
Hsglhei Mi Aaselaţtel 
CJUHţ fCwltful di r# - 
torărep&ntrii integrare şi 
dezvoltare) din Alpes de 
HS jc Prevence Fmr ţa, 
au venit în vizită în o- 
raşul Deva. Pe baza u- 
nei mai vechi relaţii de 
prietenie cu dl Ioan Boan- 
că, membru al Asociaţiei 
„Floarea vieţii" Deva, 
oaspeţii francezi au adus 
ajutoare, în principal îm
brăcăminte şi jucării pen
tru copii. Acestea au fost 
colectate de asociaţia 
franceză, care se auto- 
finanţează, şi care, pen
tru a face deplasarea la 
Deva, a avut nevoie de 
sponsori. Din ajutoarele 
aduse, multe articole de

DOUĂ ASOCIAŢII, UN SINGUR SCOP
îmbrăcăminte şi jucării 
au fost primite de la 
Grădiniţa din Combes.

Dar mai mult decât 
pachetele donate Asocia
ţiei „Floarea vieţii** şi 
bisericii adventiste, me
rită subliniate intenţiile 
C.A.I.D. In primul rând 
aceea de a împărtăşi a- 
soeiaţiei devene, simila
ră ea scop şi preocupări, 
din experienţa proprie, 
acumulată în privinţa e- 
ducării în familii de pri
mire a unor copii aban
donaţi sau ai căror pă
rinţi au fost decăzuţi din

drepturi. De asemenea, 
dorinţa de a sprijini ma
terial 2—3 familii, care 
în cadrul Asociaţiei „Floa
rea vieţii" iau în îngriji
re temporară copii cu 
probleme. De altfel în 
scopul declarat al aso
ciaţiei franceze intră şi 
preocuparea ca o mică 
parte din fondurile sale 
să fie destinată unor co
pii români.

Soţii Michel şi Chantal 
de Asis, care ne-au vizi
tat judeţul, sunt membri 
ai C.A.I.D., fondat în ur
mă cu 2 ani, au 4 copii şi

alţi 3 minori in îngriji
re. Pe aceştia, împreună 
cu fiica mai mare, i-au 
adus la Deva, excursia' 
oferită făcând parte din 
programul de recuperare 
a acestor copii cir pro
bleme de comportament.

în Franţa soarta copii
lor ai căror părinţi au 
decăzut din drepturi o 
decide judecătorul de 
minori. După gravitatea 
faptelor săvârşite, după 
comportament copiii sunt 
încredinţaţi unor familii 
de primire plătite de stat, 
unor centre specializate

sau privaţi de libertate, 
lucru de care se tem. In 
cadrul acestui sistem de 
protejare a minorilor se 
regăseşte şi C.A.I.D., care 
dispune de educatori spe
cializaţi în probleme de 
toxicomanie, delincvenţă. 
Familiile din asociaţie au 
în îngrijire copii de di
verse etnii şi religii. Ei 
sunt trataţi la fel ca pro
prii copii. Dna Chantal 
consideră că singurul re
mediu pentru ca ei să 
revină la un comporta
ment normal este dragos
tea cu care îi înconjoa

ră adulţii. Iar soţul, 
Michel, crede că au a- 
juns să fure sau să se 
drogheze pentru că le-a 
lipsit afecţiunea şi că 
schimbând mediul viciat 
în care au trăit compor
tamentul lor devine altul.

Cele două asociaţii — 
franceză şi română — 
apărute independent una 
faţă de alta, aflate !a 
mii de km distanţă surîf 
unite în fapt de aceeaşi 
dragoste pentru copii 
lipsiţi de grija şi afec
ţiunea părinţilor. Iar ’ 
după această vizită le
găturile lor directe vor 
fi mai strânse.
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READAPTARE LA NOILE CERINŢE
#  La (şi sub) capacitate;
#  Reprofilare, «tehnologizare ;
#  Sindicatul îşi vede de rosturile lui.

Reducerea drastică a ac
tivităţii de investiţii (după 
decembrie 1989) s-a * răs
frânt negativ şi asupra 
întreprinderilor producă
toare de materiale de con
strucţii. ©ar acolo unde s-a 
acţionat cu responsabilitate 
şi curaj, acolo unde s-au 
căutat soluţii şi s-a găsit 
înţelegere în colectiv, pro
ducţia n-a trenat prea mult,
Dimpotrivă, s-a readaptat 
la noile cerinţe ale econo
miei şi ale populaţiei, s-a 
diversificat, şi-a sporit ren
tabilitatea.

Aşa s-a întâmplat şi ta 
S.C. „Macon" SlA. Deva.
Este adevărat, producţia de 
tuburi premo s-a oprit (din 
lipsă de comenzi), iar agre
gatele şi instalaţiile spe
cifice se află în conservare, 
cea de stâlpi I.EA s-a di
minuat mult, din aceleaşi 
cauze, ca şi cea de ele
mente prefabricate din be
ton. • în schimb, secţiile de 
b.e.a., de ţiglă din beton 
şi de came de teracotă 
funcţionează la capacitate, 
producând lună de lună 
cantităţi însemnate de 
produse, tot mai mult so
licitate de beneficiari.

— Comenzile continuu 
crescute ne-au determinat 
ca, In acest an, să ne pro
gramăm volume sporite de*—*—*—* —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*•—*— *

suhnani. Nu vrem ca, peste 
zece ani. de exemplu, să 
ajungem In aceeaşi situa» 
ţie de antagonism şi ani
mozitate cu cea de acum", 
a subliniat Radovan Karad
jici.,

producţie faţă de amil tre
cut releva dl ing. Moise 
Voiconi, directorul cu’ pro
ducţia lâ S.C. „Macon" S.A. 
Deva. Astfel, la b.e.a. rea
lizăm cu aproape cinci la 
sută mai mult, la vată mi
nerală şi produse din vată 
minerală cu 22,5 la sută 
mai mult, Ia cahle de te
racotă cu 77,2 Ia sută mai 
mult, la polistiren expan-

S.C. „Macon“ S.A. Deva

date cu 84,3 la sută mai 
mult. Sigur, aceste sporuri 
sunt confirmarea .calităţii 
produselor pc‘ care Ie rea
lizăm, operativităţii în li
vrarea către beneficiari şi 
nu în ultimul rând a pre
ţurilor accesibile pe care 
le practicăm. Menţionez că 
avem relaţii bune cu mulţi 
dintre beneficiarii noştri 
tradiţionali, dar îi deser
vim în timp util pe toţi 
cei care apelează ia pro
dusele noastre.

Cum spuneam, la S.C. 
\,Macon" S.A. Deva s-au 
făcut eforturi pentru în
noirea şi diversificarea pro
ducţiei, pentru «tehnolo
gizare. Astfel, în, 1992 a 
fost pusă în funcţiune o 
modernă capacitate de pro
dus cahie de teracotă, iar 
în ianuarie a.c. a fost mon-

•  BELGRAD. Liderul 
sârbilor bosniaci, Radovan 
Karadjici, este de părere 
cp musulmanii se află 
într-o situaţie fără spe
ranţă şi că prelungirea răz
boiului etnic dintre sârbi, 
croaţi şi musulmani va 
duce în cele din urmă ta 
împărţirea In două a Bos
niei Ilerţegovina şi la 
dispariţia acesteia ca stat 
— transmite agenţia Ta- 
niug.

Karadjici susţine că a» 
numite cercuri occidentale, 
în special cele catolice, 
speră intr-un asemenea re
zultat. deoarece nu dor esc 
să vadă nici măcar un mic 
stat musulman în Bos
nia. El a afirmat însă că 
sârbii se opun divizării în 
două a Bosniei şi Herţcgo- 
vina. „Dorim pur şi sim
plu să ne separăm de mu

tata şi a intrat în produc
ţie o instalaţie de fabricat 
cărămizi dig beton. Am
bele au atins deja para- 
metrii; proiectaţi, produsele 
r; Sa, bucurându-se de 
apreciere din partea bene
ficiarilor.

— Printr-o bună conlu
crare cu S.C. „Marmosim" 
S.A. Simeria, care ne li
vrează blocuri industriale, 
de marmură din carierele 
sale, am reuşit să sporim 
şi noi producţia de pla
caje finite din marmură, 
solicitate atât la intern, cât 
şi la export — a mai ţi
nut şă precizeze dl Moise 
Voiconi. De asemenea, e- 
xecutăm monumente fune
rare.

Cât priveşte climatul de 
muncă, angajarea salariaţi
lor in producţie, relaţiile 
administraţie — sindicat, 
am reţinut că nu sunt pro
bleme, că există solicitu
dine şi cooperare, că sala
riile — chiar dacă nu sunt 
spectaculoase — reflectă 
fidel raportul intra munca 
efectiv depusă şi rezulta
tele- concrete obţinute. In 
plus. personalul benefi
ciază şi de alte avantaje — 
prime lunare, adaosuri fi- 
nanciare de concediu şi re
duceri de până la 50 la 
sută pentru masă la can
tină, sporuri de fidelitate, 
naveta gratuită, alte aju
toare financiare pe tru mo
mente deosebite din viaţa 
angajaţilor. In atare con
diţii, activitatea de pro
ducţie şi socială se deru
lează fluent şi eficient la 
S.C. „Macon" S.A. Deva, 
deopotrivă în beneficiul u- 
nităţii, cât- şi al salariaţi
lor.

DUMITRU GHEONEA

Abonamentele Ia ziarul „Cuvântul liber" 
pentru luna august se fac la oficiile poştale» fac» 
torii poştali şi difuzorii de presă, până la data 
de 29 iulie a.c, inclusiv.

Costul unui abonament este de 350 lei, la 
care se adaugă taxele poştale.

Dumnezeu 
vă va răsplăti!

Sunt multe familiile care au necazuri — oameni bol
navi. unii imobilizaţi ia pat, tn stare gravă. La Căminul 
Spital din Brănişca, amplasat într-un veehi conac, sunt 
foarte mulţi asemenea oameni ajunşi la neputinţă. 
Dar conacul este bătrân de veacuri, s-a minat In bună 
parte, pentru că nimeni nu a mai pus Un leu să-l în
treţină.

; Gândiji-vă şi la noi, cei care trăim ultimele zile 
ale vieţii aici, Am fost la vremea noastră Oameni vred
nici. Bătrâneţea, necazurile, suferinţele ne-au adus 
aicL

Facem o chemare de inimă şl de suflet la foţi oa
menii de bună credinţă şă Vină In sprijinul nostru. 
Domnilor deputaţi, domnilor senatori, oameni bun! 
puneţi Un leu şi pentru uşurarea suferinţelor noastre. 
La Banca Română de Dezvoltare Deva, In contul 
1510929002302 vă este bine primit orice bănuţ de la 
dumneavoastră.

Dumnezeu vă va răsplăti 1
Internaţii Căminului Spital 

Brănişca

M(a pe 2 1-
- Învăţ engleza, franceza şi algebra!
- Bravo! Cum sc spune „bună ziua" 
algebră ?

ILUSTRATE
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o  CONCURS DE PESCUIT. 
Sâmbătă, Asociaţia Handicapaţi- 
lor ffeuromotorl Hunedoara . —• 
Deva, tn colaborare cu asociaţia 
similară din judeţul Arad, orga
nizează un concurs de pescuit la 
barajul de la Mintia. Participă 
membri din cele două asociaţii. 
(V.R.J

Q INIŢIATIVA CURAJOASĂ, 
în localitatea Crişcior, într-o 
clădire veche, domnul Lucian
Bunea a început lucrările de con
solidare. în această clădire va fi

montată o moară de măcinat 
grâu şi de porumb. Utilajul este 
de provenienţă germană, cu val- 
ţuri care face patru măcinăturl. 
Societatea comercială se va numi 
„Farin — Prod“ S.R.L., iar în
treprinzătorul promite consăteni
lor că în toamna acestui an . vor 
avea posibilitatea să macine ce
reale în localitate, nemaitre- 
buind să meargă la Băiţa, Ţăr- 
mure sau Almaş. (AU.),

© OAMENII' ÎŞI PROCURĂ 
TRACTOARE. Paralel cu aplica
rea Legii fondului funciar, oa
menii din Bretea Română îşi pro
cură utilaje pentru a lucra căt 
mai btne'pământul ce-l vor primi 
în proprietate- şi. pe care, de 
altfel, îl muncesc. Dna Aurica

Guşe, primarul comunei, ne spu
nea că, în prezent, numărul trac
toarelor este de 45, iar acesta 
creşte continuu. (Tr.B.)

O STATUT NOU, OBICEIURI 
VECHI. Se spune că magazinul 
„Sanitas" din strada Libertăţii, 
Deva, a ieşit de sub orice tutelă, 
gospodărindu-se singur. Să nu 
aveţi însă impresia că s-a schim
bat ceva în bine, mai cu seamă 
în privinţa servicii. Când o per
soană intră să cumpere ceva ori 
să se informeze, dispare de la 
tejghea şi singura vânzătoare sau 
gestionară, intrând în încăperea 
de alături, spre a ţine companie 
colegelor. S-au schimbat vremuri 
şt regimuri, dar pe unii nu-i clin

tesc din loc nici chiar uraganele. 
(E.S.)

0  ORA 4,30. Pleacă în cursă 
primul autobuz al R.A.T.P. De
va. Se grăbeşte până la. Pane, 
Lăpugiu de Jos. Aduce munci
tori la Termocentrala Min
tia, Şi zilnic ora de plecare este 
respectată, muncitorii sunt aduşi 
la serviciu pe trei schimburi. 
Daca avem becuri aprinse, în
seamnă că şi harnicii şoferi ai 
R.A.T.P. Deva sunt zi de zi la 
datorie'. (Gh. IN.)



Acjjm, când s-au înche
iat examenele de admi
tere în licee şi când se 
trece in mod firesc la or
ganizarea colectivelor de 
început, socotesc că este 
momentul cel mai potri
vit să readucem în pla
nul atenţiei generale i- 
dfiea aşa-ziselor clase de 
elită. Am spus „sa readu
cem", pentru că subiec
tul în cauză a mai fost 
prezentat în coloanele a- 
cestui ziar sub semnătu
rile şi în viziunile unor 
reputaţi profesori Iiune- 
dorehi, dar, spre regretul 
nostru, dezbaterile s-au 
oprit exact în locul din 
care se întreyedeau- cu 
uşurinţă câteva concluzii 
de mare însemnătate di
dactică. Cred, însă, că 
reţinerile preopinenţilor 
mei îşi au mobilul real 
în etica binecunoscută a 
oamenilor de valoare, 
care, fără excepţie, res
ping monopolul soluţiilor 
unice şi definitive. Dar, 
chiar aşa stând lucrurile, 
aş fi dorit, totuşi, ca per- 
soane mal autorizate în 
domeniu să îşi expună 
până la capăt punctul de 
vedere cu privire la con
ţinutul şi limitele peda
gogice ale acestui con
cept. 1

în ce mă priveşte, sunt 
nevoit să spun din ca
pul locului că sintagma 
„clase de elită" nu este 
cea mai potrivită pentru 
intenţia urmărită, întru
cât ea poate da naştere 
unor ambiguităţi de in
terpretare 1 şi, mai ales, 
pentru că riscă, aşa cum 
vom vedea, să capete 
nuanţe de natură socială. 
Este mai preferahil' să 
operăm cu formula „clase 
de elevi dotaţi", aşa 
cum se' procedează în în
treaga literatură de spe
cialitate, spre a menţine 
această categorie . didac
tică fa 'sfera strictă a 
ideii de valcftre, de per
formanţă la învăţătură, 
în al doilea rfind, aceste 
preocupări, care, te min
tea unor» trec, parado
xal, noutăţi recente în 
materie, nu numai că 
sunt foarte vechi în prac
tica mondială, ci, dim

potrivă, astăzi, şi-au pier
dut aproape în totalitate 
adepţii, ca orice anacro
nism. Sub această re
marcă, mi se pare opor
tun să fac o succintă în-, 
cursiune prin istoria a- 
cestor încercări, amintind 
celor avizaţi că interesul 
pentru selecţia şi instrui
rea copiilor dotaţi coboară 
până către a doua jumă
tate a secolului al XIX- 
lea, când Francis Galton 
îşi sintetizează; pentru 
prima dată observaţiile 
sale -în lucrarea „Ileredi- 
tary Genius". îndată du
pă încheierea primului 
război mondial apar trei 
centre puternice de stu

diere şi îndrumare a co
piilor excepţionali.: cen
trul de la Londra, cpn- 
dust de Cyril Buri, cen
trul din California, sub 
îndrumarea lui Lewis. M. 
Terinan şi centrul: din 
Noua Zeelandă patronat 
de Parkyn. Puţin mai 
târziu, James Cattel, ele
vul: lui Wilhelm Wundt, 
elaborează primele feste 
•privitoare la aptitudinile 
copiilor supradotaţi, iar 
Cesare Lombroso defineşte 
pentru prima dată feno
menul genialităţii. Lor li 
se adaugă, în anii ur- , 
mători, americanii Sa
muri Laycok şil Etjwănd, 
Thorndike, germanii r Al- 

. beri Huth, Heiz Ries şi 
K.N. Mulier şi englezii 
Crutehfield, Hudden şi 
Lytton, care clasifică fir 
purile de aptitudini, .în
suşirile-copiilor doţaţi şi 
nivelurile coeficienţilor de 
inteligenţă ale acestora. 
Cum era dd aşteptat, s-a. 
resimţit de îndată nevoia 
creării i*noţ. unităţi şi 
instituţii specializate, cele 
dintâî  apărând la Ber
lin, Cleveland, Los Ange- 
les, New Yprk, Moscova, 
şi Kiev.

; Au trecut de .atunci 
.peste şapte decenii şi 
jumătate, experimentele 
continuând până către zi
lele noastre, dar in forme 
din ce în ce mai dispa

rate şi mai nesislematice. 
Cu fiecare an teoreticieni 
şi practicieni deopotrivă 
simţeau cum structurile 
de rezistenţă ale optimis-" 
mului lor de început slă
besc sub loviturile unor 
factori iminenţi. Un stu
diu aproape exhaustiv a- 
supra acestei probleme, 
apărut cu puţini ani în 
urmă, îşi sintetizează con
cluziile astfel.: „Nicăieri 
până in' prezent nu s-a 
răspândit procedeul de 
selectare a elevilor .do
taţi în clase şi şcoli spe
ciale". El nu s-a răspân

dit şi nici nu ar fi avut vreo
dată sorţi de izbândă din 
motive care ţin-.de rigo
rile severe ale vieţii şi. 
pregătirii copiilor, ale 
raţiunilor didactice în 
ansamblul lor. întâi de 
toate, orice selecţie în
seamnă aprioric dirijare 
şi tutelare excesivă, adică 
.suprjmarea libertăţii ; de 
gândire şi acţiune, f în
seamnă4 mediu ' artificial 
şi regim adeseori necon
form cu ritmurile proprii 
de muncă. Apoi, orice 
„selecţie" în sensul pe 
care îi atribuim aici 
poartă asupra ei stigma
tul unui act discrimina
toriu. Sub spectrul ei ajung 
de cele mai multe ori 
doar copiii care locuiesc 
şi trăiesc în perimetrele 
unităţilor specializate şi 
care au, pe deasupra şi 
resursele ■ materiale cu 
care să răsplătească e- 
forturile didactice supli
mentare. Dar, ne între-: 
băm noi, ce se întâmplă 
cu acei copii excepţionali 
care se îngroapă în ano
nimatul unui vârf de 
deal şi în nepăsarea ori 
sărăcia întreţinătorilor ? 
Oare dacă li s-ar oferi 
şi lor eondiţii corespun
zătoare, care să le poten
ţeze filonul de aur al 
înzestrării naturale, nu 
ar ajunge şi ei printre . 
elevii supradotaţi ? Iată 

■ două întrebări care ne 
, trimit cu gândul la rea

litatea mereu provizorie 
a fenomenului analizat

SABIN SELAGEA

O zicală românească spu
ne că „prostul dacă nu-i 
fudul, parcă nu e prost 
destui". Această expresie 
are o seamă de semnifica
ţii şi asupra câtorva dintre 
ele ne vom opri în conti
nuare. Ce înseamnă a fi 
fudul o să vedem mai în
colo, dar a fi prost ce 
vasăzică ? Prostia nu izvo
răşte din lipsa de instruire, 
din numărul de clase de 
şcoală (sunt mulţi oameni 

autodidacţi), din precaritatea 
de cunoştinţe, sau nu nea
părat. Dar eu unul nu am 
văzut un om bogat în cu- 

.noaştere care să fie fudul, 
inteligenţa îndeamnă măi 
degrabă la modestie. Am 
văzut —• şi dumneavoastră 
dragi cititori, sunt con
vins — indivizi loviţi pu
ternic de boala fuduliei, ce 
se învârt cu dezinvoltură 
printre noi. Deci a fi prost 
nu înseamnă . puţinătatea 
cunoaşterii, ci mai degrabă 
lipsa de percepere a unor 
cunoştinţe referitoare la 
comportarea în societate, în 
atitudinea faţă de cei din 
jur.

Cum se comportă fudu
lul (sau fudula) ? întâi de 
toate umblă cu nasul prin

al nouălea cer. Nu în sen
sul propriu al expresiei, ci 
în cel figurat. Şi tot de 
sus se uită la cei din ju
rul său, fie colegi de mun
că, fie cunoscuţi sau nu. 
Apoi, în orice discuţie, se 

vâră precum musca în lapte, 
ori se pricepe ori ba. Par- 
tioipă ia vorbă nu cu ton 
conciliant, ci unul impera
tiv de parcă el, fudulul 
Sau ea, fudula, ar deţine 
adevărul absolut, eventual 
rămas pe linie ereditară. 
Dacă ii contrazici, fie 
chiar şi cu o unda de pă
rere, îşi îngroaşă sau îşi 
înalţă vocea spre a do
mina. Nu are dreptate a- 
proape întotdeauna, dar a- 
cest lucru nu are impor
tanţă pentru domnia sa. 
Fudulul sau, mai ales, 
fudula sunt întotdeauna 
înţoliţi la patru ace, dacă 
nu mai mult. MasculuL are 
întotdeauna un costum ul- 
traelegant, cămaşă scrobită 
şi cravată în deplin con
trast cu culotu^a hainelor. 
Femela se îmbracă precum

o papagaliţă, în cele .mal 
fistichii culori. Şi este ne
apărat vopsită în o mie şi 
una de culori, mai bine zis 
nuanţe, căci culori sunt 
numai şapte. Eram, într-o 
zi, cu fiică-mea pe stradă 
şi a trecut pe lângă noi 
o ţipă boită pe obraz, îm
brăcată într-o rochie ce a- 
răta ca o paraşută, cu pă
rul înălţat intr-un coc i- 
mens. Călca precum un 
cocostârc. Fiică-mea s-a 
uitat lung după ea şi mi-a 
zis : ;. ; j :

— Ai văzut-o ?
— Da. .

■ Oare nu-i e ruşine să 
umble aşa de... ?

— Cum ?
N-a găsit cuvântul potri

vit s-o numească pe indi
vidă, dar am înţeles ce 
vrea să spună.

Ăştia ar fi, care vasăzică, 
.fudulul sau fudula şi, zic 
eu, este loc şi pentru ei 
în societatea românească a- 
flată te tranziţie. Cu o sin
gură condiţie: să-şi vadă 
lungul nasului. Dacă nu 
reuşesc să li-1 arătăm noi. 
Deşi speranţe să avem 
succes nu prea ar fi.

TRAIAN BON DOR
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OAMENII, CA SI BANII?
Fie că vedem sau nu, 

fie că ne convine sau nu, 
există o relaţie directă 
între degradarea monedei 
naţionale din ultimii trei 
ani, şi o anumită degra
dare a întregii noastre 
morale civice.

Cu alte cuvinte, rela
ţiile specifice finanţei în 
dinamica, în implicarea, 
în impactul cu întreaga 
— ne existenţă, se dete
riorează vizibil şi când 
e vorba de comportamen
tul nostru individual sau 
colectiv. Intr-atât ni s-au 
impregnat banii — sau, 
mai precis, semnificaţia 
lor — în viaţa de fiecare 
zi, ca „etalon", încât de
valorizarea lor se re
simte, „paradoxal" şi prin 
deprecierea întregului e- 
şafodaj social comporta
mental, raţional şi senti
mental. Idol devenit a- 

. gresiv, ţintă supremă, ga
rant al ocrotirii fiecăruia 
în faţa mizeriei posibile, 
a sărăciei, a disperării,

Banul se prăbuşeşte în 
sine, ca putere, dar el ne 
trage, ne târăşte după el, 
pe unii mai puţin, pe alţii 

-mai mult. S-ar zice că 
direct proporţional cu 
capitalul de care dispu
nem. (Dacă).

CRIZE DE 
LUCIDITATE

Subiectul poate inspira 
un întreg studiu, dar nu 
am ambiţia a „filozofa" 
aici şi acum asupra lui.

Mă uit în jur, zilnic, 
văd şi treptat mă obiş
nuiesc : criteriile valorice 
strict umane sunt înlo
cuite cu altele, tot mai 
puţin ale solidarităţii, ale 
comuniunii civice, tot mai 
mult ale individualismu
lui exploziv, uneori bru
tal. Văd cum se meta
morfozează mulţi oameni, 
cum uită bineţele fireşti,

cum se închistează, devin 
probabil mai liberi vis- 
a-vis de ceilalţi, de co
munitate, dar oare cât 
mai liberi în sine ? O- 
mul devine marfă la tro
cul vieţii ? Se petrece 
ceva greu de înţeles aT 
cum, se petrece ceva pe 
termen lung şi probabil 
că fiecare din noi sim
ţim altfel acest ceva?

Fără intenţia unei ma
liţiozităţi, vulgarizând pu
ţin analogiile, să con
semnăm că într-o emisi
une recentă la TVR a 
apărut pe ecran următoa
rea relaţie t 5,80 lei din 
1990 =  100 lei în 1993... 
(asta înainte de introdu
cerea TVA)... Dacă mo
neda naţională a căzut 
în doar peste doi ani 
într-atât, oare cât s-a 
devalorizat — în plan 
social şi individual —, 
în corelaţie, Viaţa Noas
tră ?

EUGEN EVU

Cn tristeţe şi amărăciune
Scriu cu tristeţe şi amărăciune această notă despre 

atitudinea necuviincioasă, reprobabilă, jignitoare şi ră
utăcioasă a unor şoferi de pe autobuze faţă de veteranii 
de război.

Din fericire majoritatea conducătorilor de autobuze 
au dovedit şi dovedesc o atitudine corectă, civilizată şi 
chiar respectuoasă faţă de veteranii de război care călă
toresc pe baza biletelor speciale, legal distribuite de sta
tul român ca semn al preţuirii pentru sacrificiile şi ris
curile acestei categorii cetăţeneşti luptătoare pe front în 
timpul războiului.

Printre cei câţiva conducători auto ce-şi îngăduie 
totuşi să'apostrofeze şi să batjocorească veteranii se află 
şi dl. Şandor (... ?..) care lucrează pe ruta Hunedoara — 
Boşorod. în ziua de luni, 5 iulie 1993, pe autobuzul de la 
ora 15,30, când veteranul de război FrenţtŞii Carol, de 
70 de ani, din Năduştia *de Jos, a prezentat biletul cu 
seria A, nr. 573005, atribuit legal de Asociaţia Veteranilor 
de Război, dl. şofer Şandor s-a agitat, i l-a rupt nervos 
şi ostentativ, i l-a aruncat spunându-i că asemenea bi
lete nu-s valabile, că umblă cu tot felul de şmecherii şi 
că ar fi bine să nu mai călătorească atât, că-1 caută 
moartea acasă...

Certat, admonestat, jignit şi batjocorit în faţa tuturor 
călătorilor din autobuz, care n-au îndrăznit să intervină 
împotriva furiosului, bătăiosului şi atotstăpânitorului şo
fer, veteranul a suportat totul cu stoicism şi ne-a relatat 
nouă cazul întâmplat, iar noi îl supunem judecăţii opi
niei publice, pe care o încredinţăm că veteranii de răz
boi — cu toţii trecuţi azi de 70 de ani — nu cer tratament 
deosebit sau favoruri speciale din partea şoferilor, ci do
sesc, dacă e posibil, PUŢIN RESPECT faţă de vârsta la 
care se află şi faţă de tot ceea ce au făcut, îh timpul răz
boiului, pentru acest pământ numit România.

Prot D. SUSAN
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Combaterea afidelor la porumb
Vremea caldă şi secetoa

să din cursul lunii iunie şi 
începutul lunii iulie a fa
vorizat dezvoltarea dău
nătorilor plantelor agri
cole, mai ales a coloniilor 
de afide (păduchi de frup- 
ze). Un fenomen mai rar 
întâlnit până în acest an 
este atacul acestui dăună
tor la porumb.

Deşi este o specie po- 
lifagă, atacând peste 60 de 
specii de plante, pădu
chele Ropalosiphum maidis 
atacă cu precădere po
rumbul. Coloniile de pă
duchi sunt distribuite cu 
prioritate pe organele de 
creştere ale plantelor, te 
vestibulul frunzelor centra
le, sub teaca frunzelor, pe 
panicule, pe mătase, pe 
partea inferioară a pănuşi-

lor." Pentru prevenirea e- 
ventualelor pagube pro
vocate de acest dăunător, 
se recomandă tratamente 
cu unul din produsele in
secticide : Carbetox 0,4 la 
sută sau Sinoratox 0,15 la 
sută, numai îh cazul când 
se atinge pragul economic 
de dăunare, de 50 la sută 
panicule atacate.

în timpul tratamentului 
se va purta obligatoriu . 
mască de protecţie, pentru 
prevenirea intoxicaţiilor 
cu pesticide.

Acest grup de insecte 
(afide) în urma proceselor 
metabolice elimină o se
creţie dulce „rouă de mie
re" cu proprietăţi meli- 
fere foarte căutate' de al
bine. Pentru protejarea 
familiilor de albine, cei

care execută tratamente 
chimice sunt Obligaţi, fii 
conformitate cu Ord. 45/ 
1991 al Ministerului Agri
culturii şi Alimentaţiei, să 
anunţe crescătorii de albi
ne cu cel puţin 5 zile îna
inte de efectuarea trata
mentului, să scoată fami
liile de albine din zonă, 
la o distanţă de cel puţin 
1 km sau stupii să fie 
închişi 72 ore în ca£lil*uti- 
lizării Sinoratoxului. Răs
punzători direcţi de into
xicarea familiilor de albi
ne sunt cei care execută 
tratamentele fără a lua 
măsurile minime de pro
tejare a acestora.

Biolog
IULIANA MARIAN,
I.J.P.P.C.F. — Deva

• * •

Apă nepotabilă
De la Oficiul Judeţean 

Hunedoara '— Deva pentru 
Protecţia Consumatorilor 
am fost informaţi că, în 
urma analizelor efectuate 
de către Centrul Sâni ta ro- 
Antiepidemic, s-au consta
tat, pe baza determinărilor 
bacteorologice şi chimice, 
abateri calitative şi organo
leptice de la normele în 
Vigoare pentru apa fur
nizată de la staţiile din 
Ilia şi Dobra. De altfel, 
trebuie arătat că sursele 
respective nici nu erau 
autorizate sanitar de cătrq 
I.P.S.C.M.P. Deva. Ca ur
mare, s-a oprit temporar 
furnizarea apei pentru «con
sumatorii din localităţile 
respective pană la realiza
rea parametrilor ceruţi, tn 
acelaşi timp, pentru defi
cienţele constatate s-a a- 
plicat o amendă de un mi
lion lei, sancţiune care spe
răm. că-i va trezi la reali
tate pe cei ce răspund la 
R.A.G.C.L, Deva de calita
tea serviciilor prestate şi 
de asigurarea unei protec
ţii corespunzătoare a con
sumatorilor. (N. T.).
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DIN PARTEA ASOCIAŢIEI DE 
LOCATARI NR 6 BRAD

Rugăm a ne ajuta prin publicarea 
în ziarul dumneavoastră a datelor 
unor locatari plecaţi din localitate 
şi care simt debitori. la noi, pentru 
a putea fi identificaţi:

— Codrean Cornelia, născută la 17 
februarie 1950 în localitatea Mă
ciuca — Vâlcea, fiica lui Alexandru 
şi "Elena, cu un debit la noi de 
14 263 lei.

— Iosub Constantin, născut la 19 
februarie 1950 în localitatea Lipani 
(Botoşani), fiul Clarei (cu un de
bit la asociaţie de 22 236 lei).

Rugăm pe cei care-i cunosc să a- 
ducă la cunoştinţa asociaţiei adresa 
lor exactă şi locul de muncă pe a- 
dresa: Asociaţia de locatari nr. 6, 
str. Libertăţii, nr. 8 A, oraş Brad, 
judeţul Hunedoara, telefon 651369.

De asemenea, îi rugăm pe cei care 
o cunosc pe fosta soţie sau copilul 
fostului Bozeşan Ioan.năseut în Să- 
cărâmb (Certej), la 5 septembrie 1939 
fiul lui Ioan şi Sidonia, şi a avut 
domiciliul în Brad. str. Transilva
niei, bl. 3 A, sc. I, ap. 7, să comunice 
asociaţiei numele acestora şi adresa 
exactă. Avem nevoie de aceste date

. pentru a clarifica situaţia aparta
mentului unde a locuit fostul Bo
zeşan ioan. (Cu multă stimă, admi
nistrator Sabin Giurgiu).

POŞTA RUBRICII

Stimată dnă A. Iriria Szocŝ  din 
Simeria, ne cereţi să vă ajutăm să 
obţineţi-un mic ajutor de la „han
dicapaţi" deoarece nu vă puteţi de
plasa. Pe scurt, dar cu date foarte 
concrete privind diagnosticul, tre
buie să Vă adresaţi Inspectoratului 
Teritorial de Stat pentru Handica
paţi din Deva, strada Andrei Şa- 
guna, nr. 1.

Altfel, am parcurs cu multă aten
ţie frumoasele şi caldele dumnea
voastră rânduri, adresate tuturor 
celor care v-au fost alături în mo
mentele grele ale vieţii. Spaţiul nu 
ne permite să publicăm în întregime 
cele opt pagini. Reţinem însă recu
noştinţa dv. pentru medicii din De
va, pentru familia Grecu, medici 
psihiatri la Spitalul din Zam, care 
v-au ajutat ani de zile, pentru poş- 

. tăriţa Silvia care vă alimentează se
tea de lectură, ca şi mulţumirile a- 
duse soţului dv. care vă îngrijeşte. 
Pentru toţi vă rugaţi bunului Dum-

f  f

nezeu să-i ajute. Reiese din scri
soare frumoasa dv trăsătură de ca
racter, aceea a dragostei şi stimei 
pentru semeni, pentru oamenii vârst
nici. Fie ca ruga dv., credinţa in 
Dumnezeu să vă fie reazem şi spe
ranţă, să depăşiţi stările depresive, 
să aveţi sănătate aşa cum ne trans
miteţi şi dv. in finalul scrisorii: 
„.Dumnezeu să vă binecuvânteze, să 
aveţi sănătate dv şi familiile dv.; 
fie ca lacrimile calde să înmoaie 
inimile celor răi şi să se întoarcă la 
credinţă, aşa cum: ne-au crescut bă
trânii noştri". Vă mulţumim pentru 
aprecierile dv., pentru mulţumirile 
aduse „Cuvântului liber".

NE-AM INTERESAT PENTRU 
DUMNEAVOASTRĂ

•  Ne rugaţi, dle Teodor Stângâciu 
din Deva, să cercetăm dacă într- 
adevăr societatea „Vitali" din Bra
şov, ce are filială în Haţeg, şi-a 
încetat activitatea şi eare este pro
cedeul legal de recuperare a sume
lor depifse.

Societatea funcţionează la Hapul 
„Bucura" din Haţeg, camera 24, în-, 
tre orele 8—19. J ■

Zvonurile nu se adeveresc, deci, 
întotdeauna. ■;[

Tâlharii şi viţelul
Destul de multe -lucruri 

au în comun Dorel Cova- 
liu şi Daniei Munteanu. In 
primul rând faptul că sunt 
consăteni. Din comuna Hu- 
deşti, .judeţul Botoşani. 
Ambii locuiau la Orăştie. 
Fără slujbă. (Nu ia biser 
rică). Diferenţa de clase, 
două. Primul 8, al doilea 
6. Primare. Doi copii mi- ’ 
nori fiecare. Amândoi în 
jur de 30 de ani.

»: ŢotUşi, Dorel era recidi
vist şi căsătorit, pe când 
Daniel trăia în concubinaj, 
fără vreo altă condamnare. 
Cam atât.

Şi-acum, câte ceva de
spre bietul animal. Viţelul, 
adică. Trăia şi el cum pu
tea pe la S.C. „Convior" 
S.A. Orăştie. Bine, rău, 
iu prea are importanţă. A- 

junsese totuşi la 250 kg. 
Este ceva, nu ? I-a fost 
dat să se oprească la a- 
ceastă greutate. Nu de alt
ceva, dar Cornel şi Da
niel... Aţi ghicit ! Cei doi 
şi-au pus mintea „la con
tribuţie" şi au purces, la - 
muncă. Mai exact, la fu
rat. Şi cum sărmanul viţel 
nu era prea ieşit în lu
me, s-a dus într-o noapte, 
cu cei doi pe malul râ
ului Orăştioara. * Obligat 
desigur. Atât i-a fost. Doar 
pielea şi ceva oase au mai

rămas din el, A pătimit 
însă. De ce ? O sumedenie 
de lovituri de secure şi de 
cuţit i-au găurit■' -pielea 
şi i-au făcut moartea grea. 
Ce mai, voinicii noştri se 
pricepeau la multe, dar 
chestia cu viţeii le-a scă
pat. Oricum, dintr-un a- 
nimal de 250 kg, şi-au um
plut două raniţe ! Atât. Şi 
pe-aici ţi-e drumul! Este 
vorba de drumul spre casa 
iui Gheorghe Astrunoaie, 
un alt conjudeţean da Bo
toşani ce locuia la Orăş
tie.

Afacerea s-a încheiat des
tul de rapid. Gheorghe şi-a 
primit porţia, apoi a înce
put să cheme oameni pen
tru a vinde carne. Au vân
dut cât au vândut, dar de 
mâncat- n-au avut timp. 
Au fost arestaţi toţi- trei. 
Carne de viţel vor mânca 
mai puţină acolo unde le
gea spune că pentru ceea 
ce au făcut, pedeapsa este 
între unul şi şapte ani. Şi 
încă ceva. Din prejudiciu 
nu- s-au recuperat decât 
32 500 de lei şi o piele gă
urită. A mai rănvas o pier
dere de 129 995 de lei.

O nedumerire tot mai 
avem. Cine păzeşte oare 
viţeii de la „Convior" O- 
răştie ?

V. NEAGU

Din dosarele poliţiei

.SSatT
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— Conform cercetărilor făcute în domeniu pot a- 
firma că recolta va fi bu nă, dacă bineînţeles dă 
Dumnezeu şi plouă...

Desen de AL RUGESCU

Adevăr doar în parte

APARENŢE

Aparent, Ovidiu Cazac 
şi Mihai Nidi din Hune
doara erau oameni seri
oşi. Ambii au câte 25 ,de 
ani şi ambii au câte un 
loc de muncă la ,-,Side- 
rurgica"". Numai că se 
mai ocupau şi de altceva 
— spărgeau autoturisme. 
Nu le-a mers prea mult..

„ASOCIATUL"

Istvan Kristof este aso
ciat la firma S.O. „Kris
tof Comimpex" S.R.L.
Hunedoara. Toate bune şi 
frumoase numai că barul 
deschis de dânsul nu are 
toate aprobările legale.
60 000 de lei amendă !

CĂLDURĂ mai
puţina

* .* ■ .
Una din cele mai se- j 

rioase probleme cu care i 
se confruntă oamenii Pe- I 
troşaniului iarna este căi- I 
dura din case. Iar una | 
din cauze că este mai pu- < 
ţină, ar fi că tabla zin- I 
cată de pe magistrala de ; 
termoficare este furată, i 
Problema este mai ve- I 
che. Noi sunt tâlharii. Cei! 
mai recenţi se numesc Li- | 
viu Muntean din Petro- < 
şani, Sandi Covaci din I 
Vulcan şi Daniela Cuge- , 
rean, tot din Petroşani! | 
Valoarea tablei zincate ’ 
furată de ei în ultima j 
vreme se ridică la mai I 
bine de 200 000 de lei.

I

Referitor la scrisoarea 
semnată de domnul Gheor
ghe Duma din Crişcior, 
„Găsiţi o soluţie mai civi
lizată" publicată în Cu
vântul liber nr. 897/22 iunie 
1993, mai mulţi locuitori , 
au protestat la cele con
semnate. Considerând ade
vărul undeva la mijloc 
am purtat o discuţie pe 
această temă cu primarul 
comunei, domnul Ioan 
Sturza, care ne-a lămurit. 
„In localitatea noastră, Ia 
ora actuală sunt peste 1 600 
familii care solicită lunar 
schimbarea buteliilor, multe 
dintre acestea locuind în 
apartamentele din blocuri. 
Repartiţia lunară de schim
bare a buteliilor o avem 
insuficientă, între 300— 
350 butelii, iar ca să fim 
mai operativi în schimba
rea acestora şi să nu mai 
depindem de cei din Brad 
care au şi ei o cotă insu
ficientă, ne-am deplasat 
cu un mijloc de transport, 
şi cu un reprezentant de 
la PECO Brad — direct ia 
Centrul de îmbuteliere din 
Timişoara.

în aceste condiţii, cos
tul preschimbării buteliilor 
şi al transportului au dus 
la suma de 1870 lei/bute- 
lie, iar la Brad, care efec
tuează transportul pe 
C.F.R. s-a ridicat la 1470 
lei, nu la 1300 lei cum s-a 
scris în scrisoare. Cetăţenii 
comunei, aflând că maşina 
cu butelii a sosit de la Ti
mişoara,, au dat buzna 
cu buteliile goale atât în 
Gurabarza, cât şi în Criş
cior la magazia fostului 
C.A.P. Unii dintre aceştia 
au ajutat la descărcare şi 
li s-a schimbat butelia 
goală. Magazia fostului 
C.A.P. nu este în adminis
traţia Primăriei, fiind li
citată de către domnul 
Traian David. Precizez că 
prioritate în schimbarea 
buteliilor vor avea în con
tinuare cei care locuiesc Ia 
blocuri, iar în limita dis
ponibilului vom satisface 
şi dorinţele celor cu casă 
proprietate personală, care 
au posibilitatea de a găti 
pe sobe". kj

ALEXANDRU JURCA 
Brad

SEMICENTENARUL JAGGEIt CHEFUlEŞTE 
Legendarul cântăreţ de rock-’n-roll Mick Jaggcr |  

I şi-a serbat la sfârşitul săptămânii cei 50 ani prîiîtr-un J 
* bal mascat pe tema revoluţiei franceze. Circa 300 de I
I celebrităţi, printre care şi ceilalţi Rolling Stoncs: 2 

 ̂ Keith Rirchards, Ronnic Wood, Charlie VVatts şi Bill I
I* Wyman s-au adunat în decorul unui colegiu dintr-o J 

suburbie londoneză, şi au avut grijă să aibă cu ei |  
î şi o ghilotină. Sărbătoritul, marele rebel al anilor ’60, J 
I a fost timid, refuzând să fie fotografiat în costum de î  
* epocă. Ceilalţi, chiar dacă în vestimentaţie uşor ana- |  
I cronică (Ronnie Wood purta un costum de ofiţer nă- ? 
' poleonian), nu s-au jenat. Soţia starului, manechinul 1 
*• Jerry Hali, era îmbrăcată ca... Maria Antoaneta. Ea v 

şi Mick, în prezent bunici, s-âu strecurat pe uşa d in i 
dos Ia ora 6 dimineaţa. Nu-i rău pentru 50 ani. ' ?

I
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PRINŢUL ÎŞI FACE ANALIZELE 
Prinţul Alcxis, rezident spaniol, în vârstă

* de ani, care declară Că mama sa Prinţesa Olga-Beata, - 
| este fiica unuia dintre cei cinci copii ai ţarului Nico- t  ,
* lac al II-lea al Rusiei, a decis să se supună testului ţi 
I ADN (acid dczoxiribonucleic) pentru a dovedi N
* descendenţa să imperială, a declarat purtătorul său de ţ  
| cuvânt duminică. Pretendentul a fost abordat de un îj

grup de istorici şi oameni de ştiinţă ruşi, după ce tes
tele genetice efectuate la Londra în această lună au]

I identificat rămăşiţele pământeşti descoperite la Eka- 
terinburg în Urali ca aparţinând ţarului Nicolae, soţiei 
sale şi la trei dintre cei cinci fii Cel mai cunoscuf ! 
pretendent pe linia descendenţei imperiale a fost Anna j 
Andcrson care a murit în 1984 după ce în timpul vieţii 
susţinătorii ei pretindeau că este cea mai tânără fiică |  
a ţarului, numită Anastasia. Alţi cercetători consideră j 
că fiica ţarului care a reuşit şă scape a fost Maria, I 
căsătorită mai târziu la Bucureşti. Unul dintre cei doij 

I copii ai Măriei a fost CHga-Beata al cărei fiu este A -l 
| lexis. Uniunea oamenilor de ştiinţă din St. Petersburg 
J caro se ocupa cu cercetarea acestui eaz Speră ca tes- g|l-, 
|  tele efectuate la Londra să conducă la un rezultat po- (
I zitiv în cursul acestui an. :

| . CHARLES N-O SA PUPE COROANA
J Potrivit unui sondaj de opinie efectuat la Londra, |
I numai 37 la sută dintre britanici sunt de părere că'
* prinţul moştenitor Charles ar fi potrivit ca rege. R e-1 
I laţia prinţului cu Camilla Parker şi eşecul acestuia ţ ' - 
' în căsătorie au influenţat în mod negativ acest rezul- £:
I tat. Potrivit aceluiaşi sondaj, unul din şase britanici J 

este de părere că monarhia nu va supravieţui dincolo | ‘
|  de. sfârşitul secolului.

? JAF DE DIAMANTE ~ I
I Trei indivizi înarmaţi au furat diamante în va-.
J loare de peste 7,5 milioane de dolari, într-un jaf or- )
| ganizat la un magazin de bijuterii din centrul Lon- 
» drei, au anunţat surse ale poliţiei britanice. Printre I 
* obiectele furate se numără şi un diamant alb de 25 [
I de carate şlefuit în formă de inimă, de mărimea undi 

cireşe a cărui valoare este estimată la 2,2 milioane de j 
* dolari.

i NEAGRA, CU LAPTE SAU CU PREZERVATIV?
| Turiştii care se relaxează la o cafea pe Riviera {
* franceză vor putea anul acesta să comande, pe lângă! 
I aromata licoare turcească, prăjiturele şi un.„ prezer-j 
J vativ. Un milion de asemenea dispozitive de protecţie
■ vor fi distribuite în peste 200 de cafenele, baruri de 
I plajă şi discoteci de pe litoralul mediteranean, ca 

a programului naţional de combatere a SIDA. Cum 
se face comanda ? Se cere în mod discret chelnerului

* sau chelncriţei o cafea „racordată" (eafe branchl) şi 
prezervativul va sosi alături pe farfurioară.

NUNŢILE FASTUOASE SE TERMINA LA 
ÎNCHISOARE

Autorităţile statului indian Orissa au declarat nun
ţile fastuoase ilegale, anunţând că perechile care vor 

I organiza astfel de ceremonii şi-ar putea petrece luna 
j de miere — separat — în închisoare, Informează astăzi 
| ziarul „Indian Express". Legea care a fost aprobată 
» vineri, stabileşte Ia 25 000 rupri (833 dolari) cheltuielile 
I maxime legate de organizarea unei nunţi, acestea in- 
' cluzând costul invitaţiilor, ăl meniului, muzicii şi lu- 
I minilor. Pe de altă parte, numărul maxim al invita- 
J ţilor va fi de 50 de persoane. Legea prevede că în>
I cazurile de încălcare a acestor norme vor fi aplicate^; 

amenzi de 5 000 rupîi (166 dolari) şi pedepse cu şase I
?' lllr ii în ch isn a rf» . Pi

I
« TELESCOPUL SPAŢIAL HUBBLE ÎN SPRIJINUL I  f  TEORIEI „GĂURILOR NEGRE"
* Prelucrarea datelor furnizate de telescopul spaţial 
I Ilubble susţine teoriile în conformitate cu care centrele |  < 
> extrem de strălucitoare ale unor galaxii vecine ar fi (' 
| alimentate de energia unor masive „găuri negre", au J 
J informat vineri surse ale agenţiei NASA. Aceste cer- |
I cetări infirmă ipoteza unor explozii ale stelelor în gri 

formare ca surse energetice pentru quasari şi galaxii I 
j de tip Seyfert, indicând ca alternativă probabilă mo- '
I delul standard în care „energia este furnizată de ma- £. 
* teria prăbuşindu-se într-o gaură neagră". Galaxiile fii 
| Seyfert care posedă centre strălucitoare sunt situate j‘ 
* în vecinătatea Căii Lactee, iar quasarii (quasi ştars) f* 
I sunt obiecte îndepărtate, vizibile doar datorită stră- ¥ 
* lucirii lor deosebite. Telescopul Hubble a fost plasat Ş; 
| pe orbită în aprilie 1990 iar datele furnizate atestă că J'i 
I doar fenomenul de cădere în găurile negre produce I;

t
enormele emisiuni de căldură şi lumină.

J
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VĂNZĂRI- 
CUMP ARARI

•  Vând armă vânătoare
iea lunetă (carabină). In
formaţii Boşorod, tel. IU, 
orele 18—22. (559811)

- •  Vând apartament 2
- camere, cărămidă. Deva, 

GojdU, teL 621309. (559389); j. ; - . ... •_• •• -
•  Vindem linie de îm

buteliat bere şi răcoritoare. 
Inehiriem maşini de trans
portat marfă la preţ con
venabil Angajăm vânzător 
toaetă şi barman. Infor
maţii tel 627558, orele 8— 
13, 19—21. (559390)

0  Vând mobilă (biblio- 
teaă, sufragerie, dormitor, 
cameră tineret), aragaz. In
ternaţii Deva, tel. 812000.

(559385)

0  Vând microbuz Mer- 
cedes 806 D. Deva, ; tel 
0p 5®|. v / .  (559383)

0.  Vând chioşc metalic 
j^iifFiaSeseaua Naţională). 
Informaţii tel. 669178.

? ■ (559382)

Ş ¥âftd Toyota „Celica" 
avariată parţial (piese de 
Schimb). Simeria tel, 660975.

(559381)

0  Vând urgent aparta
ment 4 camere, tel. 621888, 
Iftţre orele 13—17. :

: (559411)

0  Vând casă Deva, str. 
Stejarului, nr. 1 (Viile Noi).

(559378)

•  Vând apartament 2
eattiere. Deva, tel. 611620, 
Oqpă ora 16. (559393)

•  Vând VW Golf pe 
benzină, fabricaţie 1980, 
meM deosebit, cutie 5 
yitW&jertţi aluminiu, sca- 
une sport, spoitor, turelă, 
lolormaţii tel. 722612.

- ' • (559376)

•  Vând Dacia 1310 break,
ta*panatfi spate, ait fabri
ca** 1MB. 30000 km fe 
boşi. Deva, tel. 623016. în- 
te* «rete 15—18. @59362)

0  Vând Dacia 1100 stare 
bu**. tel. 628345, după ora 
18. (559387)

1 . Vând bibliotecă, du- 
birou. Orăştie, teL
Î7. (559347)

'• Vând Skoda MB 1000, . 
teL 627366, după ora 14, 

(559339)

•  Vând 100 000 bucăţi 
cărămidă, 50 000 kg prune

preţ negocia- 
aaţii 611951, după 

om 16. @59377)

•  Vând dozator suc
pairii braţe, joc electronic 
Joiiy Cârd. Tel. 619526, 
629068. (559367)

•%
•  Vând VW Golf, stare 

perfectă de funcţionare. 
Devn. tel. 615585. @59301)

f
0  Vând garsonieră con

fort I, Gojdu. Deva, tel. 
627230, str. Mărăşti.

(559396)

•  Vând autoturism Re
nault 18 GTD Diesel, în
matriculat, avariat. TeL 
0968/23894. (559409)

•  Vând autodubă Ford
Tranzit, înmatriculat. Tel. 
629751. @59416)

•  Vând «ilotă comer
cială ,preţ avantajos. Deva, 
str. Aleea Armatei, bL 2, 
sc. 2, ap. 25, orele 8—22.

@59415)

•  Vând casă, grădină, 
5 ha pământ (sat Cutini). 
Informaţii sat Groşi 13.

@257)

•  Vând apartament 3 
camere (pod, pivniţă, ga
raj). Informaţii tel. 722940.

(8258)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere şi ladă 
frigorifică nouă, în garan
ţie. TeL 713632. (8261)

•  Vând urgent Dacia 1306 
care necesită reparaţii, preţ 
convenabil Tel. 720633.

@263)
•  Vând apartament 2

camere, parter, posibilităţi 
privatizare şi mobilă. In
formaţii tel. 714534, orele 
17—21. @264)

•  Vând urgent televizor 
Funai, sigilat şi mobilă 
sufragerie. Tel. 729280.

@265)
•  Vând Dacia 1310, în

matriculată, avariată faţă. 
Tel. 724283. @267)

•  Cumpăr Fiat 600 stare 
funcţionare, preţ convena
bil. Hunedoara, tel. 712315.

(8266)

m+ 0 mm 0 mmmmmm0

•  Vând videoplayer* 
„Funai", nou, sigilat, 
cu telecomandă, şi în
chiriez spaţiu comer
cial amenajat sau de
pozitare en gros. De
va, tel. 622137.

@59279)

ÎNCHIRIERI
• închiriez autoeamionetă 

do 1,8 tone Ia preţuri a- 
vantajoase. Tel 027582.

■ @59379)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2 
camere din cărămidă, pro
prietate personală. Vulcan 
cu similar Deva sau Sime
ria. Informaţii Deva, tel. 
622754, intre orele 7—22.

@59305)
•  Schimb. apartament 3 

camere Craiova cu similar 
(variante). Deva. Relaţii 
Sântandrel, familia Truşcă.

(5*59348)

OFERTE 
DE SERVICII

-*—*—*—*—*—*

•  Societate comer
cială angajează: far
macistă — pentru far
macia Simeria, studii 
superioare; farmacist 
— pentru depozit De
va, studii superioare, 
vechime minimum 8 
ani. Informaţii Deva, 
tel. 612006 sau 613010.

(559386)

•  Facilitez înscrieri joc 
„Caritas" Cluj-Napoca, tel. 
616519, între orele 10—20.

(559308)

•  SC Mareş Tur SRL 
Orăştie vă oferă la 
preţuri avantajoase ur
mătoarele excursii: 
Ucraina — prin Vadul 
Şiretului ia Kiev, preţ 
25 000 lei In fiecare zi 
de luni din săptămână; 
Polonia — Varşovia, 
preţ 20000 lei -f- 20 
DM In fiecare zi de 
miercuri din săptă
mână. Vă aşteptăm. 
Informaţii la teL j 
641446, 647442. @59368)

•  Societate comer
cială de construcţii 
„Bentix" SRL Deva> 
angajează cu carte de 
muncă în condiţii a- 
vantajoase de salari
zare, cu probă de lu
cru : zidari, mozaicari, 
zugravi. Informaţii la 
tel. : 625045 sau 618556.

(559394)
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• SC Artex SRL De
va, bdul Decebal, bl.
K, parter, angajează 
urgent 10 (zece) me
canizatori agricoli 
(tractorişti). Condiţii (Je 
angajare — Vechime 
minim 5 ani. Relaţii 
suplimentare ,1a teL 
625859. (559397)

•  Facilitez înscriere 
joc întrajutorare „Ca
ritas": Cluj-Napoca. De
va, tel. 622654. (559282)

rtWSWWWVWASWM

• SC Ancoti Prestim 
SRL anunţă intenţia 
de majorare a adaosu
rilor comerciale, în
cepând cu data de 20 
august 1993. (559395)

PIERDERI

•  Pierdut filă CEC, seria
C 2 nr. 0729808 din 30 mar
tie 1963, emisă de Car- 
metaplast Deva, pentru 
SETTPPL Deva. Se declară 
nulă. (559374)

•  Pierdut legitimaţie de
serviciu nr. 8631, pe nu
mele Pronoza Andrei, eli
berată de Exploatarea Mi
nieră Certej. O declar 
nulă. @59417)

COMEMORĂRI

CONSILIUL LOCAL SĂLAŞU DE SUSi -------------- -------  !
I Organizează concurs pentru ocuparea pos- 1  

1 talul de agent agricol în data de 30 august * 
|  1993. (559282)j

•  Readucem în me
morie tuturor celor 
care au cunoscut-o şl 
au iubit-o chipul celei 1  

care a fost scumpa 
noastră fiică şi soră 

ing. DANIELA 
CONSTANTIN 

de la a cărei nedreaptă 
plecare spre eternitate 
în plină tinereţe se îm
plinesc 2 ani, în 25 
iulie 1993. Familia.

@59384)

•  Astăzi se împli
nesc 6 luni de când 
plecarea ta neaştep
tată dintre noi a lăsat 
lacrimi şi durere, re
gretul nostru nemăr
ginit că „soarele lui 
tati" nu te Va cunoaşte 
şi nu-ţi va simţi mân
gâierea şi dragostea. 
Soţia Tatiana, fetiţa 
Mădălina, părinţii, so
crii, cumnaţii.

(559401)

DECESE

•  Soţia anunţă cu 
mare durere dispariţia 
incredibilă a celui care 
a fost

TOARNICZKV ANTON 
om de aleasă omenie. 
Corpul neînsufleţit este 
depus la Capela Ro- 
mano-Catolică. înmor
mântarea azi, 23 iulie 
Ia ora 16. Nu te vom 
uita niciodată. (559391)

•  Familiile Bozdog şi 
Marc aduc calde mui- 
ţumiri angajaţilor 
CEPROMIN Deva, care 
cu multă dăruire şi su
flet ne-au ajutat să 
depăşim un moment 
dureros, vecinilor noş
tri dragi cu inima pli
nă de bunătate, cole
gilor magistraţi şi tu
turor rudelor, priete
nilor şi cunoscuţilor 
din Deva, Alba Iul ia 
şi Ilia, care au însoţit 
pe ultimul drum spre 
neagra veşnicie pe cel 
care a fost

avocat AUREL 
BOZDOG

(559380)

•  Salariaţii Regiona
lei de Distribuţie a 
Gazelor Naturale De
va aduc un ultim c- 
magiu celui care a fost 
un bun colaborator 

TOABNICZKY 
ANTON

si sunt alături de fa
milia îndoliată.

(559400)

•  Colectivul Termice 
— Gaze I.P.H. Deva 
regretă trecerea prema
tură în nefiinţă a ce
tei care a fost un bun 
coleg

ANTON
TOARNICZKY

şi este alături de fa
milia îndoliată. Dum
nezeu să-I odihnească.

(559420)

Cele mai mari câştiguri te 
puteţi obţine dacâ 

practicaţi sistemul de joc

au avui tocacdcM fa a oi au devenii
posesorii uao« «uri sunt de ImnI.

i  înscrierile se fac la Stadionul „Cetate" din 
Deva. ’

Înştiinţăm participanţii la acest sistem de 
joc, că, începând cu a doua jumătate a lunii 
august, vor fi publicate în exclusivitate în zia
rul „Cuvântul liber” ziua, ordinea şi locul unde 
se vor face plăţile.

^BPSI-COLA SE PREZINTĂ

prin S.C. DYSCRET S.R.L. VOITEG
Deva, str. Horea, nr. 101 A, (Lângă staţia 

PECO — Cetate, vizavi de Baia Sărată).
- •  Vânzări en gros şi en detallle.

Poftiţi cu încredere ! (559279)

BANCA „DACIA FELIX” S.A. — SUCURSALA 
DEVA ţ

•  6 bancă particulară în serviciul tuturor
agenţilor economici. • ••

•  Un partener ideal în afaceri.
•  Toată gama serviciilor bancare se carac

terizează prin promptitudine, operativitate şi 
solicitudine (credite cu dobânzi negociabile, de
pozite in lei şi în valută).

•  Acţiuni în lei sau în valută — o investi
ţie rentabilă pentru persoane fizice şi juridice.

Contactaţi-ne la sediul nostru din Deva, 
bdul Nicolae Bălcescu, bloc 34 (parter), telefon 
620796, fax 626367 (inclusiv după-amiază şi 
sâmbăta între orele 8—12).

SOCIETATEA COMERCIALA 
S.Ă. DEVA

Str. Depozitelor, nr. 2.

„TRANSLOC"

Organizează în fiecare zi de luni, ora 10, 
începând eu data de 26, 07, 93 până la 23. 08. 
1993, licitaţie pentru vânzarea următoarelor ti
puri de autovehicule:

•  T.V. 12 F.
•  Autobasculante 6,5 tone, 8,5 tone — 16 

tone.
•  Autotractor cu semiremorcă 20 tone.
•  Autocamion 5 tone. -
Informaţii suplimentare la telefon 623645, 

între orele 8—12.
I

CONCURS ORGANIZAT DE REDACŢIA j 
ZIARULUI „CUVÂNTUL LIBER" PENTRU i 
DIRIGINŢII Şl FACTORII POŞTALI 1

i

Pornind de la considerentul că a- 
bonamentul este mijlocul cel mai sigur 
pentru ca Ziarul să ajungă la .cititori, 
redacţia cotidianului „Cuvântul liber" 
organizează un concurs cu premii pen
tru diriguiţii şi factorii poştali.

La stabilirea câştigătorilor, care vor 
fi premiaţi de către redacţie, se ia în 
considerare numărul dc abonamente rea
lizate la ziarul „Cuvântul liber** pentru 
lunile iulie, august şl septembrie,, ţinând

seama, bineînţeles, de zona deservită 
şi de numărul de locuitori existenţi in 
raza de activitate a diriginţilor şi facto
rilor poştali, pe baza clasificării efectua
te de Direcţia Judeţeană de Poştă.

Se vor acorda următoarele premii, 
separat pentru factorii poştali şi sepa
rat pentru diriginţi:

PREMIUL I — 20 000 LEI; PRE
MIUL II — 15 000 LEI şi PREMIUL III 
— 10 000 LEI.

I

Ziar editat de SC. „CUVÂNTUL LIBER0 S A. J'20/618/1991. Cont 30 70 50 601 B.G. Deva. Deva, 2700, str. 1 Decembrie. 35, jud. Hunedoara, 
i Telefoane : 611275, 612157, 611269, 625904. fax 618061. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acesfora.
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