cu vederea sfinții pa» cate, ce pentru lucrurile 
porului român. sale cele vitejești, carele

Printre zeci de exemple nimene din Domni, . nici 
sis putea aminti inantet nioc d^pă a**
Teofăna, fiica domnlWtftaf ceia, nu l-au agtansu*. 
muntean Alexandru 1 Ba- 
sarab (1352—1304), care a 
fost canonizată de Biserica 
Bulgară. Biserica 
Rusă cunoaște 
numeroși sfinți-

La începutul secolului nos
tru a început să se pună 
problema canonizării lui 

Constantin Brîncoveanu, nu
mit de popor Intr-o mi
nunată baladă „domn creș-

Sfințenia in istoria
poporului român

cepînd cu Daniil Sihastru, 
în veacul al XVII-lcn. gre
cii au canonizat pe Sfintul 
loan Românul sau Valahul 
Alte exemple de trecere a 
sfinților români în calenda
rele Bisericii Ortodoxe sînt 
mid tipie.

Cu ocazia pomenirii a 
400 de ani de la. moartea 
Iui Ștefan cel Mare, s-a 
pus fn discuție problema 
și eventuală canonizare a 
luminatului domn al Mol
dovei. După cum spunea 
cronicarul Grigore Ureche: 
„Ingropat-au pre Ștefan 
Vodă ta mănăstirea ruina, 
cu multă jele ti nitagere a 
tuturor lăcuitorilor țării». 
Ce după moartea lui fi zi
ceau sfintul Ște&u* VbdB, 
nu pentru suflet, că este 
în mina lui D-zeu, și el

tin”: Doar în anul 1955, du
pă multe amînări și ezitări 
și după o temeinică pre
gătire făcută fără grabă, 
sub îndrumarea fostului 
Patriarh al Bisericii Orto
doxe Române, Justinian, cu 
neobosita muncă a actualu
lui Patriarh Teoctist, s-a 
trecut la canonizarea so
lemnă, cu prilejul aniversă
rii a 70 de ani de autoce
falie a Bisericii Ortodoxe 
Române. La festivități ău 
participat și delegați din 
Constantinopol, Rusia, Bul
garia, Grecia. Canonizarea 
Sfîntulul losif cel Mare s-a' 
făcut ulterior, la Timișoara. 
Atunci au fost trecuți ta 
rîndul sfinților Sf. Ierarh 
Callnlc de la Cemica, Sf. 
Ierarhi ti Mărturisitori Ilie 
forest și Sava Brancovici,

Iosif «el Nou de Ia Partoș, 
Cuvioșii Mărturisitori Vira
răm Sarai, Sofronic de kt 
Cioara și Mucenicul Oprea 
MicTăuș, din Săliștea Si
biului.

Apoi s-a rinduit genera
lizarea cultului pentru sfin
ții ale căror moaște se 
găsesc în unele biserici și 
mănăstiri din România. St 
Dfimitrie cel Nou Basarabov, 
Cuvioasa Păraschiva. Sfâita 

. Filoteia, Sfintul Grigore 
, Decapolîtul de la Bistrița, 

Vîlcea; Sfintul Nîcodim de 
. la Tisanana. Sf. Ioan cel 

Noii cu moaștele în biserica 
mănăstirii închinată lui, în 
Snceava, este cinstit încă 
din veacul ai XV-Iea.

Viața spirituală a popo
rului nostru s-a desfășurat 
într-un climat de anonimat. 
Nu cunoaștem numele au
torilor celebrelor balade șl 
ale înțeleptelor proverbe, 
după cum nu știm numele 
atîtor pricepuți constructori 
ai vechilor noastre hiserici, 
ațe unor geniali pictori de 
icoane sau sculhtori în 
lemn.

în aepeași situație se a- 
flă multi monahi și si
hastri care au dus o viață 
de sfințenie desăvîrșită. 
Mulți dintre aceștia au fost 
adevărați sfinți în viața lor 
și în memoria urmașilor, fă
ră a fi primit confirmarea 
canonizării, ceea ce na-» 
lipsește de calitatea de 
sfinți, rămași necunoscuți 
din cauza vitregiilor isto
rice.

fteti dr. IOAN —• 
OCTAVIANRUDEANU.

— Și

z

ne dă griji zilnice
ne la nivelul cerințelor. 
Ca urmare, am introdus 
ta fabricație sortimentul ’ 
„Betania”. ta greutate de 
un kilogram, cu adaos de 
grăsime și substanțe dulci, 
la prețul cu ridicata de 
94 de lei/bucata. Adevă
rul este că pîinea sub
venționată se cumpără de 
către anumiți cetățeni 
pentru furajarea anima
lelor. Ne-o confirmă vîn- 
zătoarele de la magazi
nele proprii, de Ia care 
unii cumpără și cite 2S 
—30 de pîini.

— Iar faptul că pîinea 
din magazinele eomerțului 
este veche, nu ni se da
torează nouă — arta’-ță 
dl Emil Bucur.

Probabil că cetățenii 
Hunedoarei tint de vină 

’ că H se vinde pline ve
che..?

Deci, „Panicor” S.A. Hu
nedoara se află în situa
ția de a fabrica tot mai 
puțină pîine subvenționa
te, iar cetățenii orașului 
au șansa sporită de a 
consuma pîine betania, cu 
101 lei • bucata. ,

— Este vreo ieșire din ' 
această situație ? —- am 
tatrebat-o pe dna Euge
nia Mihăiță.

—• Chiar astăzi, Con
siliul Județean. Consiliul 
Municipal Hunedoara ti 
conducerea fabricii au 
decis ca în ^unedoara^ 
Călan șI Simeria, plinea 

tit fie

I 
I 
I

■a

I
*

Iv

telată, încă dta cursul a- 
cestei săptamtai, ta 435 
de grame de persoană.

Probabil că atita timp 
cît societatea 
S.A.' Hipiqdoara nu u**- . 
vaao moară de gnu 
prie, situația aprovizionă
rii populației din locali
tățile pe care le deser
vește cu pîine subvenție- . 
natâ nu se va îmbunătăți. 
Itânțai că o asemenea in
vestiție costă astăzi foar- I 
te -mulți bani. Mai rirai- , 
ns totuși speranța pțiva- | 
ttaăM ÎH rina documen- , 
tă^f noastre, lntr-o uni- i 
taie particulară de pro- 
ducere a pîinil, cea de pe | 
stft Carnali, se vindea I

I 
•I
*

kilo- 1

t apetitul
v /tarejjten
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Fosta Antrepriză de Con
strucții Montaje și Repa
rații Uzine Electrice Deva 
— cu sediul la Mintia — 
se numește azi Grupul de 
Șantiere Deva și aparține 
de S.O. jjiemero'* S.A. 
București. Adică de vechii 
stăpini, dar care și-au 
schimbat și ei denumirea 
firmei. Sigur, obiectul de 
activitate este același, ba 
chiar diversificat și îmbu
nătățit, deși redus ca vo
lum, iar colectivul s-a a- 
justat și el, la nivelul noi
lor exigențe, posibilități, 
realități. '

Dl inginer Adrian Rovi- 
naru, directorul Grupului 
de Șantiere Deva, ne-a dat 
și alte amănunte despre 
activitatea unității, a oame
nilor din subordine, despre 
rezultatele pozitive obținute 
și problemele cu care se 
confruntă. Am reținut că 
munca se derulează normal 
în toate cele trei șantiere 
din componența grupului — 
de la Mintia, Paroșeni și 
Oradea — care deservesc 
termocentralele din locali
tățile respective, apreciind 
că acest sistem de organi
zare este mai flexibil și 
mai eficient, nemaifiind ne
cesară deplasarea greoaie și 
costisitoare a formațiilor de 
lucru dintr-o localitate în 
alia și întărindu-se conlu
crarea cu colectivele bene
ficiarilor.

Avînd în vedere că de
servește uzine electrice, că

repară agregate, instalații 
și echipamente, â căror 
funcționare s-a diminuat — 
ca urmare a dereglărilor e- 
conomice și scăddrîi pro
ducției industriale și vo
lumul activității Grupului 

*de Șantiere Deva este ceva 
mai mic decît în anii tre- 
cuți, deși ca valoare — dată 
de ascensiunea prețurilor — 
este aceeași sau, poate, 
chiar ceva mai mare. La 
toate centralele termoelec
trice din localitățile amin
tite .sînt în permanență lu
crări de executat — de mai 
mică sau mai mare ampli
tudine — și cine să le facă 
dacă nu cei specializați în 
asemenea gen de prestații, 
adică cei de la „Remero” 
Mintia, ca să reducem ti- 
tulatura întreagă, meseriași 
recunoscuți pentru operati
vitatea și profesionalismul 
lor.

— In acest an, am fost 
angrenați în reparația ca
pitală a grupului energetic 
nr. 5 de la Filiala Electro- 
centrale Deva, care, din 
punctul nostru de vedere, 
este aproape gata — relevă 
dl Adrian Rovinaru —, la 
blocurile nr. 2 și nr. 4 de 
Ia Termocentrala Paroșeni 

— la care, între alte ope
rațiuni, efectuam și schim
barea morilor vechi (cu 
bile) cu mori noi (cu dîsc 
și sferă) —, la unele agre
gate și instalații de la Cen
trala Termoelectrică din 
Oradea. Pînă la sfîrșitul a-

nului curent vom lucra la 
RK a grupului nr. 4, de la 
Mintia, tot la grupul nr. 4 
de la Paroșeni, Ia alte e- 
chipamente de la Oradea. 
Deci avem oameni buni, a- 
vem materiale suficiente, 
avem unde lucra, însă blo
cajul economic ne pune și 
nouă bețe în roate, deoa
rece beneficiarii, sufocați, 
la rîndul lor, de același 
blocaj, nu au cu ce achita 
prestațiile. Sau, altfel spus, 
avem cu cine, avem unde, 
dar n-avem bani.

Activitatea Grupului de 
Șantiere Deva, din cadrul 
S.C. „Remero” S.A. Bucu
rești, este totuși consistentă, 
pozitivă. In plus, condu
cerea grupului a căutat noi 
forme de, diversificare și 
de îmbunătățire a produc
ției. Astfel, a deschis o fa
brică de oxigen și azot li
chid, care așteaptă conti
nuu comenzi, a organizat 
și o activitate de confecții 
metalice diverse (porți, gar
duri, garaje etc.) pentru 
populație, de tinichigerie și 
vopsitorie auto, efectuează 
alte prestații la comandă. 
Numai așa se poate trăi 
azi, în condițiile dramatice 
ale tranziției la economia 
de piață: prin mobilitate, 
inițiativă, angajament, prin 
respect și înțelegere între 
parteneri, între colaboratori, 
între' oameni.

DUMITRU GHEONEA

Informații — Note
NUMAI PÎINE CU 

10i LEI
Mai mulți pensionari din 

Hațeg și din localitățile 
învecinate ne-au trimis o 
scrisoare lungă și bine 
argumentată, din care re
ținem : „Sini numeroase 
zilele in care în unitățile 
de desfacere a plinii se 
află numai pîine albă la 
prețul de 101 lei. Dar 
pentru buzunarul (pensia) 
multora dintre noi soco
tim că este un preț prea 
mare. Noi nu vrem să 
mîncăm în fiecare zi o 
pîine albă. Am crescut și cu 
pîine neagră. Nu vrem. 
Doamne ferește, să reve
nim la ceea ce a fost rău. 
Am auzit că plinea neagră 
e mai sănătoasă. Nu știm. 
Noi vrem o pîine bună. 
La buzunarul nostru, o 
sută de lei e mult!” (Gh. 
I.N.)

DE CE AȘA DE SCUMP?

„Am fost mai bine de 
40 de ani acar la Depoul 
C.F.R. Sîmeria. Am mun
cit în ture zi și noapte. 
Astăzi sînt la pensie, A- 
nii, munca. necazurile, 
greutățile au făcut să slă
bească și oasele, sănăta
tea. înțr-o bună zi m-am 
dus la băile de la Călan. 
Am auzit că-i apă bună 
de vindecare acoia. Dar 
cină mi-a zis o doamnă 
la poartă că numai intra
rea este 40 de lei, mi 
s-au înmuiat picioarele și 
m-am întors acasă, la Făr- 
cădin. Mă tot judec : oa- 

re-i bine 2” (Ioan Frențoni, 
pensionar' ceferist).

NE BIZUIM PE EI...
In comuna Răchitova, la 

hotarul județului nostru 
cu Caraș-Severin, am în-

Opinii
tîlnit doi oaxneni tineri: 
învățătorul loan Bozdog 
și Eugen Neiconi, secreta
rul consiliului local. „Ti
neri, dar buni, harnici, 
destoinici. Pe fiecare, în 
meseria lui, t ne bizuim 
mult. Și ei dovedesc în
crederea sătenilor" — ne 
spunea dl Cornel Opîr- 
lescu, preotul comunei Ră- - 
chitova. Părinte, ne-am 
convins că aveți drep
tate ( (Gh. I.N.)

O NOUA UNITATE 
PRIVATIZATĂ

La Hațeg, dl Cornel Mi- 
lea. a deschis o nouă uni
tate de desfacere — 
„Alfa". Amplasată intr-un 
loc cu bun vad comercial 
— cartierul Aurel Vlaicu, 
noua unitate oferă zilnic 
cumpărătorilor ciocolată, 
bomboane, înghețată, ca- 
fed. băuturi răcoritoare și 
alcoolice, țigări etc. (NdS.)

Oormittt vara 
în automobil

Este necesar să a- 
dueem argumente de ne
contestat privind titlul ar
ticolului. Mulți automobi- 
liști se urcă la volan și se 
deplasează, vara, pe lito
ral, pentru a se bucura de 
binefacerile mării. In ca
merele hotelurilor unii din
tre ei nu se pot caza, de
oarece o noapte costă e- 
norm, iar la căsuțe nu mai 
sînt locuri. Astfel stînd 
lucrurile, și pentru a nu 
rata excursia de sute de 
kilometri pînă la mare, 
recurg la dormitul în auto
turism, cu geamurile în
chise pentru a nu năvăli 
țînțarii. Și dorm astfel, mai 
multe nopți, fără să-și dea 
seama că dormitul în auto
turism pe timp de vară 
este contraindicat. puțini 
știu că vara masele plas
tice din interiorul autotu
rismului emană, din cauza 
căldurii,' compuși toxici 
dăunători sănătății. Acești 
compuși se depun pe vo
lan (mîinile alunecă pe el), 
pe ferestre, la interior, sub 
forma unei pelicule trans
parente alunecoase pe pe
dale (risc de alunecare) și 
pe alte obiecte din inten- 
or. Masele plastice conțin 
nu numaî plastifianți cu 
emanații toxice, ci și alți 
aditivi speciali numiți „sta
bilizatori”, care pe timp de 
căldură dau emanații și mai 
periculoase. în acești adi
tivi plastici se află anhi
drida ftalîcă, derivați ai 
acidului ftalic inclusiv es- 
teri ai acestuia, ftalațul de 
dibutoxîetil, ftalul de di-2- 
metoxietil, ftalatul de acti- 
lizodacil ș.a, Deci, pe timp 
de vară, aerul inspirat în 
timpul somnului din inte
riorul autoturismului este 
foarte dăunător sănătății. 
Acest lucru se poate vedea 
dimineața la sculare : o- 
chii sînt înroșiți și fețele 
palide. Se necesită urgent 
o gimnastică de înviorare 
de 20—25 minute. După ce 
masele plastice îmbătrînesc 
(8—10 ani), acestea nu mai 
emană compuși toxici. Știm 
cu toții că unei persoane 
îi trebuie mai mulți me
tri cubi de aer curat pentru 
a putea dormiliniștită. Dor
mind în autoturism nopți 
în șir, fără posibilitatea 
de aerisire a habitaclului, 
cura de mare se transfor
mă în cură de intoxicare. 
Nu merită ca dv să ris- 
cați această intoxicare nu
mai de dragul de a vă lău
da că ați stat :îteva zîîe 
la mare, fără să spuneți în 
ce condiții.

IONICĂ MĂNOIU

Dna Aurelia Gușe, pri
marul eorițunei Bretea Ro- 

•mână, este în această pe-( 
rioadă foarte oeOpată cu o 
mulțime de treburi ce iz
vorăsc din realitatea ime
diată, dar și din perspec
tivă. Ne-a spus :

— Zilele acestea ale ve
rii sînt pline pentru pri
mar, pentru consiliul local.

— De ce, dnă primar?
— Fiindcă sînt foarte 

multe de făcut. Secerișul se 
află în plină desfășurare. 
Consiliile locale nu au a- 
tribuții în agricultură, dar 
nici hu pat sta pe margine, 
cînd este vorba de strînge- 
rea pîinii țării.

— Cum decurge lucrarea?
— Bine, se află în ac

țiune 9 combine ce merg 
bine și fac o lucrare de ca
litate. La Vîlcelele Bune 
și la Ruși secerișul griului 
s-a încheiat. Oamenii, din 
reoblta obținută, își achită 
datoriile pentru lucrările a- 
gricole efectuate. De lâ 
Vîlcelele Bune, de pildă, 
s-au dus- la baza de pre
luare de Ia Hațeg peste 
100 de tone de grîu.

— Am văzut lucrîndu-se 
la repararea șoselei asfal
tate ce trece prin satul de 
reședință a comunei.

— După multele insisten
țe, secția de drumuri și 
poduri din Hațeg toarnă 
plombe în locurile deterio
rate. Vrem ca în vara a- 
ceasta să reparăm toată 
porțiunea drumului de in- 

I tereș județean ce ne apar- 
,- ține,

— Vă adresăm o între

♦;

• 4

bare legată de cea mai im
portantă sarcină a const 
liilor locale: cum se a» 
plică Legea fondului fun
ciar ?

— Fiecare cetățean al co
munei știe ce pămînt îi re9ri 
vine și, de fapt, șî-1 lt>; 
crează. în satul Ruși tatj 
începe în curînd distributive 
rea certificatelor de pro
prietate. Se efectuează mă-. ■ 
surători de corectare a »* | 
nor greșeli în toate cele 
lalte sate. In linii laTl, 
deci, pămtntul .a revenit ce» ' 
lor în drept.

— împărțirea pădurii 
poate fi trecută sub forr 
mula „în linii mari" ?

— Nu, nici pomeneală.
— De ce ?
— Fiindcă pădurea Ml 

împărțit doar xpe hîrtfo 
Domnii de la Ocolul Silvie 
Hațeg se mișcă — se de-1 
plasează, mai precis —• 
foarte greu. La Gînțaga s-a 
stabilit suprafața ce se va 
distribui oamenilor, în cefa ' 
lalte sate însă nu,

— Am vrea să Mc 
această discuție eu qB 
Care ar fi „oful” ffriiRnroi" 
lui din Bretea Română T

— Sînt mai multe, da» 
cel mai mare este dei 
rețeaua comercială, foarte 
săracă în marfă. în JMM* j 
zent se dau în locație da 
gestiune unitățile de desfa-1 
cere. La Bretea RaeiMIi 
însă nu găsim om cai» «SI 
ia unitatea. Conducerea CD»! 
operativei nu se dovedește! 
în stare să rezolve proM»*1 
ma. O vom ajuta, faaflu

TRAIAN SONDOR

J Touring — A.C R.
i Deva

I
 Organizează următoarele excursii:

• AUSTRIA ^- ELVEȚIA — perioada 17, 
. 09. -- 26.09.’92

Transport autocar, Servicii: 6 cazări cu mic 
dejun (2 la-Viena, 1 Berna, 1 Lausanne. 1 Ge
neva, 1 Lucano). Preț : 155 675 lei.
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prono Concjt sul 
din

16 august
1. ELECTROPUTERE — DACIA UNIREA 1

Locul pe p< iun, ocupat ediția trecută de către 
gazde, le face favorite.

2. DINAMO — POLL TIMIȘOARA 1
Timișorenii nu ‘pot emite pretenții pe terenul cam
pioanei.

X SPORTUL STUD. — UNIV. CRAIOVA 1, X 
Ar fi prea de tot ca cei din Regie >o pornească 

' la drum cu., stîngul.
4. OțELUL — STEAUA

Partida începe cu un scor egal și, probabil, șe 
termina tot

5. CLUJF.C. BRAȘOV 1,
Clujenii doresc să confirme, dar, de obicei, o

va

6.

X

chipă nou-promovată nu prea debutează cu drep
tul.
F.C. PLOIEȘTI — RAPID 1

!el«. m fepiil ci intonatului trecut, n-au cedat 
ăCâsj tuci un punct, fapt cc-i va ambiționa să 
obțină Victoria.
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. i, x i

ei anun- J
țîndu-se de pe acum pretendenți. Ia promovare, j
din această extrem de echilibrată serie a 2-a- a I

I
V.

7. F.C. BACĂU — G EtlA , 1. X, 2
Partida este deschisă oricărui rezultat, dat fiind 
faptul că oaspeții joacă la Bacău ca la ei acasă.

$ PROGRESUL — F.C. FARUL 1, X
Să sperăm că revenirea pe prima scenă fotbalistică 

J a bucureștcnilor va fi de bun augur.
9, C.S.M. REȘIȚA — F.C. INTES L X

fa Valea Domanufai gazdele var trebui să {confirme 
că. nu joață.în Divizia Națională din... noroc.

10. FAUR BUCUREȘTI — POLI. IAȘI 1
In divizia secundă , victoriile gazdelor sînt Ia 
ordinea zilei. Deci, bucureștenii sînt.. favoriți.

11. STEAUA MfZIL — GLORIA CJFR. I, X
Gazdele, fiind singura echipă dm județul Prahova 
rămasă fa eșalonul secund, vor trebui să se_. im
pună. Dar..

12. OLIMPIA S.M. — F.U. ORADEA 
Bihorcnii vor veni deciși la Satu Mare, ei anun- .A ■'

Diviziei A.
13. MEIROM BRAȘOV — JIUL PETROȘANI 1

Cu toate că se anunță pretendenți la promovare, | 
pcfroșgiientl s-ăr putea să facă deplasarea Ia Bra- — •• 
s«v,., degeaba,

I
i

• AUSTRIA — FRANȚA — perioada 28. 
09. — 08.10.’92.

Transport autocar. Servicii: 6 cazări CU 
mic dejun (2 la Viena, 4 la Paris). Preț : 177 640 

lei.

= ’ ■ . ' i
• GRECIA — perioada : 09.09 ~ 20.09.’92. ‘

6 cazări Holăidiki — fără masă >
1 cazare cu cină Salonic*
2 cazări cu mic dejun ATHENA
1 cazare cu cină Salonic
Preț : 133 350 lei. | I

• GRECIA — perioada 24.09. — 02.10*98. ’
1 cazare cu cină Salonic '
3 cazări cu cine Athena i j
1 cazare cu cină Kalambaka |
Preț : 101 850 lei. I

Informații și înscrieri la A.C.R. Deva, tele 
fon 612822 (951)

-



CUVtNTUL LIBER • NR. 683 • JOI, 13 AUGUST 1^,Pag: 4
JL

«v-

a j

-------------------------

PUBLICITATE
•-.VîND garsonieră con- 

î-rt. I Deva. Bălcescu. In
formații. tel. 626532. (6652)

V1NZARI-

• VÎND Dacia 1310, (Ger
mania) și televizor color 
Sa ba, diagonală 61 cm. De
va. tel.- 621035, după ora 
20. ‘ (6642)

• SCHIMB garsonieră 
Petroșani cu garsonieră De
va. Informații Deva. tel. 
619317. (6627)

ÎNCHIRIEZ

• ... s •. -»

• SÎMBATA, 15 au
gust 1992, se împlinesc 
6 săptămîni de la tre
cerea în neființă a' 
dragului nostru

cu 
pia- 
Ver-

• VÎND urgent garnitu
ră formată din canapea ex
tensibilă și 2 fotolii pat, 
absolut noi. Deva, tel. 
615832. (6631)

• ÎNCHIRIEZ rochii mi
reasă import, accesorii. O- 
făstie, Primăverii 19

(6196)

REMUS SÂNA,

s PIERDERI• VÎND tractor 
batoză din arie, 
nină electronică 
mona, comuna Vărădia
de Mure;. sat Baia, 
nr. 47, jitef. Arad. (6632)

—--------- i--------------------
• VÎND apartament 2

camere central. .Brad tel. 
650825. (6633)

• VÎND apartament 3 
camere confort I central. 
Hunedoara, tel. 716404.

(5794)

• PIERDUT adeverință 
primire șl plată nr., 2902 
din 22 iulie 1992, pe nu
mele Ciurlea Silviu. O de
clar nulă. (6639)

din Deva, în vîrstă de 
.. 58 de ani. Comemo

rarea la biserica or
todoxă din str. Horea, 
Deva, ora 12. Dumne
zeu să-l odihnească în 
pace ! Soția Maria, co
piii Florin și Doina, 
Gabi și Florin. (6653)

• VÎND apartament 4
camere. în Gojdu. mobi
lier. praf și cornete pen
tru înghețată .Deva tel. 
6224.33 . (6634)

♦ -VÎND Dacia 1300 cu 
remorcă. Deva tel. 623116.

(6635)

• VÎND urgent aparta
ment 
Deva. 
23 A. 
zilnic.

2 camere confort I, 
bdul N. Bălcescu, bl. 
sc. C. ap. 40, vizibil 
între orele 10—20.

(6657)
• VÎND Oltcit Club, fa

bricație 1987. Hunedoara, 
tel. 720957. (5796)

• PIERDUT carnet mem
bru cooperator eliberat de 
Cooperativa de Credit De- 
cebal. Deva, pe numele 
Mane Doina. îl declar nul. 

(6645)

• AZI, 13 august 
1992, se împlinește 1 
an de la dispariția 
într-un tragic accident 
al dragului nostru fiu, 
frate și nepot,

FIORIN PETER,
r

COMEMORĂRI

• VÎND motoreta 'Mo- 
bra Hoinar, stare bună. In
formații sat păuliș, comuna 
Șoimuș, nr. 36. Flueraș Pe
tru, vineri 14 augușt între 
orele 13—18 și sîmbătă 15 
august între orele 12—18.

(66371

• VÎND urgent aparta
ment 3 camere proprietate 
neîmobilat), preț negocia
bil. Hunedoara, tel. 95/ > 
716673. între orele 10—22.

(6596) 
. ■ -j ■ -

• VÎND transformator 
sudură 220 V, Peștișu Ma
re. nr. 304. după ora 16.

' ’ ’ ' (6617)
• VÎND ' chioșc metalic 

40. mp. Deva. tel.
O 1 „

• VÎND aragaz
ochiuri și butelie, 
mâții Geoagiu. str. Teilor, 
n»\47. ’ (6640)

• VÎND mașină de spă
lat 'automată, fabricație 
germană, preț convenabil. 
Hanedoarâ; tel. 95/728667 
sau str. Prutului. bl. 
A2. ap. 42. (GG46)

»■ »<
• VÎND Ioc de casă cu 

grădină în Deva, posibilități 
privatizare 526 mp și re
morcă tractabilă ARO sau 
tractor (pentru stupi sau 
mărfuri). Deva. .tel. 617085.

(6647)

• TIMPUL zadarnic 
vrea -să aștearnă vălul 
uitării. Flori înlăcri
mate. amintire veșnic 
vie, la- împlinirea . a 
6 ani .de .la 
în tăcere a 
a fost

RODICA

în vîfstă de 26 de ani, 
Parastasul de pomenire 
la biserica ortodoxă 
din str. Horea. Deva. 
Dumnezeu să-1 odih
nească în pace f (6566) <

L

I

î

I

I
V 
t ■ 
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I

AT-386 compatibile IBM ;
" i , x- . .

• imprimante matriciale EPSON FX 1050 
cu riboane de schimb ;

AGENT COMERCIAL

VINDE:

r»

re tragerea 
celui care

GIIIBl
613265.

(6638)

7 CU 4
Ihfor-

• VÎND 40 oi.' Relații la 
Zam, nr. 35. familia Dre- 
ghiciu Pompiliu. (6628)

• VÎND casă liberă. 6 
camere, în Brad. str. Co
corilor nr.' 20. Informații- 
Brad, tel. 651480 sau Me
diaș. tel. 928/11059. -(6626)

• VÎND garsonieră con
fort I central Deva, tel. 
G23G53. (6547)

. OFERTE

DE SERVICII

15

i

Marian și 
Bernarschi.

Dumitru
(6649)

• AZI. 13 august 
1992, se împlinesc 6 
săptămîni de cînd ne-a 
părăsit pentrii totdea
una dragul nostru

PUIU SUBA,

• AU trecut 6 luni de 
cînd ne-am despărțit de 
bunul nostru soț și tătic, 
sing..

MIHAI NICHIȚELEA
. Dumnezeu să te odihneas
că în pace, Mihăiță dragă ! 
Comemorarea va avea loc 
la biserica ortodoxă din 
str. Avram Iancu, Deva, 
în data de 15 august, ora 
9. Soția Marineîa și fiica 
Ana-Maria. (6629)

DECESE

• NU uitați, sîmbătă 
august, excursie la Istan
bul. Relații la tel. 95/715045.

(5791)
I

din Ohaba. Amintirea-ți 
va rămîne veșnic în 
Inimile noastre 1 Te 
vom plînge mereu ! 
Soția Aurica, 4 fiicele 
Ionica și Jenica, gi
nerii Miron și Milică, 
nepoțelul Darius ' și 
socrii Arsenie și Otitia.

(6636)

• CU adincă durere, fii
ca Mihaela, ginerele Ernest, 
nepoții Ioana și Alexandru 
și doamna .Eta anunță în
cetarea din 
Iui lor

viafă a iubitu-

• VîND în Deva 
ment cu 2 camere 
da. confort I, Minerului, bl. 
D. ap. 12 (zona licee) și 
garsonieră confort I. Mă- 
răști. bl. 4. ap. 82. Infor
mații Deva tel. 620414 și 
624276. (6648)

aparta- 
cârămi-

• SOCIETATE comer
cială angajează con
tabil cu experiență. 
Deva. tel. 629370.

(6642)

SCHIMBURI
t

DOBREANU,
- e • ■

în vîrstă de 71 de ani. Cor
pul neînsuflețit se află la 
Casa mortuară Deva. In- 
mormîntarea va avea loc 
azi, 13 august, ora 15.

(6644)

ROMULUS

DE LOCUINȚE
• VÎND armă de vînătoa- 

re calibru 12. semiautoma
ta, 5 focuri, marca „Re
mington” UȘA, nouă. In
formații Orăștie, tel. 642132.

(6562)

• SCHIMB apartament 
camere confort I cu a-3

partament 2' camere, zonă 
centrală. Informații Deva, 
telefon , 629095. (5879)

«*

ff

S.C. „COMFRUCT” S.A. — DEVA

1
I ț

>

l

st.r. A. ȘAGUNA nr; 1
7 anunță, amînarea licitației din data de 12. 
68. 92 și 19. OS. 92, pentru atribuirea în locație 
de gestiune a magazinelor de legume și fructe 
Hr. 1 și nr. 2, situate în Deva, precum și a ce
lor 5 mijloace auto, pentru data de 28. 08. 92, 
ora 10.

Taxa de participare este de 1 000 lei și ga
ranția de participare este de 10 la sută din pre
țul locației, sume ce se vor depune — împreună 
tu celelalte acte necesare — Ia casieria socie
tății, pînă în data de 25. 08. 1992, ora 10.

Licitația va avea Ioc la sediul societății.- 
Relații suplimentare Ia tel. 615628 si 613430.

(954)
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I torizați. că scoate Ia licitație publică masa lem-j
I noasă pe picior pentru exploatare — produse »
® ——.a»--  *  -.a-. -.■ _ Oil I
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CENTRUL DE INFORMATICĂ MINIERĂ 
DEVA

•J . i j, I .
• >’ • « -

Organizează, începînd cu data de 24 august 
1992, cursuri de inițiere în utilizarea calcula
toarelor IBM—PC.

Durata cursului este de 5 săptămîni. 
Relații se pot obține Ia telefon 613915.

(944)

Is
I

/

l

REGIA AUTONOMĂ A PĂDURILOR 
„ROMSILVA RAJ’

FILIALA TERITORIALA DEVA
aduce la cunoștință agenților economici au-

secundare și de igienă — în raza Ocolului Sil- | 
vic Simeria. J

Licitația va avea loc lă sediul filialei din I 
J str. Andrei Șaguna, nr. 1, în ziua de luni, 17 » 
I august 1992, ora 11. J

Caietul de sarcini al parchetelor poate fi * 
I consultat la sediul ocolului și al filialei.

WtemA îfl * A a • , * Wa® * A-
? *w»uvi4 v uv iuu uv> *** ****«*~

I la teritorială, telefoane 613885, 616020 și de la < 
J sediul Ocolului din Simeria, telefon 660234.

(955ij 
• __; ....•
Mf • aaaaa 9 • 9^99 • 9 9 oMmr 9 aa99 9 99999 9 9^99 9 9 MMF ta

Relații suplimentare se pot lua de la filia- k 
pirîfrvrî'jia fii QRft/i filfiAQi) eS eleb ld| J
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I

® Mașină de fabricat cornele înghețată |

• Carosată marca „STEYER” — 7 tone |

I 
f

Relații suplimentare la telefon 95/641918.
l

\ 
i.

i
i

, i
• consumabile șr documentație pentru PC- v

uri. (

Informații la sediul firmei, str. N. Iorga nr.
7, tel. 615667, între orele 8—20. (679)

t
)
4
4
*

• CURSURI DE FORMARE analiști pro- ț
gramatori asistenți pe microcalculatoare corn- ț
patibile IBM-PC. ț

Durata cursului este de 10 săptămîni, cu
150 de ore pe calculator ; se organizează de luni \ 
pînă vineri, între

• Jocuri electronice ;

• Diferite utilaje comerciale.

S.C. SIGMA S.C.S. DEVA

vinde din stoc, la cele mai miti prețufi :

• calculatoare PC/X!, PC/AT-286 și PC/

..»A

s.c. sigma s.cjs.
organizează în DEVA,

începând cu data de 31 august 1992,

orele 15—18 sau 18—21.

înscrierile se fac pînă la data de 31 au- V 
înscrie și elevi din clasa agust 1992. Se pot

XII a de liceu. Locurile sînt limitate. * .’ 
A

Absolvenților Ii se asigură diplome-certifi- J 
cat, eliberate de Ministerul Invățămîntului și ; 
Științei și de Comisia Națională de Pregătire ’ 
în Informatică.

î
I

Informații la sediul firmei, str, N. Iorga nr. 
sau la tel. 615667 (orele 8—20), 611067 (o- ?

(679) j

t

I

7,
rele 15—22).

SOCIETATEA COMERCIALĂ CIE S.&, DEVA 
cu sediul în municipiul Deva, str. Depozi- 

] telor, nr. 6, telefon 12608
organizează în ziua de JJ^juigusf 1992, o- 

ra 10, licitație pentru spațiul comercial din in
cinta unității.' .

R.A.G.C.L. SIMERIA 
ANUNȚĂ:

j Datorită faptului că unele asociații de lo
catari din orașul Simeria nu au achitat presta
țiile efectuate de noi, iar Bugetul statului nu a 
plătit subvențiile privind diferența de preț la 

‘energie termică, începînd cu data de 12 august 
1992z S-a sistat furnizarea apei calde. (952) 

•'
1

r

. Ziar e«liia< de S C. .CCWhîl UI. EIBFIT S.A. Deva. str. 1 Decembrie. 35. jad. Hunedoara. ©Sefeane î 0412T9, 6I21S7, 61126S. 625904 Rbx 618061.
> fihreăga ^sjmodcre pentru conținuta! artlco: leii» Oeva.


