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£.M. BARZA

Ţekl comun şi imediat: 
redresarea activităţii 

eeonomice
Recent «Liga cadrelor 

tehnice, economice şi /  de 
! altă specialitate din E. M. 
Barza" a organizat întîi-. 
nirea specialiştilor, mem
bri si shepuniSsr profe
sionale  ̂te scopul găsirii ţi 
valorificării operative a 
soluţiilor tehnice şi orga
nizatorice menite şa scoată 
dia Impas unitatea.

Vşioriticarea potenţialu
lui intelectual—profesional 
de care dispune E. M. Bar
za, chiar în fază incipientă, 
a creat cadrul promovării 
urtor Spiuţii cu aplicare 
inţediată. a căror consecin
ţă se va regăsi in efectele 
economice ulterioare. Gru
pul de mine Rîusariu a 
propus, printre altele, in
tensificarea activităţii de 
depistare şi recoltare a 
auriii» liber. Grupul de 
mine Valea Morii conside
ră; ca necesare redistribuiri 
ale personalului calificat 
între subunităţile grupu- 
lyj, iar pentru-promovarea 
cadrelor muneitor-eşti tinere 
în funcţii -de ajutor miner, 
miner, a tos «. a 
mi telului director al între
prinderii aprobarea redu

cerii stagiului pe funcţii şi 
retribuirea în -corelare cu 
operaţiunile efectuate. Pro
puneri şi idei ău- fost pro
movate şi de secţiunile 
profesionale preparare şi 
electromecanică.

Aii fost reţinute de că
tre conducerea întreprinde
rii, reprezentată prin d-1 
director ing. Arşene Ion, 

: majoritatea'soluţiilor pro
puse, cons!derîndu-se că 
materializarea operativă a 
acestora poate avea drept 
efect redresarea economi
că a unităţii.
... Liderul sindical, d-1 
Gavrilă Gheorghe, invitat 
la această întrunire a Ligii, 
a asigurat tqt sprijinul or
ganizaţiei sindicale din în
treprindere, în restabilirea 
climatului propice dă lu
cru, considerînd că întro
narea unei stări discipli
nare la toate nivelele re
prezintă o condiţie esen
ţială în materializarea pro
punerilor emise de1 specia
liştii din unitate.
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Invitaţie în Retezat. Foto FA VEL LAZ A

Calitate-competitivitate — pîrghii 
ale supravieţuirii in economia de piaţă

tnp. ROD1CA TRiANU 
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•  IJouă femei care se ceartă fără să-şi numere 

ridurile pol deveni prietene...
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— Stunatedomnule dr. 
MIHAIL BtiDEAMi, în 
calitate de inspector şef al 
Inspecţiei Judeţene pentru 
Controlul Calităţii -Produse
lor ă  Snviditor Hunedoa
ra Deva, vă solicităm să 
precizaţi pentru cititorii 
„Cuvîntului lăter* cum se 
prezintă situaţia calităţii 
produselor Ia agenţii eco
nomici din judeţ, după 
şase luni scurse dia acest 
an ?

— Mă bucur că mi se 
pune o asemenea întrebare! 
Tocmai voiam să mă a- 
dresez ziarului pentru a 
face » informare publică, 
prin a sublinia că primul 
semestre al anuiui s-a bu
curat de o mai mare aten

ţie în.privinţa calităţii la- 
maioritatca agenţilor eco
nomici din judeţ. Ce vreau 
să spun V Că ia ynţwHţiile 
j tualc iii isanrilîe i eărre 
economia de piaţă începe
S ş r it- 't .l  te i , *ie-
ne < a fără eaiiiate -şi cum
păt i i it- s. poate ţine

iifi se iaşii sapra

vieţui. Calitatea slabă, 
non-ealitatea, cum o nu
mim noi, este cel mai mare 
inamic public.

Convorbire jruotastâ de 
GH. i. NEGREA

(Continuare în pag. » 2-r,

ÎN INTERIORUL 

ZIARULUI :

•  Reflexe TV

•  O excursie rotată

•  Sport {Campiona

tul Naţional „de

Minibaschet ; fot

balul judeţean)
- IN m A  î  MAI IMN! CA LA „VRAJA MARI... I  LA f i i  »  

SCUMP, ÎNSĂ MUZICA l  MULT MAI TARE ...
Desen de ALEXANDRU REGESC ti

I^M T O R Il
/>i re»frnl comit nei 

Şoimuş se t ircwm-
scripţia sanitar—veterina
ră unde dr. veterinar Au
relia Avham, împreună cu 
tehnicienii veterinari Jia- 
nu Vlad (eu peste 20 de 
ani dg activitate), Elvira 
Boznea, Liliana Ormin- 
dean, Ramona Chcr şi 
Vasile Ciubotarii sint 
bine cunoscuţi în toate 
localităţile din zonă pen
tru promptitudinea şi 

-comp&enţa cu care işi fac 
datoria, atit la mUcitarea 
urgentă a cetăţenilor, cît 
şi în activitatea de pre
venire a bolilor la anima
le. Aici ţi găseşti pe 
aceşti oameni oricînd la 
datorie. în orice zi — 
de. lucru sau de sărbă
toare — prezenţa la cir
cumscripţie şi deci servi
ciul de urgenţă, stht asi
gurate zi-lumină. 'La cir
cumscripţie este afişat pe 
uşă graficul eu tehnicie
nii, de serviciu, adresele 
şi numerele de telefon,

de la care pot fi che
maţi la orice oră din 
noapte, în caz de nece
sitato.

„Efectuarea programului 
ce U avem la vaccinări, 
controalele periodice pri
vind starea de sănătate a 
animalelor, în tîrgurile de 
animale şi a calităţii pro
duselor din carne sînt în 
permanenţă în centrul 
activităţii noastre" — tie 
declara dr. veterinar Au
relia Avram.

Remarcând prin aces
te rînduri stăruinţa vete
rinarilor de a-şi face da
toria, semnalăm că sint 
încă şi locuri în judeţ 
când cetăţenii aleargă cu 
sufletul la gură după un 
veterinar să-i scoată clin 
necaz animalul aflat în 
suferinţă. Fiindcă la u- 
nele circumscripţii nu e 
afişat nici programul, nici 
unde îl găseşti pe tehni
cianul veterinar. (C. 
SANDU).

% AJUTOARE. Pentru, sints■%. 
fraţii din Peştişu Mare, Filiala 
judeţeană a Societăţii de Cruce 
Roşie din România va distribui 
sub formă de ajutoare 1S00 kg 
făină dibă, 290 kg orez, 200 kg 
făină de mălai. 50 l ulei. precum 
şi îmbrăcăminte pentru copii.

Ajutoarele au fost primite de 
la Societatea ăe Cruce Roşie şi de 
la Societatea de Semilună Roşie.

Rţ GHEAŢA. Unităţile ăe a- 
limefitaţie publică ale S. C. „Tran
silvania*" S. A. Deva ne anunţă 
c.ă dispun de gheaţă industrială. 
Deci, stimaţi cititori, puteţi bea o

răcoritoare, o bere sau de ce nu, 
un şpriţ de la gheaţă. Drept este 
că procurarea ei ii cam arde la 
pungă pe lucrătorii societăţii, a- 
cum cină a ajuns S lei un kg de 
gheaţă (faţă de 0.50 lei altă
dată !). Dar merită.

•  MULŢUMIRI, Prin domnul 
Petre Popa, pensionar, locuitorii 
Hunedoarei mulţumesc Primăriei 
municipale şi conducerii fabricii 
de pline de aici, pentru străda
niile ăe a deschide in înciuda 
fabricii o "unitate de desfacere a 
produselor de panificaţie Mi«Ce 
găseşti zilnic pline caldă şi in 
Cantităţi suficiente",

-M bine, că avem prilejul să 
consemnăm asemertea mulţumiri.

•  Tabere $colare. La

Brădăţeî, comuna Râu de Mori, 
funcţionează începind cu 15 Iu
lie a.c. o tabără pentru elevii 
din licee pasionaţi de limba en
gleză şi informatică. Tabăra 
găzduieşte 350 de elevi din cinci 
judeţe ale ţării, iar de la 1 august, 
va avea, pe Ungă cele două pro
filuri enunţate mai sus şi pro
fil ăe chimie, •

•  INCEPÎND de ieri. 18 iu
lie şi la Cost eşti, în Munţii
Qrăştiei, funcţionează în două 
ser'-• de cîte două săptămînî o 
tabără ăe odihnă pentru copii, or
ganizată de Filiala Judeţeană 
Hunedoara a Societăţii de Cruce 
Roşie. In tabără sînt găzduiţi 
copii din Bucureşti rămaşi orfani 
în urma Revoluţiei din. Decem
brie 1929.

Le vor ţine companie şi copii 
ai sinistraţilor din Pestişu Mare.

•  REAPARIŢIE. Chiar în ziua 
publicării la rubrica „Flash" a 
semnalului „Achiziţie ? ?“ a rea
părut în spatele I.P.H. Deva ru
lota, ce se „evaporase“ cu cîtva 
timp în urmi. Şi chiar în... du
blu exemplar > Lăudabilă opera
tivitate, apreciată de cei care 
colectează deşeuri, în special de 
hârtie. La preţul de 3 lei un kg 
de hîrtie deşeu această îndelet
nicire a devenit rentabilă,

REPORTER

FLASH !

■  LA NEPTUN, PA
CIENŢI DIN ASIA, Spo-. 
rindu-şi continuu presti
giul, Policlinica „Doina" 
din Neptun a avut anul 
acesta p pacienţi din.» 
China, idicaciiatea trata
mentului cu Gerovital, com
binat cu proceduri balnea
re cu nămol de Techirgbiol 
şi apă de mare, ţinuta pro
fesională ţi solicitudinea 
personalului, dotările me
dicale de nivel european, 
confortul dia hotel &a* au 
consolidat şi consolidează 
prestigiul acestei firme.

■  In atenţie, copiii.
La Ministerul învăţământu
lui şi Ştiinţei se organizea
ză o consfătuire de lucru 
intr-un domeniu de larg 
interes umanitar şi social: 
„îmbunătăţirea legislaţiei 
caselor de copii orfani, 
condiţie esenţială a optimi
zării procesului ocrotirii şi 
formării acestora pmiiru 
integrarea în viaţa socia
lă*. Participă directori ai 
easeţor de copii, inspectori 
«polari, reprezentanţi ai 
Ministerului Sănătăţii, Mi
nisterului Muncii şi Pro
tecţiei Sociale, Secretaria
tului de Stat pentru Han
dicapaţi. js-ecum şt repre- 
Zentanţi «n,»- asociaţii ne- 
g u verBamentatc,

a  PlNA NU FACI POC... 
Ultima punătate de Ură a . 
şedinţei ptcnuitd Senatului 
de huii după-amiază 'a 
devenit „spaţiu tradiţional" 
pentru interpelări şi între
bări formulate de parta- 
«3'r.mri. ele. ne #*
prim - la intervenţia di. 
Oh. m usU rişea  ţFi» M4» 
«rc * ă«»4s,f muh- Ptm- 

deporiht^atea 
unor nriăfşrii 

sujmu eveni
mentelor din 
tm  din România, fn 
seiănţă di. sdnatpr a 
■mŞur m drept &  ia, de 
^  utăsurite ce ■ ste

m e t. aiidve-vide» eai«. dl 
.(BdttUbem-şeeeeAttdm ,me- 
-Wimeăţ" u il|»>4 to» r d le 

Î0m Muftii* 
M srm A m iJX A -  

tea A um m m  m m m  
c m m  *» -• ,m m . ■•«-
VHEILOR v  ŢIGANILOR. 
Cancelarul Austriei, Franz 
Vranitzky, a recunoscut, 
pentru primă dată, cores- 
ponsabilitatca mirată a 
Austriei pentru crimele co
mise în special împotriva 
evreHor sî ţiganilor în 
timpul regimului nazist.

lirtr-o declaraţie făcută 
în faţa parlamentului, ci
tată de Agenţia France 
Presse, Franz Vranitzky a 
menţionat, intre altele: 
„Un marc număr de aus
trieci au luptat în rezisten
ţă in perioadă celui de-al 
treilea Reich şi au plătit-o 
cu viaţa. Dar, îp acelaşi 
timp, mi 'tvebWtrsă uităm 
că up anumit număr de 
austrieci au sprijinit regi
mul nazist şi au luat parte 
la crimele şi persecuţiile 
comise de ' acesta".

■  CĂSĂTORIE ÎN TREI, 
Zilele trecute, la Cracovia, 
s-au întrunit aproape 100 
de politicieni şi experţi din 
Polonia, Cehoslovacia şi . 
Ungaria, avînd ca obiectiv 
crearea unui puternic lohby 
în favoarea eolaborărîi re
gionale. A luat fiinţă 
Grupul de lucru Trilateral.

„Am încheiat ceva sub 
forma unei căsătorii în trei. 
Acum ne aşteaptă bucurii 
şi frustrări comune, cum se 
întîmplă imediat după cu
nunie", a declarat Ivan 
Baba, reprezentant al 
M.A.E. ungar.

■.v .'.v .v .vw .v .v .v .v r
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Cum a ajuns un om ca stinca ia limita puterilor...
C.CT era, pînă rlu de 

mult. un om zdravăn şi 
sănătos tun, aşa cum sînt 
aproape toţi cei cc practi
că meseria de cioban şi, 
deci, îşi duc viaţa mai 
ajes în mijlocul naturii, pe., 
mirifice plaiuri, în aerul 
cel mai pur Aşa era pînă 
într-o seară, cînd a ajuns 
cu turma în păşunea din 
apropierea fermei din Au
rel Vlai cu.

Era, cum spuneam, vre
me de seară şi întunericul 
se înstăpînea din ce în 
ce mai mult. C. C. a avut. 
cînd mai era încă ziuă, o 
discuţie — e drept, aprin
să ! — cu Stuparu, tată
şi fiu, amîndoi cu numele 
Nicolae, şi cu Ioan Moga, 
ciobani şi ei, aflaţi cu alte 
turme în zona respectivă. 
Pe cînd ziua murea, a so
sit la stîna acestora din, 
urmă Ioan Pîclişan, din 
Vinţu de Jos, judeţul Alba. 
Cei trei i-au povestit păţa
nia, cearta adică cu C. C.

— Haideţi peste e l! —
a propus noul venit.

— Hai !
S-au urcat cei doi Stu

paru şi Ioan P. într-o „Da
cie” şi au luat-o spre lo
cul unde era turma lui 
C. C. Ajunşi acolo, maşina 
a oprit şi cei trei au lua
t-o ia fugă. In frunte se 
afla Pîclişan, ceilalţi doi 
rămînînd măi în urmă.

— Nu da, nu da I — au 
auzit ei venind din faţă.

Cînd au ajuns şi ei, C.C,

era căzut şi nu mai miş
ca.

— Ce i-ai făcut ? — l-au 
întrebat pe I. P.

— I-am dat cîteva cu 
bîta, a zis celălalt senin.

S-au apropiat de cel că
zut care gemea adînc. Au 
rămas cîteva clipfe încre
meniţi. apoi l-au luat de pe 
jos şi l-au urcat în „Da
cie". Cei doi Stuparu l-au 
dus pe C. C. la Spitalul 
din Cugir. De acolo, fiind
că rănile erau grave, a 
fost trimis la Alba Iulia, 
apoi la Sibiu şi în cele din 
urmă la Cluj. Avînd cra
niul spart şi fiindu-i atins 
unul din nervii motori, a 
fost supui • la multe şi 
complicate Operaţii chi
rurgicale. ţn prezent.. C. C. 
a ajuns un neputincios, 
nu-şi poate folosi o mînă.

nu umblă fără să fie spri
jinit. Şi, se pare, suferin
ţele .nu s-au încheiat pen
tru el, urîhînd a fi supus 
altor şi altor intervenţii 
pentru a fi adus în pute
rile minime , de care are 
nevoie un om cît de eît 
normal.

I. Pîclişan. aflat în pre
zent în faţa instanţei de 
judecată, îşi regretă fapta 
şi blestemă clipa cînd a 
lovit. Tardiv este acest 
sentiment ce-i apasă, fi
resc, conştiinţa. Din cele 
redate mai sus am vrea să 
se priceapă cum, prin fap
ta necugetată a unui om, 
un semeţi al său‘ a ajuns 
dintr-o stîncă de om. unul 
ce trebuie ajutat ca să 
poată trăi. .

TRAIAN SONDOR

CICLU DE PREGĂTIRE
în dorinţa de a face mai mult pentru cîini dar şi 

pentru stăpînii lor, Filiala Chinologică a judeţului 
Hunedoara, cu sediul în Deva, str. Gh. Bariţiu, nr. 5, 
va deschide cu începere din data de 15 august, uri nou 
ciclu de pregătire în cadrul Şcolii de dresaj. înscrie
rile pentru noul ciclu se fac la sediul filialei în zi
lele de luni şi miercuri, între orele 18,00 şi 20,00, 
Cursurile fiind gratuite pentru membrii Filialei. 
Pentru a evita eventualele confuzii ce s-ar putea ivi, 
trebuie să se ştie că organizaţia intitulată, „Clubul 
Fidelius" este o organizaţie nerecunoscută de filială ' 
noastră şi de către Asociaţia Chinologică din Româ
nia, înscrierea în această organizaţie neconferind 
calitatea de membru al Asociaţiei Chinologice din 
România.

••Cheia succesului“ ne-a 
prezentat pînă acum expe
rienţa a nenumăraţi mici 
întreprinzători din Vest. 
Marţi (9), ne-a făcut 
surpriza de a găzdui doi 
(încă) mici întreprinzători 
asociaţi de la noi. Şl nu 
de oriunde, cl chiar din 
Deva: firma „Naghi 4 
Zsok“. Patronii s-au pre
zentat jără complexe, do-

agitaţie*. •  ^Ancheta TVm 
de miercuri pe tema foar
te actuală a naţionalismu
lui a făcut necesara dis
tincţie dintre patriotismul' 
ca sentiment firesc, înte
meiat pe respectul faţă de 
celelalte naţii, şi naţiona
lismul «u implicaţii xeno
fobe. Cu acest prilej, ăl. 
prof. Emil Constimtinescu 
a rostit ceea ce socotim a

R e f l e x e

Cale-barul „Cina" din Lupeni — o unitate in care comerţul nu se practi
că în mod civilizat, nu se respectă normele igienico-sanitare, nu se poartă ha
late... Foto PA VEL LAZA

vedind spirit de iniţiativă 
şi competenţă. Cel mai in
teresant ni s-a părut că ei 
îşi supun virtualii anga
jaţi unui prealabil „test 
de caracter". Practică sas-; 
lutară, care ar merita ge
neralizată. Succes ! •  In 
aceeaşi zi, d-na Jeana 
Gheorghiu ne-a salutat din 
Costineşti. Emisiunea a 
fost agreabilă dacă excep
tăm „Grupul de satiră 
politică DAB", al cărui u- 
mor căznit ne-a resuscitat 
amintirea penibilă a răpo
satelor „brigăzi artistice de

fi replica săptăminii! 
„Criza economică nu poate 
fi depăşită fără rezolvarea 
crizei morale". •  Tot mier
curi s-a încheiat, din pă
cate, serialul atît de sin
gular pe tema celor Zece 
Porunci. Despre Nick. vî- 
nător de capete, noul film 
care-l va înlocui de azi 
şi al cărui ’ prim episod 
i-am văzut sîmbătă, nu 
ne: dăm, încă seama dacă 
trebuie luat în serios. Ce
lălalt serial, în schimb 
l ansat  tot s îmbătă,  
Maddie şi David, în

mod sigur se anunţă doar 
ca unul dintre cele mai 
debile divertismente de 
week-end. •  Interesantă 
,convorbirea de duminică? 
dintre d-nii Şergtu Celao 
şi Mihai Tatulîci. Ne-a sur
prins doar opinia d-lui am
basador, după care, intr-o 
societate normală, intelec
tualii ar trebui să se ma
nifesta de-a lungul între
gului spectru politic, de 
la o extremă la alta. Con
vingerea noastră este însă 
că intelectualul n-are ce 
căuta în extreme, indife
rent de culoarea lor. Şi 
aceasta tocmai pentru , că 
este intelectual, adică un 
om care gîndeşte lucrurile 
pînă la capăt, pînă la e- 
senţe. Iar esenţa extreme
lor, oricare ar fi ele, este 
întotdeauna toxică. Ade
văraţii intelectuali au fost 
în toate timpurile „cen- 
trişti". De aceea extremiş
tii i-au şi considerat me
reu, cu dispreţ, „şovăiel
nici*. •  In săptămîimla 

să a exe-conferinţă de presă 
cutivului, dl. Mugur Isă- 
rescu ne-a anunţat că, în 
anul trecut creditele au 
crescut cu 30, iar produc
ţia a scăzut cu 10 la sută. 
Trai, nencacă, pe banii 
babacului!

T.L. PHILOS

Calitate - competitivitate
(Urmare din pag. 1)

— Am înţeles şi noi, 
sperăm că şi cititorii, a- 
firmaţiile dumneavoastră 
de netăgăduit. în continua
rea dialogului vă solici
tăm să faceţi referiri con- 
creţe, la obiect. Bune şi 
rele. Aşa cum sînt ele în 
teren.

— De acord.. Cu prile
jul controalelor noastre zil
nice, am găsit lucruri bune 
la mulţi agenţi economici 
din Deva, Hunedoara, Va
lea Jiului, Orăştie, Brad, 
precum şi în unele comune. 
Să nu mă repet, dar pro
blema calităţii a devenit 
una esenţială pe masa de 
lucru a consiliilor de ad
ministraţie, a sindicatelor. 
Adică, produsul să fie 
bun, să-l vindem bine, să 
cîştigăm bani. Altfel... vine

falimentul inevitabil, dacă 
nu vom pricepe că fieca
re trebuie să ne întoarcem 
cu faţa, cu fapta la mun
că Nu la o muncă făcută 
oricum, ci la una de ca
litate, de cea mai bună 
calitate. Cu. părere de rău 
trebuie să spun, însă, că 
la X.U.M. Petroşani, S. C. 
PECO S. A. Hunedoara — 
Deva, S. C. „Stil” S. A. 
Vulcan, S. C. „Sarmis", 
„Ulpia” şi „Universul" De" 
va, la mulţi agenţi priva
tizaţi, am constatat abateri 
grave de la regulile de 
calitate, toate în detrimen
tul nostru, al cumpărători
lor. Aspecte negative se 
mai întîlnesc la S. C. „Si
derurgica" S. A. Hunedoa
ra, S. C. „Sidermet" S. A. 
Călan, E. M. Barza, S. C. 
„Corvin" S. A. Hunedoara, 
I.M.P. Hunedoara, Avicola 
Deva şi altele. Nu le pot

enumera pe toate că lista 
este cam lungă.

— Cc faceţi in asemenea 
, cazuri ?

— Simplu : îndrumăm, 
sfătuim, aplicăm prevede
rile legale. Vă rog acum 
pe dumneavoastră să mă 
lăsaţi să subliniez că acti
vitatea noastră întreagă 
urmăreşte, doreşte ca în 
toate unităţile să se fa
bricê  produse de cea mai 
bună' calitate, serviciile 
pentru populaţie să fie de 
înaltă ţinută. Eforturile şi 
îndrumările noastre le 
îmbinăm eu cele ale con
siliilor de administraţie, 
cu sindicatele, deoarece cu 
toţii trebuie să muncim 
mai bine, să putem trăi 
mai bine. Altfel, iarăşi 
cer îngăduinţa să mă repet, 
trenul în viteză al compe
titivităţii ne lasă la o 
parte...

'La redacţia „Cuvîntul 
Liber" vin mulţi oameni 
în audienţă, cu fel de fel 
de probleme, majoritatea 
dintre acestea, bineînţeles, 
reclamaţii. Aşa a procedat 
şi un grup de cucoane.

— Poftiţi, care-i proble
ma ?

O E X C U R S I E  R A T A T A i-au lăsat să treacă. S-au 
opus cei sîgfci, care le-au

VEHEMENTELE

A luat mai tatii cuvîntul 
doamna Maria T. din Deva:

— Am fost înşelaţi, un 
număr de 46 de turişti, de 
către Societatea comercială 
de turism „Sarmis*.

— Cum aşa ? 1’
— Ne-am înscris într-o 

excursie de două zile în 
Iugoslavia, pentru care 
am plătit fiecare 1 600 lei 
şi 15 mărci.

—i, Aţi fost în excursie ?
— Am pornit din Deva 

în ziua de 14 iunie. Am 
ajuns la vama de la Por
ţile de Fier unde nu ne-au 
lăsat să ieşim din ţară.

— Cine nu v-a lăsat ?
— Vameşii români!
— De ce oare ?
— N-au vrut. -
Celelalte femei venite în

audienţă n-au prea vor
bit. dar din înclinatul 
capului şi chiar din tăce
rea lor am înţeles că o 
aprobă deplin pe purtătoa
rea de cuvînt.

— Şi ce reclamaţie a-
vuţi ? ''

— Păi cei ce au orga
nizat excursia ne-au plim
bat Pe la hidrocentralele 
Porţile de Fier I, Porţile 
de Fier II şi la Muzeul din 
Turnu Severin, apoi ne-au 
adus acasă.
■' >— Aţi văzut locuri fru
moase.

— Da, dai- n-am ieşit 
din ţară. Deci trebuie să 
ni se restituie o parte din 
lei şi valuta în întregime.

— Asta aşa este. O să 
verificăm lucrurile. Tre
buie să stăm de vorbă şl 
cu .partea adversă", aşa 
că vă rugăm să ne acor
daţi timpul necesar.

bă cu doamna Argentina 
Danciu, cea care a con
dus excursia.

— Domnule, lucrez de 
26 de ani în turism, dar 
ce-am păţit cu excursia 
asta n-am să uit nici
odată ! — ne-a spus inter
locutoarea.

luat pe ele trei-patru 
combinezoane, 5—G bluze, 
cîteva rochii şi pulovere. 
Arătau ca nişte urşi".

SPRE POLUL NORD?

întrerupem aici relata
rea doamnei A.D, pentru

(SAU CUM AU ÎNCERCAT NIŞTE „CURCI 

ÎNDOPATE" SA IASA DIN ROMÂNIA)

nele. s-au îmbrăcat de 
parcă voiau să exploreze 
Polul Nord, Pe lingă hai
ne, au luat mileuri, paha
re, solniţe, scrumiere, miez 
de nucă etc. Nu-i înţeleg 
pe aceşti oameni. Păi acum 
avem voie să vedem lu
mea, să ne ducem să ne 
îmbogăţim nu buzunarul, 
ci cunoştinţele, sufletele!"

PERIPEŢII

URCIND SPRE
adevAr

Colegul care a primit 
grupul de doamne a fost 
prins cu alte treburi, aşa 
că subsemnatul a pornit 
Pe întortocheata cale a a- 
flării adevărului. Citeam 
undeva că adevărul este O 
floare ce creşte pe un pisc 
de munte accesibil pentru 
foarte puţini dintre oa
meni. Oricum, prin pro
fesia ce ne-am asumat-o, 
noi, ziariştii, sîntem da
tori să încercăm a ajunge 
acolo. La sediul Societăţii 
„Sarmis" am stat de vor

*— Ce-aţi păţit?
Discuţia cu doamna 

A.D. a fost lungă şi din 
motive de spaţiu n-o pu
tem reda in extenso. 0 
concentrăm, deci, la ma
ximum. încă de la pleca
rea din Deva li s-a spus 
excursioniştilor să nu în
cerce a scoate din ţară 
mărfuri în vederea vînză- 
rii, aşa ceva fiind inter
zis. Doamna A.D. a spus 
asta întrucît a observat că, 
în special femeile, aveau pe 
ele — deşi era iunie şi cald
— foarte multe haine «— 
jersee, pulovere ş.a. „Erau
— o cităm— umflate ea 
nişte curci îndopate, abia 
se puteau mişca. O fată 
i s-a plîns chiar că nu 
are loc pe scaun atît de 
rotundă era vecina sa, Au

a reproduce ce ne-a spus 
doamna Şt. T. aflată şi 
dumneaei în autocarul ce 
sa îndrepta, In 14 iunie, 
spre Iugoslavia: „Am ple
cat cu fiică-mea, studentă 
în anul II, să vizităm ţara 
vecină". „Ce-aveaţi în ba
gaje ?" „Ce bagaje? Cîte 
o poşetă fiecare, cu stric
tul necesar. Domnule, eil 
am umblat mult în Europa, 
împreună cu soţul, şi întot
deauna ffl-am dus să văd“. 
„Cum aţi putut ieşi aşa 
de des ?“ „Amîndoi sîn
tem ingineri mineri şi 
ne-am dus şi trimişi. Unde 
am fost, am vizitat muzee, 
monumente istorice, ce 
frumuseţi erau pe acolo". 
„Ea sîrbi, se pare, unii 
s-au dus cu alte scopuri”.: 
„Da, Unii, mai precis u

Reluăm relatarea doam
nei A.D.

Vameşii de la Porţile 
de Fier, cu ochi de ex
perţi, au sesizat imediat, 
situaţia. Au controlat cîţi- 
va turişti. Au găsit mileuri 
cusute pe căptuşeala par- 
desielor, o mulţime de sol
niţe, pahare şi scrumiere în 
bagaje. Au hotărît că auto
carul nu poate trece din
colo. Maşina a pornit înapoi 
pînă la o unitate turistică, 
unde a fost închiriată o 
cameră în care turiştii să-şi 
depoziteze ce aveau în 
plus. Puţini au procedat 
astfel, cei mai mulţi au 
mai pus haine pe ei. S-au 
îftdreptat din nou spre gra
niţă; şi au ajuns la punctul 
'de trecere de la Naideş. 
@u bir — cu mir, vameşii 
români au închis ochii ' şi

cerut românilor să pună în 
palma lor o mare sumă 
de valută. Turiştii n-aveau, 
aşa că S-au întors în ţară.

Oamenii S-au sfătuit şi, 
văzînd că in Iugoslavia nu 
pot intra, s-au hotărît să 
o ia spre Ungaria. Alt 
drum lung pînă la punctul 
de trecere Vîrşand. Vame
şii unguri, cînd au văzut 
cît de rotunde sînt cîteva 
cucoane, s-au pus pe ris — 
erău şi eam beţi — şi au 
zis „nem szabad”. Oame
nii n-au avut ce face si 
s-au întors acasă, după ce 
au bătut, prin ţară, un 
drum de circa 1 000 km.

Acestea sînt faptele. Ge 
se în tîmplă eu banii oa
menilor şi în special cu 
valuta ? Am pus între
barea d-nei Florentina Bul
gărea, şefa agenţiei âe 
turism Deva , care ne-a 
spus; V: /VsV

— Vom înapoia oame
nilor o parte din lei şi 
valuta în întregime. Dar 
numai după ce vdm scă
dea cheltuielile şi vom 
recupera mărcile âg la 
sîrbi, operaţiune ce s-ar 
putea să dureze o vreme.
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A 25-g ediţie g Campionatului Naţional de Minibaschet

EVOLUŢII DE EXCEPŢIE A ECHIPELOR DE BĂIEŢI 
DE LA C.S.Ş. DEVA

. In perioada I—13 iulie, 
municipiul Deva a orga
nizat şi găzduit în condi
ţii excelente, prin C.S.Ş. 
Deva, eu sprijinul Oficiu
lui Judeţean de Sport, tra
diţionalul Campionat Na
ţional de Minibaschet la 
care au participat 62 echi
pe de băieţi, aproximativ 
1250 tineri baschetbalişti, 
împărţiţi pe două . catego
rii de vîrstă.

După ce în urmă cu o 
săptămînă (în perioada 
1—7 iulie) echipa de băieţi 
a C.S.Ş. Deva, pregătită de 
Csaba Safar şi Livia Re- 
claru. a cîştigat locul I şi 
titlul de campioană naţio
nală, iată că în perioada 
8—13 iulie, celelalte două 
echipe de băieţi II (născuţi 
între anii 1980—1981), ale 
Devei, respectiv G.S.Ş. şi 

j't'.S.Ş. „Viitorul" s-au cla
sat pe primele două lo
curi în clasamentul final, 
obţinînd titluţile de cam
pioni şi vicecampioni na
ţionali pe anul 1991, Am
bele echipe „mici”, pregă
tite de Rozalia Safar şi 

^"'•ivia lîeclaru, au avut o 
prestaţie deosebită, reuşind 

să- învingă echipe şi secţii 
de baschet cu valoare şi 
tradiţie în ţară, precum 
Steaua Bucureşti, C.S.Ş. 
Constanţa, C.S.Ş. Tg. Mu
reş. C.S.Ş.»Piteşti, rezul
tate bune fiind obţinute 
după evoluţii excelente. 
Jocul frumos al micuţilor 
laureaţi promite mult pen
tru viitorul baschetului de- 
vean, de la care am cu
noscut în trecut atîtea sa-
tisfacţii-

iLa fete I (n. 1978), titlul 
de campioană naţională re
vine echipei C.S.Ş. Oradea, 
iar la fete II (n. 1980—1981) 
echipei C.S.Ş. Gheorghieni. 
Pînă acum, cele 25 ediţii 
au însemnat tot atîtea suc
cese pentru acest superb 
campionat naţional de 
minibaschet, competiţie 
care are iniţial caracter 
de masă, însă pe parcurs 
(şi la Deva), se transformă' 
.într-un mijloc eficient de 
selecţie a elementelor dota
te, cu perspectivă de a 
atinge marea performanţă. 
Am urmărit pe parcursul 
a două săptămîni de între
ceri, împreună cu un nu
meros public spectator,
jocuri de un bun nivel
tehnic şi spectacular, care 
conduc spre o dezvoltare 
impetuoasă şi impresionan
tă a acestui sport, care 
demonstrează de fapt fru
museţea, dinamismul şi 
utilitatea baschetului în 
dezvoltarea fizică multila
terală a copiilor.
. Viteza, detenta, refle
xele, îndemînarea, gîndi- 
rea rapidă şi spiritul de 
sportivitate au fost atuuri- 
le echipelor de copii ale 
C.S.Ş. Deva, pregătite cu 
atîta pasiune şi migală de 
către profesorii pricepuţi 
şi entuziaşti care sînt Li
via şi Dorin Reclaru, Ro
zalia şi Csaba Safar.

Şi aici, la Deva, mini- 
baschetul a fost apreciat 
la adevărata sa valoare, un 
merit de seamă revenindu-i 
delegatului F.R. Baschet —• 
venerabilul profesor Ste- 
lian Gheorghiu, în vîrstă

C O M U N I C A T  
AL COMISIEI JUDEŢENE DE FOTBAL

In urma omologării definitive a meciurilor din Cam
pionatul judeţean de fotbal, clasamentul este urmă
torul ^

S E R I A  I
1. Parîngul Loneo-Petrila
2. Minerul GHelari
3. Minerul Cerlej
4. Minerul Teliuc
5. Constr. Hunedoara
6. Minerul Valea de Brazi
7. Metalul Crişcior '
8. Minerul Aninaasa
9. E.G.C.L Colan

10. Utilajul Petroşani
11. Rapid Băcia Triaj
12. Voinţa Brad 

A promovat în Divizia C echipa Parîngul; Lonea-
Petrifa. A retrogradat în seria a ll-a. Valea Mureşului, 
echipa Voinţa Brad.

SERIA A ll-A -  VALEA MUREŞULUI

22 19 0 3 80-22 38
22 14 S 3 55-29 33
22 14 3 5 77-29 31
22 10 6 6 52-38 24
22 9 6 7 39-35 24
22 10 2 10 40-36 22
22 10 2 10 36-40 22
22 8 3 11 40-34 19
22 6 1 15 29-51 13
22 4 5 13 27-71 13
22 5 3 14 23-76 13
22 4 4 14 25-70 12

1. Victoria Dobra 20 15 1 4 78-34 31
2. Cerna Top tija 20 12 3 5 66-45 27
3. Mureşul Uroi
4. Eavior Orâştie

20 12 1 7 83-45 25
20 10 1 9 58-47 21

5. Viitorul Strei 20 9 2 9 52-65 20
6. Cerna Cristur 20 9 0 11 66-58 18
7. Recolta Rapolt 20 8 2 10 53-39 18
8. Gloria Bretea Română 20 7 3 10 43-74 17
9. Unirea ZamT 20 7 1 12 31-60 15

10. Mecanizatorul Sîntandrei 20 .6 2 12 40-55 14
11; Avîntul Bobîlna 20 5 4 11 36-64 14

A promovat în seria I echipa Minerul Bărbăteni, 
care a cîştigat cu Victoria Dobra. A retrogradat echi
pa Avîntul Bobîlna.

In vederea începerii Campionatului judeţean de 
fotbal, ediţia 1991-1992, înscrierea echipelor are loc 
în perioada 10 iulie l̂O august 1991, în fiecare zi de 
marţi, miercuri şi joi, între orele 9-12.

Se convoacă pentru ziua de vineri, 26 iulie a.c^ 
ora 10, la sediul Oficiului Judeţean de Sport conducă
torii tuturor secţiilor de fotbal din campionatul divi
zionar naţional şi judeţean de fotbal, în vederea 
constituirii Asociaţiei judeţene de fotbal, precum şi 
pentru comunicarea măsurilor de organizare a campio
natului de fotbal, ediţia 1991-1992.

de 87 ani — mereu „tî- 
năr“ printre cei mici, care 
este iniţiatorul şi susţină
torul permanent al basche
tului pentru copii. • €ît 
despre organizare, aprecieri 
Ia superlativ, cu implicare 
deosebită a G.S.Ş. Deva 
(director, prof. Vasile Vla- 
sie). în cadrul unor reu
şite festivităţi de premiere 
organizate în zilele de 8 şi 
13 iulie, cîştigătorilor le-au 
fost oferite frumoase pre
mii şi cupe de către orga
nizatori. Tuturor echipelor 
participante li s-a făcut in
vitaţia de a participa, în 
iulie 1992, la cea de-a 26-a 
ediţie, în frumosul şi stră
vechiul oraş dunărean, Dro- 
beta Turnu Severin. .

Prof. MIRCEA SIRBU, 
Oficiul Judeţean 

de Sport

ECHIPA DE FOTBAL

PARÎNGUL 
LONEA-PETRILA 
A PROMOVAT 
ÎN DIZIVIA C

Aşadar, după 21 de 
ani, Parîngul revine 
în Divizia naţiona
lă C la fotbal, du
pă meciurile de ba
raj susţinute tur—retur 
cu C.F.R, Teiuş, o altă 
formaţie bine cunoscu
tă, în urmă cu ani de 
iubitorii fotbalului hur 
nedorean. In prima 
partidă. la Teiuş, gaz
dele au învins cu 3—1, 
iar în partida retur 
din 7 iulie a.c., la Pe- 
trila, Parîngul a în
vins cu 3—0, obţinînd 
mult dorita promova
re în Divizia G. Se 
cuvine să-i amintim pe 
cei care au luptat cu, ' 
toată dăruirea pentru 
promovare atît la Te-, 
iuş, cit şi la Petrila: 
Anton, Muntoiu, Seî- 
meanu I, Creţu, Bote- 
zatu, Leleşan, Chiţac, 
Dulcu. Lăzăroiu, Ni- 
chimiş, Stana, Stanei, 
Seimeanu II, Blag şi 
Mareş în frunte cu 
antrenorul lor, SALA- 
JAN. Iată cea mai 
mare parte a lotului 
din care s-ă putut con
stitui o echipă omoge
nă, în care distingem 
cîţiva jucători bine 
cotaţi, experimentaţi.

Felicitînd conducerea 
clubului, sponsorii e- 
chipei, minele Petrila 
şi Lonea, pe toţi com
ponenţii lotului şi con
ducerea tehnică a e- 
chipei, dorim să rea
mintim cititorilor zia
rului, simpatizanţilor 
fotbalului hunedorean, 
că în viitorul campio
nat de fotbal, de tran
ziţie, ediţia 1991 —
1992, judeţul nostru are 
nu mai puţin de 11 
echipe în Divizia G! 
Gum vor fi împărţite 
în serii, cîte se vor 
clasa pe locurile 1—5 
şi deci. vor mai acti
va în Divizia G în 
noul sistem competiţio- 
nal, ce va fi aplicat 
în campionatul 1992 —
1993, vom vedea I

SABIN CERBU

„MERCUR" S.A. BRAD

Organizează în 31 iulie 1991 la sediul so
cietăţii LICITAŢIE PUBLICA PENTRU ÎNCHIRIE
RE Şl LOCAŢIA GESTIUNII SPATII COMERCIA
LE.

Înscrieri pînă la data de 29 iulie 1991. In
formaţii suplimentare la sediul societăţii, din 
strada Cuza Vodă, nr. 5, Brad, judeţul Hune- 
doara, telefon nr. 50958, (416)

SETTPPL ORAŞTIE

Organizează prin Şcoala Profesională Si- 
bişel cursuri de tractorişti rutierişti cu plată.

Înscrierile şi informaţii pînă la 25 iulie 
1991 la SETTPPL Orâştie şi Şcoala Profesiona
lă Sibişel. (412)

SOCIETATEA COMERCIALA CIF S.A. DEVA

Va organiza în data de 24.07.91, ora 9,00, 
licitaţie pentru _ închirierea spaţiului comercial 
din incinta societăţii, situat pe str. Depozitelor, 
nr. 6, municipiul Deva.

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic 
între orele 7—15 la telefoanele 12608, 23421.

(410)

DIRECŢIA SANITARA VETERINARA 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA 

cu sediul în Deva, sfr, 22 Decembrie nr. 226,

organizează CONCURS

în ziua de 12 august 1991, pentru ocuparea ur
mătoarelor posturi vacante i

•  1 pdSf tehnician veterinar la Circum
scripţia sanitară Veterinară Geoagiu (pentru sat 
Aurel Vlaicu); • ' '

•  1 post tehnician veterinar la Circum
scripţia sanitară veterinară pentru controlul ali
mentelor de origine animală Vulcan.

Informaţii suplimentare la sediul unităţii.
(411)

APLI-SOFT S.R.L. & U.A.P.
Deva, b-dul Decebal, Galeriile de artă, tel. 956/14485, 

orele 9̂ -16

Vă oferă servicii în următoarele domenii: 
TEHNICA DE CALCUL Şl BIROTICA — pe bază 
de comandă • ‘ ■
— calculatoare personale, imprimante, telefaxuri, 

producţie Germania, după proiecte IBM, EPSON, 
TQSHIBA. ,

— soituri de aplicaţie în optimizări, . contabilitate, 
şcoala etc.

— instrumentar de birou producţie Germania: plan
şete portabile şi fixe, instrumente cu tuş, hîrtii, 
plicuri etc.

TIPOGRAFIE
— tehnoredactare de ziar şi carte, 

copieri de acte.
— cărţi de vizită, antete, pliante, invitaţii, în colabo

rare cu artişti plastici.
TRANSPORT-TURISM

transport mărfuri şi persoane cu microbuz (cli
matizare, râdio) în ţară şi străinătate.

—  licenţe import-export, intermedieri pe bază de 
comision. (8656)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ELIS" S.A

Str. E. Varga, nr. 3, telefoane 12933, 13657 
Organizează în data de 24 Iulie 1991, ora' 

10, licitaţia mijloacelor fixe disponibile. Listele 
cu mijloacele fixe se pot consulta la Biroul me-
canic-şef al unităţii. (404)

SC APR0*T1RA !
S.A. SIMERIA j

(fosta Baza 20) |
k

Livrează agenţilor e- | 
conomici şi persoane- * 
lor particulare acumu- | 
latoare auto de 45, 66 î 
şi 150 Ah. Livrările se I 
fac cu prioritate celor j 
care prezintă chitanţe * 
pentru predarea acu- I 
mulatoarelor vechi la ! 
IJRVMR. j
Acumulatoarele vechi * 
se pot preda contra I 
cost şi la SC APRO- J 
TERA S.A. în momen- I 
tul cumpărării celor j
noi, (406)

TCMM-SUT DEVA

Cu sediul în Deva, î 
str. E. Gojcfu, nr. 79, I 
telefon 27110.
Angajează :

zidari şi dulgheri. * 
(413) J

I

I
UJCC

HUNEDOARA-DEVA
cu sediul în Deva, ' s 
bd. 1 Decembrie» -. |* 

nr. 14 .

Angajează priit |  
concurs i . ’ î

‘ f
2 economişti (stu- I 
dii superioare e- i» 

, conomice de spe- j 
Clalitate — finan- î; 
ţe-cohtabilitaie — 
vechime minimă 
în specialitate 5
“bî) . . .V„ '
-

•  1 primitor-distri- . f  
buitor (bărbat) |  
pentru Atelierul de > 
tîmplârie cu sediul J 
în Dobra. |
Relaţii suplimenta- J 

re la telefoane 14530 r I 
14531, 16336, interi- î  
or 24. (415! §

R.A.G.C.L. DEVA !

Anunţă asociaţiile j 
de locatari din mu- I 
nicipiu) Deva şi ora- * 
şele Brad, Colan, Ha- I 
jeg şi Stmerra să a* t 
chite debitele restan- |  
te pînă la finele Iu- î 
nii iulie 1991, în caz I 
contrar se va proce- |  
da la sistarea servi- J 
viilor de gospodărie I 
comunală pentru roa- |  
te asociaţiile debi- |  
tocire, ( conform art. % 
67* din Legea nr. 4/ |  
1981, cu consecinţa j 
pentru toţi membrii I 
asociaţiilor. |

Rugăm toţi membrii I 
şi conducerile asocia- |  
fiilor să ia toate mă- * 
şurile pentru plata |  
datoriilor restante.

<AM) \
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•  p i  ocazia împlinirii 
vîrsUI <fc m  de ani şi l an 
da la peaBtenare, înlreaffa 
famiSte «nează tei Benteu 
loan gNeacu) dtn Roşcani 
un di'daros „La mrrtti 
ani!“ şi Viaţă limgă. x> -

(2970)

•  VINO televizor Sirius 
207. Oeva, telefon 2(5505, 
dup* ora 16.

(3002)
•  Vi *0 SŞpel Record,

stare- perfectă. Deva, te
lefon 27230. (2989)

•  SOCIETATEA ITieş — 
Hton—Bafta din Oeva ofe
ră cumpărătorilor boRari
“in zgură ia dimensiunile 

x§5 x-3& -cm >la peteci 
avantajoase. Alte relaţii la 
telefoanele 28462 sau 25604, 
Deva. - • (2991) •

•  t>AU în parte fin rre-
opsit in teobirui intui ui - 
Bîrsău. ieformaUl telefon 
«37*. ©eva. (2999)

•  /VlND televizor color 
lunpfrt. Deva. telefon 13016;

12998)
•  SQGIRTATKA comer- 

“ S1BE Deva cwi parăm
Msijloc de trans- 

sub 3  tone, 
barman. Telefoa-

t  13021. 15142, după ora 
1  |2997)

. OJVÎND Audi 80. Deva,

convenabil. Simeria, tele
fon 61050. ' f»5S)

•  CUMPĂR set motor 
Dacia 1100, Renault 10. 
Deva, telefon 25713.

•  VINO aiitettn isiB Da- 
cia 1300 şi Dacia 1310 
break. Informaţii, Hune
doara, internatul - Liceului 
Industrial N b  3, ap. m .'~

/ 12962)
•  VlND microbuz Skoda. 

Informaţii Hunedoara, str. 
Răcăştie, nr. 67 (Doboli).

(2983)
•  VÎNO televizor Batea, 

tdtracolor cu diagonală 70 
am şi combină muzicală 
japoneză, cu 30 casefe Păţ. 
Informaţii, Orăştie, sfr. 
Armatei, bl. 2, ap. 48,

(2984)
•  VlND telecdlor. î«for- 

. maţii Deva, .telefon 17330.-

Dumnezeu să te odih
nească! (3004)

DECESE

•  LOCATARII blocului 
11. Zamtereseu, -regretă 
dispariţia fulgerătoare a 
vecinului

- ..c Apspsas® ■

şi Stol AlStarl de familia 
îndoliată. (1224)

•  VIN© televizor «eter 
„TEC". Deva, telefon 21889.’

- (2988)
PIERDERI

•  PIERDUT legitimaţie i 
de serviciu, eliberată de. 
E.|M. Deva, pe numele 
Bălan Constantin. O de
clar teta.

i #p(îSto câsă, anexe, grâ- 
33 «C Govăjtee, nr. 71.
;• , » * 0880)
! , d  ATlND casă prpprieta- 

7 Noiembrie, nr. 4, 
şau schimb cu a- 
Hte Deva şau O-

„ — j sko)
#2 VlND BMW 316, preţ 

ttuagdbara, te* 
12949)

•_V »D  Duela 13w, ea 
.14*9, stare per- -

6 »  - s s s r
'm  vfND Iteftwfît 9 IBtă 

m m . Deva, «ăe- 
Hfofl 15527, t d^pă nre .14.

. , t  (2941)
i •.VlND rochie mireasă 
^fcnţ^rt şl cruce de mar- 
(«ua6. Dtfva. telefon 17075.
' ' ’ . . .  meriţi ■■

O VlND Skoda 120 E, 
,4Dăt*un, Peugeot. Deva. te- 
iefah n m .  (2971)

•  VlND motoretă Mabra, 
nafbr nou, piese rezervă.

■ :iBSss.
(3003)

In valută casă 
. cu gâzi, grâ- 

. -Snexe, cu pft- 
de creştere a 
Hunedoara, -te» 
(după ora 16). 

4- (2977)
? dt VIN© te Deva ajsarta- 

patru camere, hol 
* *saa pieţei, bl. E23. 

Ii, ap. 13, în valută, 
fon 15542. 

i\ - • (2978)
I  *  VlND rochie mireasă 
Import, absolut nouă, preţ

telefon 12238.
(2990)

•  PIERDUT legitimaţie
de serviciu, pe atonele f&o- 
jofcarn Coste’,, eliberată de 
I.S.C. Mintia. © declar 
nulă. • i (2986)

DIVERSE
» FILMĂRI video de 

calitate pentru ocazii di
verse. Deva, telefon 22689.

:T: '# 9 ^ )
SO-OMBUtl 

DE lOCUTKfE
» SCHIMB apartament 

diuă camere, etaj I, par
chetat, ca apartament 3-4 
cşmere, exclus' Ificro 5,1, 
7 Hunedoara, telefon 180ă).

, (2995)
•  SCHIMB două garşte

niem «a aparfamest -J-4 
camere, exclus Micro 15. 
Dfevâ, telefon 13537, după 
oua 16. (2973)

•  SfiHINIB garsomeră 
ultracentral, cu apArtamabt 
2-3 camere, exăm h%.-re 
13, Dacia. Deva, telefon 
14784, numai astăzi.

(2976)
•  SCHIMB garsonieră 

proprietate Haţeg, cu si- 
ntete Deva. ©fer -reeom- 
ptnsă. Informaţii telefon 
997/30453, după ora 18.

(2987̂  .

COMEMORARE *.
.•  CU inima zdrobită de 

durere, c'd toata lacrftnâ/B 
in bchl, pRng astăfl <3nd 
■se împlinesc şase luni de 
efod pe bunul ateu *H
; «SNfar. ®p*EaN, 

din Ormindea, ; 
o moarte fulgerătoare. l-a 
răptt, la numai 44 de tml.

Ai lăsat în urma ta o 
mamă bătrfaă, &e fitd tău. 
Florin, pe sora ta Marte. 
cumnatul Gheorghe şi ne- 
pbţii Diana şi Bebe.

. - MULŢUMIM co
lectivului de la barajul 
Mihăileni, în special 
âtxamsim Ing. Enciu, 
preeuin şi tuturor ce- 

. lor care au fost’ ală
tur! de noi la marea 
durere pricinuită de 
moartea fulgerătoare a 
fnâtd nnstra .drag '( 

ADU u e« ^ fc  ' 
ărinlfi. (2891)Păr

•  FAMILIILE Gră- 
cinn ţ i  Rudoanu -anun- 
ţă moartea soţului, 
tatălui şi bunicului 
crAchjn dumitru

. de 57 ani. 
Inmormîntarpa — |oi,

site da domîeit'EUl din 
Deva, Miere 15, bloc 
30.

•fia te vom uita 
niciodată. (1223)

i

’ •  SH  Inim a zdrobi
te  de t e t e d  şi fe- 
crirm %n « d i  te l
despart pentru tot
deauna de scumpul
meu soţ

VASILE BtTSAN,
trecut în eternitate la 
numai 52 ani. Inrnor- 
mîntarea azi, 17 iulie 
1991, la Cimitirul Or
todox Brad.

(3012)

*  PERSONALUL de 
la Societatea Comer
cială „Mercur" S. A. 
Brad este Mituri de 
colegă- lor Suran Zo- 
rieă, 4a greaua durere 
pricmulta de deces®! 
sdtaiui

VAMBbE BtmAN,
şi-i transmit pe a- 
ceastă cale sincere con
doleanţe-

Dumnezeu să-l -odih
nească! (3013)

•  UN ultim «magiu 
cehii «are a fest 

VASILE WJBAN, 
un cafog pe care nii-1 
vont uita niciodată.

Societatea Comercia
lă „Avram lan cu* S.A. 
Brad. (3014)

m
•  stmĂt*«re
•  suRlnS
•  zburătoare
•  stnxiene

or tpedlicale se lace

aţi să ne t o d o t e n  io 
941, pentru a  primi instruc- 
cufogered plantelor men-

Doritorii tStfl « 
ielelor» 41940 «au 41 
fiani m legătură cu 
ţidnate.

î  ------------  '  “
j COOPERATIVA DE CONSUM ŞOIMUŞ

|  : ANGAJEAZĂ URGENT •

j  •  LUCRATOR GESTIONAR fa magazin Balota

1 Informaţii la telefon 68260.%• ':)■ '■
b  ..................- -■ . ' ■ . .  ••• - . . . . .  . .

I  1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—
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l DiRECTlA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
j j ’ tn u c M riT iE  uiiK icrw vA ss n a r i

.1

4% •
i

I

|  DIRECŢIA JUDEŢEANĂ A DRUMURILOR - R.A.

I  °  E V A
| Atenţiot>cază ţi pe această «ale conducă- 
* tor ii auto «are imaerseatcă rîul Mure; la Gel- 

mar că, datorită vechimS de peste IflO de ani, 
«oprnstnuctura podului fnafaffe nu mai poate 
li consolidată, fapt ce in»u*e menţinerea aces
tuia in exploatare pfriâ Ia tenmnmea podului

I nou, Ţn urm^oartde condiţii:
-  Kmitar- tonajulwi la fJS t osia simpfă; 
-  limitarea vitezei ta 5 km^oră; 1 
-  acordarea priorităţii de trecere pentru 

§ sensul Gelmar-Geongfu, conform sem-
§ '  «dM ^i existente.
P : . Transport urile de tonaj mai mare vor pu- 
1 tea etnia această traversare, folosind DJ 107 A j 
a Alba luiia -  Blandiand -  Geoagîu -  Hârău - 
4 i frsău, respectiv DJ 761 » Sdimu; -  Bîrsău.
I (**»

« s  i
1
I
I
I
1
I

SOCIETATEA £OMMKaALA
»?MSM S.A.

Hunedeară, str. Ecaterina V»g«, nr. 3 
. - Anaajeazâ prin concurs i 

P  f t f  brrOw financiar-coetabil 
jurisconsult

TN ATENUA BENEFICIARILOR SERVICIILOR 
OE „MICA PU6LICITATE"

' Annnţertlr pentru mica publicitate se primesc
* zilnic ta «sdiui redacţiei din Deva, strada 1 Dc- 
ccjBbrie 35 (clădirea Tribunalului Judeţean ţi a

> Prrlecturii, lingă parcul de la pealetc cetăţii), d«pă ţ
! următorul program : ^

* •  intre orele 8—11 pentru anunţurile eu apa- 
rifir a doua vi de Ia prezentare ţ

•  intre oi»eIe 8—14 pentru anunţurile cu apa
riţie 4n zilele următoare. |

IM PORTANT! ’j
Pentru cazuri DE DECESE (dar numai pentru \ 

asemenea situaţii 1), anunţurile pot fi prezentate şi 
Ia sediul Tipografiei Deva, str. 22 Decembrie 257, 
(biroul Corectura ziarului „Cuvîntul Liber") Intre 
oriei© 13,30—15,30, redacţia asigurînd pentru aceste 
cazuri speciale apariţia anunţurilor In aceeaşi noapte,

* pentru a doua zi. ,

♦  i tegHWteVopsitori 
|  ♦  1 finkiMpiu - - a
f #  1 dlrorffinitt -  mecanic ufHaj.

: Data concursului i 26 iulie 1991,
|  Saiarnie tc o«gociaxâ.

I Relaţii 1a se^ul unităţii, sau telefoanele
12507, 12933, 13657.

I  m

i
I
I
1

f
I
I
I
I
i
I
I
J
i
I
I
I
I
i
i
i
i

str. 1 Decembrie nr. 19 
I Organizează concurs în dato de 29 iulie 

1991, pentru ocuparea următoarelor pastori :
•  inginer agronom — 2 posturi 

tftginer zootehnist — 1 post 
inginer industrie alimentară sau medic vete
rinar — 1 post
economist sau contabil principal — 1

•  inginer zootehnist — 1 post ia < 
col Petroşani.

Tematica de concurs se află afişată la se 
dud DGAA Deva.

I Informaţii la sedwl unităţii, telefon 554/18555. 
j  _______________ ___________ (417)

I 

» :

! •
i-o

I

I

1 post ia Centrul Agr i-

A UTO MOBtt. CL UBUL ROM AN 
Filiala HUNEDOARA

I

i
: ANUNŢĂ L«MĂTOAR£LE :
I A. ASISTENŢA TEHNICA Şl RUTIERA. I

« 1. Informăm posesorii de autoturisme că în ' 
,  oraşele Brad şi Orâştie funcţionează filiale ACR j 

|  şi ateliere unde puteţi beneficia de serviciile du- j 
î bului nostru. î
|  — La BRAD — sediul atelierului propriu este |
? la Remixa de pompieri şi dispune şi de maşină ! 
* pentru tractare-romorcare. 1
|  — La ORASTlE* sediu) Filialei este în Bale '
* vardul Eroilor, bloc A, parter, iar asistenţa teh- ( 
1 nicâ este asia urată de Atelierul Autoservire O-1asigurată de Atelierul 

X  începînd cu data de 17 bdie a.c., ACR
răştie. ' :'I:

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„COhflDOR" S.A. -  SUT DEVA 1Sfr. Depozitelor 21 ■

Livrează agenţilor economici de stat şi par- |  
I ticulari agregate de balastieră, betoane, morta-1

I1 re, var pastă. 1
Execută confecţii metafice, prefabricate din |  

I beton, reparaţii utilaje şi mijloace dă transport, I 
J lucrări de strungârie. ■
|  închiriază utilaje de construcţii, maşini ]
1 transport. |

Vinde fa licitaţie utilaje casate — tractoare. ■  
1 Informaţii fa telefoanele 16528, 14521. I 
]  <420) j

|
| organizează cocsuri teoretice pentru 
; regulilor de cfrculaţie şi conducere auto.
1 B. ODIHNA—TRATAMENT. Oferim bilete în sta- I 

ţiunile : J
| •  SINAIA — Hotel Internaţional şi Intim '
'  •  FELIX Hotel Mureş
I »  IffiRCUiAf® — Hotel Minerea

9  OUMP — Hotel Crişana i
•  EFORIE NORD — Hotel Fefix !
•  MAMAIA — Hotel Şiret. I

[C. EXCURS» LA ^TANBUL.
J — Se asigură fransport cu auTOcar RCARUS, | 
12 cazări şi 3 mese fa Meptun şi la Istanbul 1 ca- :

I'  zare, mic dejun, ghid de limba română, tur Oraş > 
 ̂şi excursie peSfe Bosfor. î

f.

I Preţ 3 806 lei plus 35 DM. j
Perioada j 20—25 iulie ; 30 iulie—4 au- î 

| gust; 10—15 august; 20-—25 august; 31 au-1 
j gust—5 sept. a.c, *
| Numai devenind membri ai ACR puteţi be- ] 
'  neftCfe de serviciile chfbufan nostru.
I Informaţii suplimentare puteţi afla de la * 
I sediul ACR Deva, str. Gh. Cosbuc 21, sau la j 
J telefon 956/12822. {4!8j 1

redacţia SI ADMINISTRAŢIA : 2 700, Deva, str. I 
TIPARUL j

Decembrie, or. 83. Telefoane: 11279, 12157, 
Tipografia Deva, str. 22 Decembrie, or, 287,

11269, 11827, 25901. Telex : 72288. Fax j 18061


