
In i necurmat contact cu
Cind nu 

dea o astfel dc coadă 
la pîinc, in centrul De
vei, simbăta la amiază, 
ţi nu numai ? Răspunsul 
trebuie să vină de la... 
Fabrica de pîine.

Foto
PAVEL LAZA

Asupra sătulul româ
nesc s-au abătut, de-a lun
gul timpului, nenumărate 
schimbări, care au lăsat 
urme adinei asupra fiinţei 
sale. In ciuda atitor schim
bări şi vicisitudini, el a 
rămas „o prezenţă nemu
ritoare, nu rtvneşte Ia nici 
o laudă şi e răspindit in 
spaţiul din preajma noas
tră, cit ţine întinderea îm
părătească a ţării’, aşa du
pă cum mărturisea Lucian

Blaga în discursul sau de 
intrare in Academia Româ
nă.

Azi. mai ales, satul re
trăieşte un moment semni
ficativ al existenţei sale — 
reîntoarcerea pămîntului Ta 
ţărani, la cei care l-au lu
crat şi multe decenii au 
fost frustraţi de sentimen
tul de proprietate al aces
tuia. . Legea fondului fun
ciar i-a repus in drepturi 
pe pălmaşi, talpa ţării. Fă

ră îndoială, un astfel de 
moment, o asemenea lege 
au generat numeroase fră- 
mintări in viaţa locuitori
lor, frămintări pe care in 
cadrul rubricii „Si totuşi, 
veşnicia s-a născut la sat" 
preluată de la marele Bla-, 
ga, am încercat să le evi
denţiem aşa cum au fost

MINEI BODEA

(Continuare tu pas- a 2-a)

— Ştii, Mitică, eu ani 
de zile am făcut greva 
inteligenţei.

—  Cum adică?!
— Am făcut pe pros

tul... '::f
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La pas, prin comerţul j
din Deva ( I)  i

docul ameţitor ăl preţurilor din ultima perioadă I 
ne pune tot mai mult pe gindtiri. Dar trebuie să trăim.
S& muncim, să cîştigăra, să ne asigurăm existenţa. Şi I 
cum comerţul face parte intrinsecă din viaţa noastră, J 
ne-am propus să ne întoarcem puţin faţa spre acest! > 
domeniu, să vedem in ce măsură ţi in ce condiţii — I 
de aprovizionare fi organizare, de prezentare a măr- * 
furiior şi calitate a lor, de servicii şi igienă -  ne |  
asigură el cele necesare.

AZI —  PRIN UNITĂŢI 
ALIMENTARE

„Să disecăm o propunere''

Am trecut prin cîteva 
ntaFi magazine ale Socie
tăţii Comerciale „Alimen
tara" Deva, âm urmărit a- 
tent fondul de marfă, am 
discutat cu gestionari şi 
vinzăţori, cu mulţi, foarte 
mulţi cumpărători. Ne-am 
interesat şi de preţuri — 
unele de-a dreptul exorbi
tante. cum sînt ale cărnii, 
de exemplu,- dar şi ale u- 
nor conserve, siropuri şi 
băuturi —, de puterea de 
cumpărare a anumitor oa
meni. Nu vom menţiona 
nume ale acestora, pentru 
că nu este important, ci 
opiniile exprimate, care, de 
fapt, întăresc constatările 
noastre. ..i:.. /•

In general, fond de mar
fă este suficient. Fireşte,' 
acolo unde există preocu
pare şi interes, răspundere 
pentru «oarta unităţii, res- 
pect faţă de cumpărător. 
După cum, la fel se pre

zintă situaţia privind păs
trarea şi expunerea mărfii, 
ordinea şi curăţenia, ţinuta 
şi solicitudinea vînzătorilor.

Dar să radiografiei» pu
ţin magazinele vizitate, as
pectele întîlnite, impresiile 
culese, părerile exprimate.

PROBLEME 
CU ZAHĂRUL 

Şl ULEIUL

— Cum se poate vedea, 
există destulă marfă — ne 
spunea doamna Valeria Bi- 
can, gestionar la Magazi
nul nr. 9 — de pe strada 
Horea —, deşi unele pre
ţuri sînt foarte piperate. 
Nu ştiu unde vom ajunge.

—  Dar zahărul şi uleiul 
«Ia raţie" ?

— Sînt probleme. La za
hăr nu am onorat multe

Anchetă realizată de 
DUMITRU GHEONEA 
Fotografii PAVEL LÂZA

Consider că publicarea 
materialului intitulat „Şă 
disecăm o propunere* este 
foarte oportună şi bineve
nită.

Ca unul care activez de 
mulţi ani în acest dome-

I' niu, fiind preşedintele co
misiei de cenzori a asocia- 

* ţiei de locatari nr. 3 Haţeg, 
I doresc să particip la a- 
» ceastă dezbatere publică, 
I expunîndu-mi opinia.
, In forma actuală de or

ganizare, administratorii a- 
sodaţiilor de locatari lu
crează pe bază de conven
ţie, prestînd doar circa

E C O U R I

20—25 ore lunar şi primind 
o indemnizaţie, care, în 
urma negocierilor recente, 
se ridică, în medie, ia două 
mii lei (inclusiv impozitul

respectiv). Unii dintre ad
ministratori sînt salariaţi, 
cu normă întreagă, la di
ferite întreprinderi sau in
stituţii, astfel că la asocia
ţie lucrează în timpul lor 
liber. Restul administrato
rilor sînt pensionari sau 
casnice. '

NiCU SBUCHEA. Haţeg

(Continuare in pag. a 2-a)

(Continuare In pag. a 2-a;
La Magazinul 

ne a vînzătoarelor.
dc produse, solicitudi-

FLA SH

•  PRODUCĂTORI ŞI FUR
NIZORI. Intr-un clasament al 
producătorilor şi furnizorilor par
ticulari de lapte din judeţul nos
tru. cei mai vrednici crescători 
de animale s în t: Tokacs Wilmos 
(Sîntuhalm), Lazăr Cerbălău (O- 
colişu Mare), Ileana Tărrtaş (Po
dele), Lucreţia Drăghici (Bretea 
Română), Istrate Bodea (Mărti- 
neşti), Gheorghe Neamţu (Văli- 
şoara) şi alţii, fiecare avînd pre
date, pînă la începutul acestei 
luni, cantităţi de cîte 3600—10500 
I lapte.

•  DANS DE SOCIETATE. 
In perioada 30 'iulie — 4 august 
a.c., Clubul „Siderurgistul" din 
Hunedoara găzduieşte un concurs 
de dans de societate. Participă 
cei mai cunoscuţi dansatori ai 
genului din Bucureşti. Riteşti, Ti
mişoara, Oradea, Braşov, Hune
doara, Cugir, Bistriţa etc.

îşi dau concursul artiştii eme
riţi — Svetlana şi Petru Gozun, 
din Chişinău, văzuţi şi admiraţi 
şi pe micul ecran.

•  ZMEUREh, CĂPŞUNICA. 
La demisolul Complexului Co
mercial „Diana" de la Geoagiu- 
Băi, domnul Florin Cazan. în
treprinzător, a deschis intr-un 
spaţiu corespunzător o unitate 
profilată, pe fabricarea băuturilor 
răcoritoare i zmeurel, căpşunică,

brifeor, kiwi etc, mult căutate în 
acest sezon.

#  PREMII. La cea de a
XVIlI-a ediţie a Festivalului „Co
rabia de Aur’ — 1991, tinerii re
prezentanţi ai Clubului „Siderur- 
gistul“ din Hunedoara au obţi
nut premii valoroase ; Gina Păsat 
— premiul tinereţii. Elena Smă- 
toi premiul special pentru in
terpretare, Iea. Giurgiu — premiu 
pentru autenticitate, iar Alin Ien- 
ciu — menţiune. -

•  IN ATENŢIA CONSUMA
TORILOR. Reţeaua Cooperativei 
de Consum din Haţeg se va ex
tinde în curtnd cu un laborator 
de cofetărie (cu sală de prezenta
re proprie), pizzărie, autoservire. 
La Restaurantul-«Galeşul" va fi

deschisă o unitate pentru desfa
cerea produselor gospodina.

#  GROPI. In drumeţiile noas
tre mai mult sau mai puţin tu
ristice oprim adesea la „Hanul 
Cerbu’. O facem cu scrîşnete. 
De dinţi şi de... frîne. Este ta
re greu să găseşti un loc aici un
de să nu dai cu roata intr-o 
groapă. Cine o fi avînd parca
rea im grijă nu ştim exact. Ori
cum, un sponsor ar trebui găsit...

REPORTER

■  MINISTERUL INVA- 
ŢAMÎNTULUI ŞI„ ŞTIIN
ŢEI a definitivat ealenda- 

' rul examenelor şi. concur
surilor ce urmează a se 
organiza în mvăţămîntul 
preuniversitar pină' lâ în
ceperea viitorului an şco
lar. Pentru toţi elevii din 
clasele a VlII-a şi a iX-a, 
cei din clasele a' X-a şi a 
Xl-a (cursuri de zi şi se
rale), precum şi pentru e- 
levii din clasele a XlI-a şi 

' â Xni-a, examenele de co- 
rigeriţă se susţin în peri
oada 12—11 august. Elevii 
anului I ai şcolilor profe
sionale (atit cele pentru 
absolveşti!? clasei a VlII-a, 
Cit şi a <X-a), corigenţelc ? 
se susţin în intervalul 26— 
31 august, fn acela# inter
val susţin corigentele Ş« e- 
levii claselor I—VIII. BA
CALAUREATEI. se va des
făşura astfel : ’f. iŞ—ift au- 

'gust — înscrierea; 19 au
gust —> lucrarea, aerisii; ta 
limba şi literatura româ
nă ; 20—21 august — exa
minarea orală la această

> i^ ib ţir
dc profil la «unt "din disci
plinele: matematică, chi
mie, biologie, istorie, geo
grafie, filosofic estetică, 
pedagogie şcolară şi preşco
lară ; 23 august — lucrare 
scrisă ta una din discipli
nele : fizică, chbnfe, biolo
gie, istorie; 24 august — 
lucrare scrisă la limba şi 
literatura maternă ; 25—26 
august — examinarea ora
lă la această disciplină; 
27 august *— afişarea re
zultatelor.

■  a b o n a m e n t e  de
VACANŢA. In perioada 15 
iulie — septembrie ele
vilor şi studenţilor li se  
acordă abonamente lunare 
— la jumătate de preţ -r» 
cu număr limitat de călă
torii (zece călătorii simple), 
pe distanţe de pină ta 300 
dc iun, cu trenuri de per
soane, pentru deplasarea 
de la domiciliu la locul de 
învăţămînt sau practică. A- 
bonamentele se vor elibera 
pe bază adresei scrise de 
la unităţile de învăţămînt 
respective. Potrivit avizu
lui Ministerului de Finan
ţe, beneficiază de aceste 
abonamente numai elevii 
şi studenţii din unităţile 
învăţâmîntului de stat. Nu 
este; necesar a se face do
vada stabilirii domiciliului 
provizoriu în localitatea de 
învăţămînt sau practică.

■  WALESA CADE IN 
SONDAJE. După nici doi 
ani de la începutul prăbu
şirii regimului comunist de 
la Varşovia, numai 11 la 
sută din polonezi sînt con
vinşi de succesbl procesu
lui de democratizare a 
ţării. 22 la sută cred că 
dictatura comunistă a fost 
înlocuită de dictatura So
lidarităţii. Mai puţin de 
un sfert din participanţii 
la sondaj aprobă deciziile 
şi declaraţiile actualului 
preşedinte, fost lider al 
Solidarităţii, Lech YValcsa.

iL1 -



Pa£ f CUVJNTUL

F O T B A i
Componenţa seriilor Diviziei C din care 

fac pacte echipele hunedorene
SERIA A  I&-A 

A&  Paroşeni—Vulcan; 
Minând Ştiinţa Vulcan; 
Minerul Laponi; Mineral 
Uricani; P&rîngui Petrii» 
Lonea; Minerul Mătăsari j 
Petrolul f id e is i; Petrolul 
Stoitta; Pietroiul Gărbn- 
neşti; Pandurii Vg. Jiu î 
Minerul Motru LDierna Or
şova ; CS.M. Xte I r .  :fe* 
veri»; Consttueterid ®.CJ. 
Craiova; AuîVnafll.J.'iyat, 
Craiova; SBGPI 

■  Hunedoara t-  * echi- 
pe, Gorj ~  t ,  Mehedinţi 
2, Beij — 3.

- SERIA A IE-A' ' 
Strungul &ri»irt#8-Criş ; 

Victoria M UM itorltete**- 
t«l M tori*;
CersMci;
gîa Auto AS.
Sînmhrtftfcil SM &se; Uni
rea Tomnaţi*; Unirea SSn-

nîoolau M are; Progresul 
Timişoara; Auto FZB Tl- 
mi|mraţ ii I»g©J«
C.S.M. Caransebeş; Arse- 
nal Reşiţa; Minând Ani
na ; Minerul Moldova 
Nouă.
: ■  Hunedoara — 3 echi
pe*, T i m i ş J B ,  Caraş Se- 
verin — 4.

SERIA A KItA 
Aurul B rad; Mureşul 

Deva; Motortd I.M.A. A- 
rad ; Petftolul Arad ţ Şoi
mii Lipova ; C.P.L. Arad ; 
Înfrăţirea Oradea; Minerul 
S te i; Oţelul S te i; C.U.G. 
C lu j; Industria Sirmei O. 
Tiş-zii; U«irea £)ej ; 4Stîcia - 
Arţeşul T urda; Metalul 
Aipd; Soda Ocna > Mureş ; 
Mfcfenica Albă luliă, 
îi ■  HunedoaVa ’̂  î l  echi
pe; Arad — 4, Bihor — 3, 
Cluj — 4, Alba — 3.

Cupa 
„Minerul" 

fa tir 
cu orcul

'La poligonul din Aninoa- 
sa s-a desfăşurat oca de a 
27-a ediţie a Cupei „Mine
rul" la tir eu arcul. A 
fpsţ o participare nume
roasă, Iar rezultatele deo
sebit de bune. O noutate: 
sponsorul întrecerilor — 
S.C. „Diamant" S.A. Petro
şani, a oferit premii sub
stanţiale celor inai buni 
sportivi. î Printre aeeşfia 
s-au numărat Vietor Stă- 
nescu (Plopeni), Viorel 
Babian (Aninoasa), Nicolae 
•lega (Anmtişsa),,mulţi a l
ţii. M  Iftarglt). •

st?a mare tc§ism} Mim-î»
kov-Koncealovski, şi

SlMv
dorciuk ta Unchiul Va
ni i, capodopera eobauto- 
nă, ju evăt at supri-ne,
?a „Tela inemateet", 0  
metan ilie încremenită ţ i  
vastă ca stepele tuşeşti.
•  Sîmbălă, în schimb, om 
fost otrăviţi cu Rătăcito
rii, film  de un primiti
vism sinistru, At oarţ "4p*.: 
cui oricărei idei sau sen
timent a fost ludt de cio
măgelile bestiale dint«  
bandele de derbedei din 
Bronz. Ca ţi cum viu 
ne-ar ajunge derbedeii 
noştri l 9 In eirăsbtiteu 
„Pro P a tr ia g ră n ic e r ii  
se pi. vi p drept <*. » î  
că mi-şi pot jaee'tî&kMo 
în neăd eţitkent, fiiiid 
totodată umiliţi de ' tdjt 
bandiţii oare fetesc ' la 
fruntarii, profitând de d e 
menţa stupidă şi irespon-
«jJ <M~ U .rţf4j*J.V i
îe. E o ruşine, domnilor 
parlamentari! Poate, după 
vacanţă, veţi-găsi de eu- , 

-■ îtifnţi «$T curmaţi în sfir-

ţSt fnmtisfeîm,
Altfel vom ajunge pluto
turnau i « banditismului 
mondial. 9 I a  Jtefleo- 
tor*, d-na t, fetit Posteb- 

: ntcu-Pop s-a ocupat -âe*: 
sobru profesionism i e  tre
cutul şi viitorul Ctetâta* 
lui Dunăre—Marea Nea-

Reflexe I.V.
pră. Cutremurătoare ima
ginile lagărelor de  exter
minare din anii 1949— 
1953 şi cu nimic mai se
nine cele* 1 ale şantierelor 
din ,jepoca de aur*. Emi
siunea «r merita să fie 
reluată Ul o oră de 9irf 
spre a  r u l  zp ln itri puţin 
zonşttinţa ̂ amorfă a toun- 
răşilor care susţin eă 
„înainte era mai bine". 
9 „în faţa naţiuniim, prin- 
trpun reprezentant al qă- 
i j i  ntoue, 41», pfio*fe, uu

Uam reţinut, PJSJH. «
. degndnpn cabeg- t . 
m&4 U w M I em tm ţ ir#> 
cut, prezent sau vi ir eu 

' •Udul t răşutui Ver- 
î »  5v,p& e m tfet Ja f i 
gurare, ne simţim med bi
ne chiar şi noi, indepen
denţii. 9 „Invitatul s&p- 
ţămlniiâ  dl,. Silviu Bru- 
can, s-a complăcut din 
nou în rolul de oracol. Va 
f i  iar înjurat dar greu 
de cardeaziş. -Dintre nu
meroasele sale aserţiuni 
care a r putea figura ca 
replici e le dtytămiriM) fe- 
ţinem una, „V aw*” .)"- 
viitoare,
<ată yor fi fejrteile! Dîn- : 
tre ele, gp

descurcă
pane

banii ;se vor "KltSritil'lâ- 
•iUlnfci. •  U l t i m a  

mutate : lunea Işl l mar- 
ţoa, ta „Ora :s&»vămh&‘, 
vOm putea interpela tele- 
Şănic ̂ GuMerault-iar-danvr 
nU. mmiştri ne vor şi rms- 
punde ! Primele impresii, 
făfPtăinîna viitoare...

m  WECUlMAT X O m t G T  t V  SATUL m t a l
m t '

(Utoiare dM  'fUgi O î'

surprinse. Vif-Phi de ■ 
nemulţumiri, satisfacţia Să
tenilor a fbst imtnsă şi *- 
cesta este Uterul cel di ai 
important. -  

Satul răfidnei iinoAo de 
orice jrăm&îtărt, . e  lume 
aparte, in  care oumenii se 
fo rnieeză Auţ)& tipare trai
nice şi curate. ' ,-fieea 'ee 

şcoala românească sna «trtfi- 
aă, mărturisea acelaşi Bla- 
ba, n-a putut să altereze 
prea mult, o substanţă su
fletească modelată după 
nişte tipare d ţ  a tit .mai e- 
fective, cu cîţ 'şe ptnpuneuu 
mai Inconştient Şt mal ne
întrerupt, Şcoala felurită, 
a noastră, şi uneori mai 
puţin cea străinii mi-a în
lesnit doar distanţarea eon- 
templativă, aâre r.U-a îngă
duit să vorbesc cu oareca
re luciditate "Aespfe 'feaS-

tatea sufleteasca .** natului 
f  'despre ţipatele ei.
\ prevedem, î»  *nU oare 
vin o puUemcă doevoitare 
a iotului românesc, a bu
năstării locuitoriloi -săi, ce 
iţe •" va repercuta d iâp fe  
noastră. a tuturor. Ca şi 
Blkga, om  făcut eiogiul sa- 
iuţui ca un creator neos- 
tenit şi }*:<,! vf*n p* au'-
iu t i i .. populare, purtăU^-ui 
nukrieei noastre stilistice, 
s i  ohm aspecte *, lift 4c 
lumea sar asistenţa sani
tară, activitatea comercială, 
condiţiile de trai ale oame- 
niior. De fiecare dată insă, 
cui g in işi ta lR /  13% v»âî 
bişe_ Ne dăm seama că nu 
vom putea stă multă vre
me departe de sat, mehe- 
in i rubrica dq faţă,pcMru 
că fire nevăzute ne ţin 
strîns legaţi de el, ne chea
mă mereu 'spre fiinţa sa 
cosmieă. De aceea, speram 
că vom reveni!

PENTRU COTIM 
t jn iS N A 'f l  '

La secţia pediatrie a  
t^tatoJui.dinU unedoa- 
rp a fost amenajată cu 
măiestrie artistică 6 ca-

V ă ii  jbiţgf pdnltM

Pereţii au feţt jn  ţn- 
trc$ţtie acd>eriţi cu sec- >' 
ne. ',-|4|n..' 
copil, ' ş# : 
îndrăgite de aceştia, în  
cuK>ri d i. ier mobilierul 
şi jucăriile eontpletaază 
un cadru de linişte şi 
bucurie pentru-micuţii 
suferinzi.

D-na dr. Aurora Bş- 
moşan, şefjî s a  ţUX. ihs» 
relatat că opera dP bi
nefacere aparţine unei 
fam ilii -din Anglia; care 
a  ajutat, de asemenea; 
f-opiii 4  cu obiecte de 
lenjerie şi cu «tbaente.
P tS A

»Să im propunere"
(Urmare din pag. -(Ş

D in . păaştie, activitatea 
Unor j&dnşlrâstratori lasă 
foarte mult de aurit, ea î 
rezujnindu-se .nu^ai. la- e- 
fectăarea următaanelor a- 
per^iuhi ; Încasarea sume
lor de la locatari, ţinerea 
evidenţei debitelor, depU- 
f>‘ rea încasărilot 5» CSC, 
tr î >,-m. i •.* ţ; at’ya .a 1b  
teJor de plată. Din ,
Unii administratori nu rra 
■vedesc operativitate "nici 
jnăcar la a fişa ră  listeior 
de plată, punindu-le eu 
foarte miire inţirzicre faţă 
-do prevederile statutului 

. (cel mai tîrzlu pînă la ,15 
•■ale feiiiu urMJătottpe pentru 
care şe face plata).

După cum se ştie, actele 
iwrtaative >e (»«*• '
văd - şi alte namepoase -sar- 
cini, pe llngâ crie enueţe-

-rxter inai sus, care, fesă, 
sint „uitate" de către o

ivind Sn vedere cele a- 
r ja te  mai 
ar! fi foarte v tttvit ş i a- 
vaptajos, din toate puţicte- 
le *de vedere, ca să se « ţ* .

la o reorganizare | ţ  p i 
stoalelor asociaţii de loc«- 
ţas-i, astfici «a, de exesagdu, 
ia  Hoycg, din cele eirca 2Ş 
de asoriaţii, cîte sări in 
prezeiri, să fie numai 3. A- 
testî». •»: aibă eâtş Uri mi 

- adinistnattK', ■ cu. o ţ rţordtă 
în trebă; angajat cu con
tract de muncă ţi  cu un 
salariu corespunzător.

jReducîpdu-se cu mult 
nbmârul asociaţiilor, se vor 
elibera numeroase Încăperi 
care vor putea primi o al
tă utilizare.

Deşi, la prima vedere, 
s-ar părea că costurile a- 
sociaHilor vor creşte, te  
realitate, prin punerea în

praeti v' - propunerii s«b 
semnatului, ele vor scăaea
derint.rie nm it ! ..........- -

Şpre a demonstra a^pst
*ste’c'Ş«riieient şii 

ierni m rnă^bif'ha ldbi^lm
cele circă 2a dfe asociaţii 
idilV v'yşul Ms'Beg, irdem-; 
te şa ia ji ' a g m t  pstratoi-Hori 
sint, în prezent, în total 
de pesto m m t-irn  (3^9ţ; lei: 
x  20), în  noua- m•gaalzarejj 
totalul ş«l»pite)r-'p»: -ffl-dej 
/ jfe w  'm im  ies- fm m ooM î 
1 . 1  » •'.» lui
pufw 1 ’ t

Aş {i«p» bi! ţtrvww tfi 4 - 
ţe «tgimimte, mi- »n» 
prese alsj. fiind *bs*^»k 
conv a ,  {£ crecîndu-se } • 
aceas |I;ret»geiiiteteîaasBh." 
ciaţiilor de loeat«rl; *cţivi- 
tatea lor va 'fl' şlirtiibîl mi- 
;b u n iţ^ f,'- . ele ayîndj,,aj!ţ“ . 
mipistratori cu nortnâ îfi- 
treagă ,,*n» oalificaţi t-rn- 
fesional. şi cape nu mal lu 
crează şi in alte unităţi

(Urmare

cerinţe încă de pe luna iu
nie, iar ia  ulei avem, de 
asemenea, restanţe.

Aceeaşi situaţie ni s-a 
semnalat şi la magazinele 
nr. 23 — de pe strada Li
bertăţii, la cele din cadrul 
complexei® -Ctentpal ÎSaţă 
şi „Ulpia", nr. 36 de pe 
bulevardul Dcccbal, nr. 3 
— din Piaţa Victoriei, nr.
1 de pe strada I - Decem
brie, la toate cele vizitate.

— Domnule, eu nu înţe
leg de ce statul aduce în 
alimentare dulciuri scum
pe şi bere străină, băuturi 
fine şi alte mărunţişuri ce 
nu sint strict necesare şi 
nu aduce zahăr şi ulei, de 
care avem nevoie aproape 
zilnic în alimentaţie ? ! — 
îşi exprima, pe drept te
mei, nedumerirea 0  gos
podină. Mai ales în aceas
tă perioadă cînd ne punem 
şi noi unele, şi altele în 
cămări, pentru toamnă-iar- 
nă.

Este, într-adevăr. un mo
tiv de reflecţie pe o rază 
cu bătaie mai lungă — pî
nă la mai marii comerţu
lui din judeţ şi d in ţară . 
Pentru că, în definitiv, nu 
de brichete, rimeluri şi a- 
didaşl avem nevoie te! ali
mentare, ci de zahăr* unt, 
ulei, , mezeluri şi brînze- 
turi bune, de alte mărfuri 
de strictă necesitate pentru 
traiul zilnic al cetăţeanu
lu i

La pas, prin comerţul din Deva (I)
c u  IN I

Ce vrem «  p u n te  cm  
it-1.'-- > titlu ? Vrem U> subli
niem înţelegerea şi respec
tul lucrătorului din 00- 
merţ pentru meser î 
pentru „stâpînul ‘■i.u’ — ■
cumpărătorul —, calităţi
pe care le posedă şi ie a- 
pllcă puţini oameni din
acest important domeniu
al existenţei noastre.

lată, Magazinul nr. 6 
„Ulpia" poate fi, credem 
noi, un exemplu de orga
nizare şi ordine, de disci
plină şi curăţenie. Mărfuri 
din abundenţă — inclusiv 
mezeluri şi brînzeturi —, 
frumos şi ingenios aşezate 
în frigidere, rafturi .şi gon
dole, totul curat şi îngri
jit, maximă solicitudine a 
vânzătoarelor.

— Aşa credem că trebuie 
să muncim — ne explică 
gestionara Ana Hanciu. Să 
aducem marfă bună şi di
versă, sâ o păstrăm în 
condiţii , corespunzătoare, 
s-o oferim cumpărătorul ui 
în mod civilizat, curat, în
grijit. -

Mărturisesc, n-am nici o 
pilă la acest magazin, dar 
i se cuvine colectivului de 
aici nota r v e  pentru -su
dul' cute Iţi faoe datoria.

8 Li J 1*0 ii «k spus voi • 
be bune despre magazinul 
nr, 1 — de pe strada I 
Decembrie —. gestionat in

I aiţie de soţii Măria şi 
Nicol ie Halde» — mag udn 
de asemenea judicios apro
vizionat şi g ospodării, cu
rat şi bine organiteh « 1  
Uri personal capabil şi a- 
tent cu cumpărătorii. Du
pă cum magazinul nr. 6» 
mezeluri şi brînzeturi, ges- 
tionat -.tot în - locaţie, se 
prezenta la data vizitei 
noastre (joi, 25 iulie a.c.) 
cel mai bine aprovizioimt, 
cu un plăcui miros de me*

zeluri proaspete şi, ca .ur- 
mane nud frecventat 

Din discuţiile cu d-na 
Margareta Bozdoc şi cu dl. 
a icelae Haidea, am reţinut 
că asemenea rrwd de apro- 
vizionare *•* ipservlw * 
cuit jj Srâtoril jr rt j  p*y 
srbiî decit prin s tr ito ia  
permanentă — individuală 
,1 olectivă —, rr» , rn,- 
pect faţă de muncă ..şl de . 
txii-i'n • care t<. v pragdî 
magazinelor. Fără îndoială,

aşa este.
Altfel, vlnzătoarete ar sta 

ciordii ne la discuţii, lăsfrid 
cumpărătorii să aştepte —■ 
ca la magazinele tir. 23 — 
de pe strada Libertăţii şl 
nr. 36 — de pe strada De- 
cebal, ori imaginea unui 
magazin in care poţi te- 
to.arce camionul ut arăta 
ea şi acum 5 ani, cu gon
dole aglomerate de borca
ne cu tocană de legume şi 
salată de sfeclă roşie î-^

CoHserve Peste conser ve Ut triagazinul alimentar dlii cadrul. D o a p te ly i  
Central Piaţă. O mostră > zarzavat pentru ciorbe, 4,73 le! conţinutul -!- 4 iei hor- 
«MW»!. Ce vrieriu. - Fote PAVEI, LAZA

unele produse fa anul W69, 
peste care .* drpă ie p-.'f 
n-a trecut de iutii de zile 
-- o  la unitatea fn  ca- 
1 '! - , lui ţ
Piaţă.

Or, o marfă aruncată la 
intimplare imr-un galan
tar, praful acesta necruţă
tor care n e  mănîmri vjate 
.şi acoperă mărfurile dm 
rafturi 1: gom *J t, o lucra
toare cu halat murdar* iar 
alta luată ta harţă cu un 
cumpărător mai-exigent OU 
mai pot dăinui in peisajul 
comerţului nostru.

După cum calitatea îndOr 
ielnieâ a unor mărfuri, în 
deosebi mezeluri, dar ş i : 
produse răcor.toare, p line.; 
conserve, păsări, aspectul 
neplăcut al altora — de 
împachetare şi îmbuteliere , 
— trebuie să-i preocupe i 
mai mult pe producători, 
dar şi pe numeroasele or
ganisme de îndrumare şi 
control al calităţii, igienei, 
protecţiei consumatorului, 
care nu-şi manifestă sufi
cient de concret şi de efi
cient responsabilitatea pro
fesiei.

— Aş spune ca, la pre
ţurile enorme ale majori
tăţii mărfurilor alimentare, 
măcar acestea să fie de 
mai bună colita te. să ni 
se vîndă proaspete şi cu
rate, să nu ni se măi ...ser
vească şi toane, mofturi 
.şi cuvinte ur-te din par
tea vlrizătprŞor, «. unora 
dintre ei, a ţinut să prOef f 
zeze un pensionar.

Aşa-i... -’-udî.i fe-
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O dorinţă permanentă - scăderea preţardor
Acoperirea consumului 

zilnic de lapte şi de pro
dus© lactate, ca şi diversi
ficarea camei sortimenta
le, 'riŞriiSnpna îa  foJbsă^a •• 
laptelui praf sau la aduce
rea «por m ă» cşm t& kflm  - 
altei judeţe, nu sînt posi
bile' daelt prip stimularea 
ereşjcriî puternice / p r o 
ducţiei de ‘lapte la furni
zorii particulari, în asocia
ţii şi
Trecerea ]a aplicarea Ho- 
tărîrii nr. 464 p  fiăpttşmu- 

pe baza căreia siaţui 
'-*»u mai subvenţionează de- 
c î t . laptele de consum 
şi ftntul, nu şi diferen
ţa cfe 4 ' idi, ' respectiv ■ 
de |a  7 la 11 lei cit se plă
teşte pşoţţc&tomkâl pe un 
l itr i  de lâpte, costul inte
gral trebuind, să fie supor
tat j din ţSnauriîe p ^ r i i  

societăţii comerciale,
est* menita.' să susţină e- 
forfurile , producătorilor - să

că producţia de lapte.

, Conştienţi că se afectea
ză buzunarul poasmitsto- 

• rolui, căruia, trebiţie s i i 
se acorde protecţia cthreni- 

i 1%, '  conducerea ; sockHfeţii 
urmăreşte, prin măsuri ţlB- 
tefne; să scaflăpnsţvi p ro 
duselor şi să ,m p e ie nae. 
Hritările fiecărei oaţ^fjţorii 
de popiriaţie, P ic ă  în ju- 

" 'cîeţul nostru preţurile prac
ticate sînt printre cele mai 
reluse, aceasta e  o dovadă 
că salariaţii firmei se preo

c u p *  jgeaşmteliteVkte dimi- 
» rmaraa phctt^ifiâilor. ■

; Ca os |onsednţâ a  analize
lor făcute .şi a măsurilor 
Iţtlfe. 'Jm *x«M ''£Pdafi de 
1 3a«gaitt &.d."i*nr fi dimi- 
«uaţepntţucţie ffan vînzare

'••>r &  Rsagezrarie. Jwdprii 
— la toate produsele lac
tate pp#a*pete,tS|pe*g»m- 

; piu, un * borcan de ^mlmînă, 
de 190 gr, care pîriă-»evm 
se vindea cu 22 lei, va 
costa .numai -iada, ia r  pre- 
ţul pentru o sticlă de 0,5 1

cu fiişcă se diminuează de 
fa 68 1a SăjleL ,

Pe Jingă^scăderea.-preţu
iţilor cu amănuntul Ia pro- 
jluselp aflf tfăcţţlp pnţt a#p- j 
gazinele societăţii, 6 veste 
pună o reprezintă* şiUfeşAul, 
că există preocupare ae ă  
diversific^ gama-produselor 
lac tee  proaspete prin re
introducerea ţ In fabricaţie

Îi upor,produse cum :sîhi: 
apte cu «cacao sau» dedare 

«i zafjăr, smtotînă cu pro- 
pent mai i m ic ţ de. grăsime 
pe se* idilizează la,gătit, 
noi sortimente de îngheţa
tă ou arome îmbunătăţite. 
f Ca, o npuţate este .de r e - . 
i in u ip ^ ’lţj^p lad : ;fft.ul4
lriit6ri:,iăfv% ţnreelarabri - 
îcarea brîtjzţ'tmilor ferinen- 
ţa tc  şî. a caşcavalurilor.
*. De asemene*. to  maga- 
|zinele p e t r i i  de prezenta- 
îre şi desfacere se extinde' 
jp reparare» produselor d e  
§Ja tisaŞe, cofetărie işt Fkcă- 
& i t« r e , 'i ^ if#itÂiŞ cdskwwn 1 
fpe |oc, ett şi pentru neasâ.

mn*mr*jm**

Societatea Comercială „Devii 
Deva se prezintă

Laptele — aliment com
plet fără de care nu se 
ponte concepe viaţa. Oa
menilor — este un pro
dus bogat în proteine» SPă- 
sind, lactoză, săruri mi
nerale, vitamine şi alte 
substanţe hrănitoare. In 
judeţul nostru, firma oa- 
retse  asigură *tît laptele 
şi -produsele lactate , de 
care aveai nevoie se n u 
meşte acum Societatea 
Comercială „Devii” S.A. 
Deva. Seluriaţii lufităţii 
sînt cei care ziuaşi noap
te» se gîndesc te existen- 
ţa .ma»ţră şi sepreeeupă 
ca produsele să fie pre- 
fţtete; zilnic de la furni
zori, respectiv de la cres
cătorii da animale, pentru . 
a ajunge pe masa censu- * 
maiorilor, în special *  ce
lor de . la oraşe.

Din discuţia purtată cu 
dL teg.f Cornelia: Stîrces- 
clţ, ..director, cu- âlţi. Oa- 
msad 4»n consiliul de-adP* 
ministraţie ăl firmei, am

reţinut, ca un  fapt pozi
tiv, că in primul semes
tru sil acestui an preda

te Ju
deţul, nostru au vîhdut
cătorli particulari

societăţii ca 76 la  sută 
mal mult lapte decît In 
perioada corespunzătoare 
a  andlui trecui ponderea 
gospodăriilor populaţie! 
fiind acum dg 81 la sută 
ifaţă de 23 la-sută cît <ara 
;în anul anterior in  tota- 
jlul cantităţii preluate. £- 
,-vidănt, acesta este un as
pect «e evidenţiază că 
•dragostea oamenilor faţă 
;de animale reînvie şi 200- 
tehnîa va ogupa locul ce 
i se .cuvine,.<a în orica- 
re a lţi ţarlâezvdltaţă un
de acest sector reprezin- 

’ tă 80—85 şi cbiar, mai 
j.multe procente din pro- 

g ducţia agricolĂ globală.
;*t. Oricit de  optimişti am 
jfi. este. greu de presipus 

• ,câ, foarte repede, cantrta- 
ffea„<ţe lapte ce se ob- 

’ ţine de la animalele

r|:

Guneajfeţi t«|B «ranWjA
Producătorii care csm- 

traftează şi livrează ia'pte 
şi produşe iactaţe, prip 
puţctele şi cenţreie d i  00- - 
Icctaie- »te societăţi, beae- 
ficteza de o serie-fde .java»-,
taje.

•  Preţurile de corifraCta- 
re sîn t; 11 lei/1 iaptes. de 
vacă-eu 3.S la strtă grăsP 
m e ; 22 ha/1 lapte de oaie
eu 7 la sşştă gţ&sttos ; M 
leifl lapte de 'bivoliţă cU 
7 !ă sută grăsime ; 13 lei/1 
lapte de capră cu 4 la su
tă grăsime şi 90 lei/1 smîn- 
tînă cu 35 la sută grăsime.

0 Furaje concentrate —

se riaB ,\contra cost eîte 10 
Kg târtţp . -? penţru fiecare 
ÎPO/T lapte -recalculat pre
dat. *
. p -Scutiri de iteposîte <m 
se. fac pentru, toate aainta- 
lete de la care s-au obU-, 
nut produşi! şl produsele 
livrate.
• 4  M u t t f  fn Pani- şi 

furaje — se acordă solici
tanţilor, la  cerere, acestea 
însumînd pină la 40 la su
tă din sumele şi cantită
ţile cuvenite pentru, laptele 
contractat.

•  Asistenţa, tehnică se

raf aii p r in ,
societaţu.

î 4  Materirite pefttra Sgle- 
;na îşi prelucremea laptelui 
‘itifpn. CAdă calcinată, diea«, 
ipinisă sidilă» •tei poBriMe- 
? nă, * sare J.

•  Subproduse pentru fu
ra jarea  animalelor (ter,;ăa^ 
,ră). * ‘ _

Cine doreşte să fie bine 
, i nformat şl să facă «  afa
cere bună, eu profiţ. ţine 
permanent legătura cu S.O. 
„Devii" S A  Deva, o fir
mă serîoaşâ a cărei deviză 
este ca atîl producătorul 
să fie mulţumit, dar şi 
consumatorul să aibă asi
gurată protecţia necesară.

H" i: - '. ' •• : ' ’••:’

I i i  a te n ţia  s a la r ia ţ ilo r
G«n»ter<telăv „DOvil* SJL, Deva vă asigură

unităţii sride lutuaţt, «  oah- -; 
8e Iteste l »  solicit#** pontm nevoite! te
in  risteftWI ăe  «boBamettte binare.

ita re  te  acest sene te  nuteti ofc-« 
{ţine db la  eoif^MtitiMentte «tefacete al socictăpi focmind^ 
numărul - de telefon

Posibilităţi de asociere

.*

Âsocioţfi da producători particulari
f  $i în judeţul nostru au 
apărut Unele ascwiaţii: de 

^producători particulari, ca
re «esc vaci cu lapte* şt 
vînd societăţii cautităţîle de

După ca a lucrat îm
preună cu soţia peste 
două decenii * tu sectarul 
zootehnic al fostei coope
rative agricole din Deva, 
dl. Tokacs Wilmos, din 
Sîntuhalm, s-a privatizat, 
ca să folosim un termen 
la modă, trecînd la creş
terea animalelor pe cont 
propriu. Cind s-a „spart" 
colectivul a luat două 
vaci pe care le-a plătit 
cu producţia de lapte rea
lizată de la ele in mai 
puţin de două luni. A- 
cuin are 5 vaci şi trei 
viţei, dar ne-a mărturisit 

.că nu se va opri aici, do
rind să-şi facă o micro- 
fermă cu cel puţin 10 vaci 
cu lapte. De altfel ne-a 
şi spus că are iii gînd să 
aducă nişte vaci mai pro- 

. diiciive de prin Banat.
Intenţia despre oara

lapte disponibile. între a- 
cesteâ se află.şi campania 
d-lui Petru Dalie, din Bîr- 
său, care a vindut maî 
mult de Ş 300 1 lapte, aso

ciaţia „Nuva”, din llta ■— 
cu aproape 6 000 J, precum 
i „Ivan A Comp", dinŞl

Bretea Mureşanfi — 
peste 1QO0 litri

cu

i S.€. Jtevii* &A. m m  
spripna şl îneurelMWt uni
ce formă de aaerieres m  

■ furnisoril de lapte. Asocie- 
rea .vizează multiete aspec
te, 'cute - sfnt4 im vedere#■iiuiîKirinVtt hittleîflCt - • '-pnxp^cu lajHft w w *  
tării acestei Produs, trăpa- 
portatei, distribuirii p 
seime finite, prelucrării 
laptelui, ' c»merelai'îaSrii: 
produselor, precum şi alte 
formu de ctxtperare. Astfri 
de acttvităţi au dOtearat o l 
rezultate promiţătoare, so
cietate rămînînd recepti
vă şi deschisă îa orice o- 
ferta. :■

Asocierea în producerea 
laptelui are, între altele, 
obiective ca: asigurarea 
substifcuonţilor pentru fura
jarea viţeilor, sgjrijinirea 
fUmbcorilor în obţinerea 
unOr furaje (tăr^e, zonă

ipleuftâ^ livrarea de- lapte 
degresat, acordarea de a* 
vansyri, obţinerea de ma
terial biologie valoros ş.a.

Asocierea 4n coaterciaLi- 
- zarea «reidusetor oferă ă  
serie detecilită ţi cum sînt: 
livrarea imor ■canWtăţi de 
produse la magazinele pro
prii ate famizomlui, spri- 
jinirea în dotarea cu mo
bilier şi utilaje comercia
le, înfiinţare»: totţor. puncte 
de desfacere în spaţiul fur. 
nizorului, cu sau fără folo
sirea personalului său, des
facerea prin magazinele 
societăţii a unor. produse 
alimentare oferite de fur
nizor,

în. legătură cu alte de
talii, cei interesaţi sînt aş
teptaţi să ia legătura ou 
compartimentele de resort 
ale societăţii. * r  s

e x i s t e n t e  In jddet 
ga putea satisface ne
cesara! de consum . 'ai 
populaţie!,1 că var fi pasi
bil să se renunţe imediat 
Si automat la aduedrfe 
acestui produs din alte 
judeţe sau la tolesirţo 
teptelui p fif in Uhrite 
rloade ale anulrfl In ve
derea compensării defici
tului existent.

' Dări să *nu' disperate» ' 
să avem încredere bă «- 
tristă suficiente resuree 
pentru ca ‘ ®rt 
proprie să ne aSîgiirife» 
M it laptele, ptt $1 Sufitei. 
ife care avem nevoie. '

De menţionat câ» 
lingă strădania de a.pne- 
I«a cantităţi de Dşpte 
mai mari, cenduoerc»'ter* 
mei are în vedere ş l i* 
tthnalogizares 
productive, în căre 
s-au Stabilit relaţii 

. firme de profil dte strjBI- 
nătate.

m&fm
g an istem a te  *
august 1991,

■Isw lB ffli,.'
U C IIA P

. > 1» « s tM ia ş l tu i
VoKxtn, • b-dui 
comptre f Piflţs. £ 'm m m  
dircCQ r s  a triW rek
fn toefiir t e  gestetn» * « i  
unităţii de preaotewe m

» *  MPtswt P  S W '1
lactate. ,

te  seiiiW ătetetoăfilM kr 
ţin. licitaţia ftenftrfe Ur t » l n ' 
ee fbce «  nownşi teS THte» 
viciu îndeplinită.

IteteţM sajplbncutare —  
pot obţine la stefiul l 
lăţii din Beva, sau 
lefon 2fm$. m

m m s a s s a • • • • • • •

IMPORTANT 1
Societatea ComerdaBf 

„DBVW.- S.A. Dea» tfeţ 
vrează de ia M te M I f i t  
sale ten Dova, S teu M ţ  
Haţ*« şi Petroşani —  M te  
predase lactate ta preţuri  
avantajoase:

— zer — ©AO îeWt ţ j./
— m m  — 1,25 lei/1. ’ 
IMFOETANT t  Penteu

contractanţii de lapte M 
asigură transportai plit4 fs 
punctele de colectare din 

' satte respectiv. : * *..

•  « » • • • *  t t * t v s < :

Tokacs WHmoş şi vagonul de lapte
ne-a vorbit începe să se 
închege, avînd în con
strucţie (pe lingă o - capă 
cu 4 camere, baie, bucă
tărie şi alte utilităţi, deşi 
mai posedă o altă şt ia 
Bistriţa, unde este locul 
natal — n.nj — un grajd 
modern cu două compar
timente, unde se gîndeşte 
să introducă apă şi poate 
chiar şi mulsul mecanic, 
l-ar mai trebui, zice, şi 
un cal cu care să ducă 
zilnic laptele la fabrică, 
să mai cruţe puţin auto
turismul, că şi benzina 
costă destui bani acum.

Am discutat pe îndelete 
despre modul cum se des
curcă cu furajele, despre 
motivele ce-l.fac — uftîh-

i’r: -• rs: k

păşunea — izvorul laptelui.

du-se în buza oraşului to 
să vîndă laptele numai 
la fabrică şi nu la piaţă; 
despre alte aspecte lega

te de : creşterea animale
lor. Meseria nu îngăduie 
nici o zi de pauză de-a 
lungul' anului, aceasta

fiind îndrăgită şl de că
tre cei trei copii, care 
ştiu foarte bine rînduiala 
îngrijirii şi mulgerii va
cilor; Neavind suficiente 
nutreţuri, cu banii luaţi 
intr-ţa lună pe lapte — 
mat mult de 1S000 lei — 
ă cumpărat lucerna de pe 
3 hă, care speră să-i a- 
’jungă pe toată iarna.

— De ce nu vînd lapte
le Ut piaţă ? mă întrebaţi. 
Fiindcă nu-mi convine. 
Pe de o parte, asta ar 
îrisemna pierdere de vre
me,- iar pe de alta n-aş 
avea nici un cîştig. Fiind 
la o grăsime de 4,5—4,8 
procente, la recalculare 
ies cu laptele cam ca şi

în cazul ,că l-aş vinde le 
piaţă. Dar marele avantaj 
este că de la fabrică a m ' 
dreptul să obţin, pe lingă 
un preţ-bun şi sigur, ta 
rife şi aUe materiale ce-mi 
sînt de folos pentru pro
ducţia de  lapte.

Ce înseamnă să creşti 
animale pe corit propriu 
este cit se poate de con
vingător dacă avem în ve
dere că dl. Tokacs Wilmos 
duce şl vinde zilnic Io 
S.C. „Devii” S A. Deva 
cîte 60—70 l lapte, astfel 
ajungtnd ca în perioada 
1 ianuarie — 30 iunie tec. 
să predea cantitatea ăe 
10 500 litri, iar pină Fă 
sfîrşitul anului speră să 
depăşească două vagoane, 
aflîndu-se pe primul loc 
între furnizorii particu
lari de lapte din judefel 
nostru.

f

iSUS»1



Pag. CUVTNTUL LIBER NR. 420 ■  MIERCURI, 31 IULIE 1991

S-A ÎNCHEI A £ EDIŢIA A V-A 
A TURNEULUhOt ŞAH COTAT 

CU „TROFEUL CETATII" -  DEVA '91
| Duminică, 28 iulie a.c., la 

Liceul „Decebal" din Deva 
r au  fosţ decernate premiile 
l pentru cîştigători. Pe par- 
|  cursul & 9 zile s-au între- 
t eut 64 Şahişti din 10 jude- 
II® ale ţării. După o lup- 
|i |ă  şahistâ fie un nivel teh- 
v tlic şi spectacular ridicat,
; ciştigător al trofeului a fost
* desemnat maestrul Fran- 
i eisc Tdrdk (Sibiu), care a

cumulat 8 puncte (coefi
cient Bucholtz 51,5). Pe 
|oci|L dpb cu acelaşi număr

• 'de puricţe, dar fcu un coefi- 
, ieient ‘ de departajare la

mâi; mic (51,0), ff-ă.
maeâtrul F.Î.D.E., Iu-.

■ fiu jHCgedus, legitimat la 
; »iMna divizionară A „Cal- 

euiatoraî"' din Bucureşti; 
j. lu c ito r ' originar din HUne- 
poaita. «Ude şi locuieşte, fost 

ritiţ^camplon; naţional de 
LRnnforir Pe 5 locurile 3—5, 
pla egalitate de puncte s-au 
: elaâât .maestrul Mihai Io- 

neseu (Tumu-Severin) şi

PlSBLICITIlTfc

ca iid ţ de a. tru 7 1
bălărie (Cugir) Mihail • 
Călugăr (peva). Premianţii 
următori în clasamentul ge
neral, locurile 6—10, la 
eg litafc de puncte iepar- 
ajaţi după acelaşi criteriu 

specific sistemului de tur
neu elveţian s in t; candi
datul de maestru Iosif Smi- 
da (Petroşani), component 
al divizionarei B „Clubul 
de Şah" Deva şi jucătorii 
de categoria I — Ovidiu 
Crăciun (Cugir), Ovidiu Lu- 
pu (Cugir), Horaţiu Filip 
(Cluj) ş i“ Vaier Pop (Sime- 
ria) care, spre lauda lor, 
au devansat în clasament 
jucători cu clasificări su
perioare. Au mai fost pre
miaţi, pe categorii de cla
sificare, juniorii şi junioa
rele : Liliana Dicu (Cugir), 
Eugen Pistol (Hunedoara); 
Ovidiu şi Diana Morar 
(Deva) şi Florin Dălan (De
va).

S-au acordat diplome de

an >are pentru cei mai vîrst 
■mic şi conşecvent . particip 

.. p^nt -?;Traian FiniserifDe- ; 
ra), 89 ani ?> Ft.c” Bi - 
zăun®' (Deva), 7 ani, o certă 
Speranţă pentru şah, care 
a realizat 3,5 puncte cu 
jucători experimentaţi. De 
notat şi comportarea meri
torie a componenţilor lo
turilor naţionale de juniori 
Alexandru şi Elena Popo- 
vici (Câlan), cărora le-a 
lipsit cîte o jumătate de 
punct pentru a intra în 
rîndul premianţilor. Şi a- 
ceasta numai datorită lip
sei de experienţă, talentul 
lor fiind dovedit în com
petiţiile de nivel naţional. 
Pentru cel tineri, juniorii, 
în număr de 19, acest tur
neu a însemnat o expe
rienţă utilă, o acumulare 
de cunoştinţe tehnice şi 
psihologice pentru Viitorul

u |i *cu geamuri*
/ parbriz,. . scavjne QUtapfete 
p e n tru  Wariimrg, •! î foarte 
I%uni şi alte piese. Simeria.» 
|ele«bn8S00e.. (4034) :
- #  1 SOO cmc,
l^are bună, Mercedes 230,

1 tpţor avariat (pentru piese

§ 8fkb), ̂ Moskvici 407 pen- 
pietC. Simeria, telefon 
16. (4037)

•  -VttfD convenabil nr-- 
314, după RH. 

v«,''Gejdu, bloc E 4/59, 
Supă ora 17. (4030)
- • ’SVÎND înscriere Dacia 
1300 (1987). Deva, telefon 
84325. (4032)

•  VIND cazan ţuică 1001 
nou. Haţeg, telefon 70154.

(4038)
•  VÎND Dacia 1 310. De

va, telefon 20433.
(4039)

e.CUMPĂR grădină De
va sau împrejurimi, schimb 
apartament două camere, 
proprietate, central, ofe
rim C.E.C. Dacia, cu a- 
partament trei camere. De
va, telefon 13255.

(4036)
• .  VlND Dacia 1 300 cu 

îmbunătăţiri, 50 000 km. 
Hunedoara, telefon 20759.

(4032)
•  VÎND Dacia 1 310 nea

gră, zero km. Deva, tele
fon 22023. (4640)

•  VÎND două verighete 
aur. 14 carate. Deva, te
lefon 14047. (4033)

•  CUMPĂR portbagaj 
auto şi canistră benzină. 
Deva, telefon 25101.

(4033)
•  VÎND înscriere Da- 

■ cia 1 300 (ianuarie, 1990). 
Deva, telefon 28812.

(4021)
. •  VÎND Skoda 120 L şi
; Peugeot 305. Deva, telefon 
I 80960. (4022)

•  VÎND înscriere autotu
rism, februarie, 1988. De
va, telefon 24086.

(4023)
•  VÎND urgent, conve

nabil, camionetă I.F.A. Die- 
1 sel, două tone, stare bună. 
* Hunedoara, telefon 16057.

13266)
•  VÎND Oltcit 11 RŢ cu 

i eeas electronic, curele, cau- 
i eiucuri Pirelli. Deva, tele

fon 27444. (3280)
•  VIND Audi 80. Deva, 

telefon 26132. (3286)
♦  VÎND Mobra Hoinar, 

ijtfirău, nr. 222, Homorodean 
Petrul (4018)

•  VÎND maşină scris 
electrică, cap sferic, marca 
„Triumph CD". 956/42777.

. (4015)
•  VIN 3 pi vie riez î î>  

nedoara, telefon 957/11001.
(4017)

•  VtND înscriere Dacia 
(1989). Deva, telefon 25206.

(4009)
• •  VÎND Dacia 1100, cu 
motor de 1300. Deva, Be- 
jan, bloc 56/28. (4013)

•/„MEDICINS DU MON
DE" Deva cumpără mhticar 
în  bună stare .de funcţio
nare. Deva, " telefoane: 
25386, 25729. : (3999) -

•  VÎND Dacia 1310, sta
re  bună. Ifla, str. Horea, 4, 
telefon 385. (4005)

•  VÎND Trabartt 601, sta
re '*i. u schimb cu 
Dacia 500, Dacia F100, stare 
perfectă* Brad, telefon
55067. (4028)

•  * ND Skoda f' 100 De
va, Bejan, bloc. 61, sc. 2, 
apartament 89. (4043) 5

■•  VIND apartament 4 
camere, zonă ultracentrală. 
Deva, telefon 15129, după 
ora 16. ■ (4025)

•  VÎND înscriere Dacia
(1987). Crişcior, telefon
561Î0. (4046)

•  VţND înscriere Dacia
1300 (1989). Devâ, telefon 
18643. (4045)

•  VîND urgent garsonie
ră, Daciâ, lingă policlinică. 
Informaţii, Deva, telefon 
25935. (1242)

•  VÎND casă, anexe, gră
dină (0,7 ha) în Rişculiţa. 
Simeria, telefon 60442, după 
ora 17. (4047)

•  VÎND televizor' cofop 
Telefunken. Informaţii, De
va, 16116, după ora 18.

(1243)
•  VÎND video Player 

Funay. Deva, 12965 (Răchi
tă), după ora 16,

(1244)

a rc i at < U a, u s | ra? • 
ţă, vor obţine rezultate 
superioare a j  fost Incit 
riate cîşligătorilor 23 pre
mii în bani-.(locul I — 
10 000 lei, locul II  — 7.O0O 
lei, locul III i-r 5 000 lei), 
diplcme şi fie mannu- 
ră oferite de sponsorul 
„MART" Deva. Re menţio
nat că au_. cumulat cîte 4 
premii în  bani Ovidiu --Lui 
pu şi Liliana Dicu, Iar 
Ovidiu Crăciun — două 
premii. Mulţumim pe a- 
ceastă cale tuturor spon
sorilor, gazdelor turneului 
şi Studioului de Televiziune 
Deva care /IteMW'.is|||itat tot 
mai niult în popularizarea 
acestui sport atît* de folo- 
r.) or T« rneul 3 fost <«’- 
trat de Lazăr Plăcintă, 
Corrteliu Hotăran şi Petru 
Bugftar.

CORNELIU HOTĂRAN

„MĂNUŞA APULLUM"

La Alba Iulia s-a des
făşurat turneul de box pen
tru juniori, dotat cu Cupa 
„Mănuşa Apullum". Jude- 

. ţul nostru a fost prezent 
cu şapte boxeri. Dintre 
ei, 4 s-au clasat pe locul 
I, iar 3 pe locul II. De re

marcat faptul că tinerii 
boxeri Gabriel Benea şi 
Toma Zgârdea, in urma 
bunelor evoluţii din con
curs, au fost selecţionaţi 
pentru Centrul Olimpic de 
pregătire de lâ Reşiţa. 
(Ioan Benea, antrenor).

cu cîte trei camere. Deva, 
telefoorie 25388, 25729.

(3999)
•  SCHIMB apartament 

patru camere proprietate 
cu apartament două ca- 
mece.

If4035)
•  “garsonieră 

. cuap 'Fţaşâ t a i t : sau , garso*-
nieră ţ i  apartament două' 
camere, cu apartament pa- 
*rx> camere, sau două 
lamenta a două camere cu 
apartament patru camere. 
Deva, telefoane: 20348 sau 
21507:

•  SCHIMB ■ garsonieră 
confort I cu apartament 
2-3 camere," exclus Micro 5, 
6, 7. Hunedoara, telefon 
13886, în zilele fără Soţ.

(3207)
eSCHlMB apartament 

două camere, confort I, Bu- 
cureşti, cu 2 3 Deva xic* a, 
telefon ’ > sau 'i  icureşti 
274751. \  (4008)

•  SCHIMB apartament
două ţamere central, Brad, 
cu 2-3 camere Deva, > ex
clus Micro 15. Telefon 
50825. (4041)

•  DEŢINĂTORII garaje- 
lor de pe strada M Emi- 
nescu, nr. 77, din Deva, 
suif igaţi să 4 K?rci* 
renul respectiv pină la data 
de 15 august *91. Proprie
tarul. (3152)

•  ADUCEM Un pios 
omagiu şi neştearsă 
amintire bunulid nos
tru  coleg

D U M m tU  
SlBIŢEANU, 

de care ne despărţim 
cu multă tristeţe. Sin
cere condoleanţe fa
miliei; Personalul de 
la UIRAM Deva.

m m

•  AI plecat dintre noi, 
frate dragă, lăstnd in ur
ma ta un ideal şl un mare 
vis. Ştim că în patria lui 
lisus este mult mai bine, 
dar, noi totuşi te plîngem 
frate

AUREL ANDREŞOI
şi printre lacrimi îţi spu
nem „La revedere pină la 
înviere". Familia Şuteu 
Mari şi Beni. (4026)

I

I

I

I

I

I

I

FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ 
A TINERETULUI -  DEVA

Tn sprijinul sinistraţilor din localităţile jude
ţelor Bacău şi Suceava, afectate de inundaţiile 
din 28-29 iulie 1991, Fundaţia Judeţeană a Ti
neretului iniţiază, în scop umanitar, colectarea 
de ajutoare materiale. Cei care doresc să spri
jine i'imiliile sinistrate sînt rugaţi să ne con
tacteze la telefon 11917 sau (a sediul fundaţiei 
din Deva, str. M, Eminescu, nr. 2. (457)

I

I

I

I

I

\

\ ria B

FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ 
A TINERETULUI DEVA

Şcolarizează şoferi amatori pentru cafego-

I

I

•  PIERDUT c a r n e t  
33130059, emis de Cbopera- 
tiva de Credit Haţeg, pe 
numele Manciu Panfil. 11 
declar nul. (4020)

I

I

I

•  CĂUTĂM pentru în
chiriat spaţiu 30—50 mp 
pentru activitate privată. 
Deva, telefon 22823.

(4021)
•  ÎNCHIRIEZ garsonieră 

nemobilată numai intelec
tuali. Deva, Eminescu, bloc 
C 2, scara O, apartament 
38, orele 17—20.

(4019)
•  CĂUTAM pentru în

chiriat două apartamente

I

l

I

I

I

Se execută i
-  30 ore conducere
-  35 ore circulaţie rutieră
-  5 ore prim-ajutor
Costul unui curs este de 8 000 lei.
De asemenea, se organizează cursuri de 

circulaţie rutieră pentru cei amînaţi sau respinşi 
la examenul auto, sau pentru cei ce se pregă
tesc cu instructori particulari. Costul unui astfel 
de curs este de 1 000 lei pentru 30 de ore.

Vreţi să ştiţi dacă reuşiţi |a examenul auto?
Verificaţi-vâ cunoştinţele completînd ches

tionare asemănătoare celor de la examenul pen
tru sală. Costul unei testări este de 100 lei.

Relaţii suplimentare la sediul nostru din str. 
M. Eminescu, nr. 2, Deva, sau la telefon 11917, 
între orele 8-16. (452)

I

I

I

l

I

I

I

\

I

ANUNŢ IMPORTANT ţ 
In vederea efectuării w tffH er repcura- 
’ anuale la instalaţiile de tesrmofkare, 

Filiala Elecţrocentrcde Mintia — Deva aâunţâ 
ntrefyperea furnizării energiei-termice pentru 
ierioada 3 — 31 august 1991.  ̂ (447)

\
I

I

l

1

iulie |

SOCIETATEA c o m e r c ia l a  
„ILVOTRANS" S .A . ILIÂ 

Efectuează, începînd din data de 27 
1991,
=...ţTn zilele is  sîmbâtâ şi duminică,

.«ursa ( Ifs iH ifş r ip s  Iraseirf iî ^  j
•  ILIA -  DEVA -  SIMERIA -  ORÂŞTIE -  I 

GEOAGiU-BĂI şi RETUR.

\

după următorul program i 
tlia 3 plecare -  ora /,00;

I

sosire -  era 7,45; plecare -  ora 

iu-Bâi: sosire -  ora 9,40; plecare

Deva i 
7,55;

Geoai 
-  ora 17,

Deva i sosire -  ora 18,45; 
llia : sosire -  ora 19,40.

1

I

plecare 18,55; 
(450)

I

I

1

SOCIETATEA COMERCIALA 
„AOROSIM" S.A . SIMERIA

ANGAJEAZĂ 
■  mecanici cţgricaţfi

pentru lucrări de reparaţii la Atelierul 
mecanic Bîrcea Mare.

Salarizarea se face conform legilor tn vi
goare.

Relaţii la telefon 61425, Atelier m ecanic  
Bîrcea.

(455)

UZINA DE PIESE SCHIMB 
Şl REPARAŢII UfflA* MINIER I

O  E V  A ' ■ j
cu sediul în Deva, str. C. A. Rosetti, nr. 5 '

ANGAJEAZĂ j
I ,  turnători formatori ;
Cei angajaţi vor beneficia pe lîngă salariul | 

ociat de 15 la sută spor pentru condiţii g r e le ,! 
I Im lunar spor pentru condiţii nocive, con- I 

cediu de odifinâ de 28 zile plus 6 zile supli- ! 
menfar şi grupa I de muncă. |

Se asigură cazare la cămin de nefamilişti. ■ 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la se- | 

diul unităţii, telefoane 21273, 26160, interior ;
122. I

(456) !

DIRECŢIA DE MUNCA 
SI PROTECŢIE SOCIALA 

HUNEDOARA-DEVA
OFICIUL FORT^1 DE MUNCĂ 

A N U N Ţ A
Tn baza L- şii nr. 1/1991 şi a Hofârîrii Gu

vernului 288/1991, precum şi a normelor meto
dologice nr. 149/1991, Oficiul Forţelor de Mun
că Hunedoara-Deva organizează cursuri de 
calificare si recalificare pentru doritori (absol
venţi şcoală generală, liceu iau studii superi
oare) în meserii de actualitate 3

•  management, marketing, contabilitate şi 
operator calculator, vînzâtor, constructor, alte 
meserii în funcţie de solicitarea agenţilor eco
nomici şi a persoanelor interesate.

La cursuri pot participa următoarele cate
gorii de persoane :

-  şomeri existenţi în evidenţa O.F.M. pen
tru care există locuri de muncă disponibile la 
agenţii econom ici;

-  şomerii care doresc să desfăşoare activi
tăţi de liberă iniţiativă ;

-  persoane fizice care nu sînt şomeri cu 
suportarea de către acestea a cheltuielilor de 
pregătire.

•  cursuri de iniţiere în domeniul liberei ini
ţiative pentru întreprinzători particulari.

Pentru şomeri nu se percep taxe de şcola
rizare. '

Relaţii suplimentare la sediul O.F.M. din 
Deva, strada 1 Decembrie, nr. 13, sau la tele
fon 17048. (453)

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA t 2 700. Deva. str. I Decembrie, nur. 35. Telefoane: (1275. (2157, 11269. 11827, 
TIPARUL t Tipografia Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257,

25904. T elex: 72288. Fax 3 (8067


