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4. Un imperiu al industriei
Câ Germania este una 

dintre cele mai mari puteri 
economice şi sociale ale 
lumii nu mai trebuie de
monstrat. O ştie azi deja 
oricine. O ştie din nu
meroasele informaţii trans- 
mijŞfcprin mijloacele mass- 
meqja referitoare la dezvol
tarea sa industrială şi Ia 
valorile înalte ale nivelului

de trai, la ajutoarele sub
stanţiale pe care le acorda, 
cu generozitate, unor fări, 
între care România nu 
este chiar ultima.

In vizita pe care am e- 
fectuat-o pentru prima dată 
şi pentru mai mult timp în 
acest spafiu european de 
mare forjă şi prestigiu, a- 
veam să facem cunoştinfp,

direct sau indirect, cu mul
te djrttre valorile sale eco
nomice.

Cu cărbunele -  prin 
mariţe termocentrale, ale 
cărăr coşuri de fum, echi
pate cu filtre de cea mai 
înaltă tehnicitate, nu per
mit să fie degajate în at
mosferă, zilnic, apreciabile 
cantităfi de cenuşă şi fum, 
cum se întîmplă nu_ mai 
departe decît la doi paşi 
de noi, la C.T.E. Mintia.

Cu energia -  prin con
sumul ei la pragul risipei, 
pe străzi şi autostrăzi, în 
locuinţe şi magazine, un
de, între altele, toate lus
trele şi televizoarele ex
puse vînzării funcţionează

continuu -  în anumite ma
gazine, desigur, nu în toa
te prin folosirea ei ma
sivă la încălzitul caselor şi 
la aproape toate treburile 
şi aparatele electrocasnice 
din gospodăriile populafiei.

Cu mijloacele auto şi cu 
electronica -  prin imensita
tea de autoturisme de pe 
şosele şi din standurile de 
vînzare care-fi iau ochii, 
prin bogăţia şi diversitatea 
aparaturii tehnice, electro
tehnice şi de calcul -  de la 
aspiratoare şi frigidere, Ia 
televizoare şi computere de 
cea mai înaltă clasă.

Cu produsele chimice şi 
materialele de construcţii, 
cu cele cosmetice şi de

drogherie -  din magazine 
gigant şi din locuinţele oa
menilor, care le fac viafa 
mai curată, mai frumoasă, 
mai îndestulată.

Cu siderurgia -  organi
zată şi derulată la niveluri 
de tehnicitate şi calitate 
dintre cele mai înalte şi mai 
moderne, concurenta şi, în 
acelaşi timp, colaborarea 
cu japonezii fiind o reali
tate necesară şi benefică 
pentru ambele mari puteri 
industriale ale lumii.

DUMITRU GHEONEA
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Un adevăr pe care-1 ştie 
orice bun gospodar : să-ţi 
faci vara sanie, iar iama 
căruţă. Uri adevăr valabil 
şi pentru cei ce se ocupă, 
ori ar trebui să se ocupe, 
de asigurarea căldurii în 
casele noastre. De altfel, 
adevăr demonstrat cu cla
ritate în ultimii ani, cîrid 
necazurile şi nemulţumirile 
deyenilor s-au tot adunat. 
Iată de ce, ni se par o- 
portune iniţiativele de a  
organiza analize la faţa 
locului privind stadiul rea
lizării lucrărilor de între
ţinere şi reparaţii; a ceea 
ce se face (sau nu) pentru 
bunul mers al termoîică- 
rii. De astă dată este vor
ba de municipiul Deva.

Primul moment al anali
zei a fost la Regia Auto
nomă de Gospodărie Co
munală şi Locativă, cu par

ticiparea unui important 
număr de factori de deci
zie de la Prefectură şi re
gie. în cîteva cuvinte, 
concluziile discuţiilor se 
pot rezuma astfel.

vin însă de la cele 69 
puncte termice ale agenţi
lor economici, exploatarea 
neraţională a acestora de- 
reglînd întreg sistemul. S-a 
mai reliefat şi faptul că la

PE TEME ACTUALE
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SE DISCUTA DIRECT 
„*PE GRAFICE"...

...Care grafice spun că 
plnă la 15 septembrie ma
joritatea lucrărilor trebuie 
terminate. Inclusiv la ce
le 35 puncte termice exis
tente în municipiu. Pro
blemele cele mai serioase

70 la sută din subsolurile 
blocurilor termoizolaţia 
este distrusă, dar bani sînt 
puţini, iar materialele insu
ficiente. De asemenea, tre
buie îmbunătăţită starea 
tehnică a instalaţiilor inte
rioare şi stoparea furturi
lor- de agent termic.

Că la Deva s-a pornit

destul de bine, o dovedeş
te şi faptul că la efectua
rea lucrărilor programate 
participă nu numai oame
nii secţiei termoficare, ci 
şi cei de la reparaţii capi
tale, precum şi firme par
ticulare. Există şi o co
misie de recepţie care ur
măreşte stadiul lucrărilor 
pe faze de lucru şi de la 
care aşteptăm ^iai mult 
decît altădată. în  esenţă, 

se poate spune că R.A.G.C.L. 
Deva ă pornit eu destul 
„suflet" la lucru în aceas
tă vară. Relevantă în a- 
cest sens este şi aprecierea 
iui Vasile Petruse, şeful 
secţiei termoficare : „Acum, 
cînd ne judecăm cu asocia
ţiile de locatari, nu ne pu-

VALENTIN NEAGU

(Continuare In pag. a 2->-,

— Fiul dumneavoas
tră a aruncat cu o pia
tră în mine.

— V-a atins?
— Din fericire, nu.
— Atunci nu era fiul 

meu !

ÎN ZIARUL 

DE AZI:

•  Tribuna „Cuvîntu- 

lui Liber"

•  Noutăţi din fotbal

Hunedoara — barul şi cofetăria „Tosca". Se poate face şi comerţ civilizat! Foto PA VEL LAZ A

. •  AJUTOARE LA MOINEŞTI. 
La sfîrşiiul săptămânii trecute, un 
echipaj al Staţiei Judeţene de Sal
vare (Deva, Hunedoara; Haţeg) şi 
filialei judeţene de Cruce Roşie 
au dus în oraşul Moineşti, din 
judeţul Bacă», un important lot 
de ajutoare pentru oamenii de 
aici care au avut de suferit de 
pe urma inundaţiilor. Este vorba 
de bani, materiale sanitare, pă
turi şi obiecte de îmbrăcăminte.

. #  DE LA INIMĂ LA INIMĂ.  
Pentru oamenii năpăstuiţi din 
judeţul Bacău, lucrătorii de Ia

S. C. „Termorep" S. A. Hunedoa
ra au trimis 100 de paturi echi
pate cu cele necesare, 4 000 sticle 
cu apă minerală şi 200 000 lei.

•  FILIALĂ A  BĂNCII CO
MERCIALE LA SIMERIA. In  ve
derea satisfacerii în condiţii mai 
bune a solicitărilor populaţiei şi 
agenţilor economici din Simeria 
şi împrejurimi, in această localii 
tate, pe strada Samuel Micu, nr. 
18, a început să funcţioneze Fi
liala Băncii Comerciale Deva. Fi
liala efectuează pentru cei inte
resaţi întregul volum de opera
ţiuni bancare specifice instituţii
lor de acest profil.

labon
plesni

OSCA". Zilnic, în 
producţie al com- 

sca" din Hunedoara

se pregătesc 400 porţii de „Profi
terol". Această îngheţată cu friş- 
că şi ciocolată este solicitată cu 
prioritate de către consumatori. In 
prezent, se încearcă mărirea can
tităţii acestui produs de cofetă
rie.

•  NEDEIA VULCĂNEANĂ. 
Ediţia din acest an a Nedeii Vul- 
cănene a conferit o interesantă 
dezbatere pe tema -Statul de 
drept şi economia de piaţă", că
reia Uau dat substanţă interven
ţiile unor participanţi ca Vale- 
riu Butulescu, deputat in Parla
mentul României, economişti, ju
rişti, energeticieni, lideri sindi
cali de la E. M. Paroşeni şi Vul
can, ca şi lucrători ăi administra- 
m  locale. Dezbaterile, care au 
durat 4 ore, au angajat subiecte

extrem de folositoare tuturor 
participanţilor.

% ÎNCEPE FOTBALUL. De 
la Hunedoara, domnul Ioan Socol, 
cunoscut şi apreciat om de -fot
bal, ne-a comunicat că astăzi, 
de la ora 17,30. Corvinul întilneşte 
într-un meci de pregătire pe 
C.S.M. Reşiţa. ■ Bilete la discreţie. 
Sinteţi aşteptaţi, stimaţi hunedo- 
reni, să vă revedeţi idolii...

REPORTER

FLASH î

lAWVWVW A rtfWVfW / W I

DIN TARA
■  VAGOANE FRANCE

ZE IN PROBA, Firma „De 
Dietrich" din Franţa a do
nat S.N.C.F.R. două vagoa
ne cu un confort la nivelul 
standardelor europene, apte 
pentru o viteză de 230 km/ 
oră, în vederea testării pe 
liniile noastre ferate.

■  PREFERINŢE PEN
TRU COMERŢ ŞI TURISM. 
Conform statisticilor A- % 
gcnţici Române de DezvoN 
tare, se relevă faptul V# 
investitorii străini au pre
ferat pînă acum comerţul 
şi turismul (riscuri mici, 
profit rapid). Spre exem
plu, Germania (investitorul 
nr. 1) are în România 629 
de societăţi în comerţ, 281 
în turism . şi doar 134 . în 
industrie. Sau Italia (in-. 
vestitorul nr. 2): 456 Jri co
merţ, 170 h r  turism şi 96 
în industrie.

■  VINATOARE SI PES
CUIT SPORTIV. De la 1 
august, vînătorii sportivi a® 
dezlegare să-şi încerce mă
iestria la .mistreţi. Ia tur
turele şi sturzi, iar din 15 
august, şi la cerb şi că
prior, procurii şi la păsări 
dc baltă. Pescarii au ac
ces, în această lună, atît 
la apele de la munte, cit 
şi la cele din regiunile co- 
linare- şi din zona Mării
Nejgre. 1

■  TRIBUNALUL ORA
ŞULUI KERMEN din Un
garia a condamnat ’ recent 
doi cetăţeni iugoslavi pen
tru tentativă de trecere ile
gală de arme' de foc din 
Austria în Ungaria. Infrac
torii au fost condamnaţi 
la 6 luni închisoare, cu po
sibilitatea prelungirii ter
menului'de detenţie, pînă 
lu  3 arii, fiind expulzaţi 
din ţară. Totodată, armele 
— de tip  «Comando*' — 
au fost confiscate.

în timpul interogatoriu
lui, precizează MTI, cei doi 
au motivat achiziţionarea 
armelor prin dorinţa de 
a-şi apăra familiile.

■  CONVORBIRI AME- 
RICANOCOKEENE. în ca
drul convorbirilor care au 
avut loc în insulele Hawai 
între oficialităţi americane 
şi sud-coreene, au fost a- 
bordate aspecte legate de 
problemele nucleare din 
zona peninsulei coreene — 
informează agenţia Kyodo.

Surse oficiale sud-coree
ne au precizat că ia ordi
nea de zi a convorbirilor 
au 'figurat şi probleme re
feritoare Ia programul nu
clear nord-coreean, pre
cum şi la recenta propune
re a Phenianului privind 
transformarea peninsulei 
coreene într-o zonă denu- 
clearizatâ.

■ I  ARMATA ALBANE
ZA — IN ALERTA. Arma
ta albaneză a fost pusă in 
stare de alertă — a anun
ţat preşedintele Albaniei : 
Ramiz Alia. EI a precizat 
că această măsură afectea
ză, in special, unităţile e- 
xistente de-a lungul fron
tierei cu Iugoslavia — re
latează agenţia France 
Presse.

Şeful statului albanez a 
subliniat — în cadrul unei 
întrevederi cu preihierul şi 
cu preşedintele Parlamen
tului—  faptul că această 
decizie a fost luată din 
cauza crizei din Iugosla
via, care aiheninţă să se 
extindă şi în provincia Ko
sovo; ■
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4. Un imperiu ai faidustriel
(Urmare din pag. O

Şi l-om întrebat, într-o 
zi, pe prietenul meu, care 
ne-a facilitat, cu excelen
tul sâu autoturism Nissan, 
conforcfut eu aceste reali
tăţi, unde se produc atîtea 
şi' atîtea valori, frapaţi 
tund de faptul câ n-am vă
zut imense smogwi ea la 
Hunedoara, Deva şi C3- 
lan, că n-am inhalat „aro
me" de fum şi praf ca pe 
aici, pe fa noi.

Ca gînduî curat şi dure
rea pentru ţara pe care a 
părăsit-o, dar pe care n-o 
Iubeşte mal puţin ca îna
inte, ne-a spus că nu este 
totul chiar roz nici th Ger.

mania, dar că neamţul are 
un respect pentru sănătatea 
şi viaţa fd, Ca fi pentru 
sănătatea şi puritatea na
turii, a mediului înconjură
tor, ieşit din comun. Cu a- 
tît mar mult M zona fir 
care ne aflam (Essen, Dort- 
mund, Wupperfat, Dussef- 
dorf, Koln,' Hagen, Solin- 
gen, Mainz...) -  cea mai 
industrializată di» land şi 
din Germania. Ca urmare, 
uzinele şi fabricile sînt, în 
general, departe de oraşe 
şi şosele, acestea fiind 
protejate prin imense corti
ne de verdeaţă, de pomi şi 
păduri.

Am mai văzut şi reţinut 
şi un oft aspect al industriei, 
nu lipsit de importanţă : fa

brici şi uzine de dimensiuni 
mici şi medii, mai uşor de 
organizat şi condus, şi 
care, în caz de nevoie, îşi 
pot readapta rapid produc
ţia (a noi exigenţe şi ce
rinţe ale pieţei, neafertînd 
un număr prea mare de 
salariaţi. In general, ele 
sînt profilate pe produse de 
serie, încadrate cu munci
tori specializaţi ce diverse 
produse şi operaţii şi nu 
policdfificaţt în 10_ meserii, 
dar fără să ştie bine vreu
na, aşa  cum ne-o îndoctri
nat pe noi partidul comu
nist. Iar conlucrarea din
tre ele, onorarea promptă 
a comenzilor reciproce este 
literă de lege.

Şi încă ceva care grăieşte 
cum m  se poale rţwi eloc
vent despre avînt ul mdus- 
trktf şi evoluţia de ansam
blu a Germaniei: cea mai

mare jignire pe care şeful 
său i-o poate aduce mun
citorului german este de 
a-i spune ee trebuie să facă 
în timpul serviciului, în 
meseria lai. Aşa ceva ei 
nu admite : ştie foarte bi
ne ce are de făcut r şt- face 
foarte bine. Este adevărat 
însă că acasă ef este scu
tit de orice grFjî sociale 
sau spirituale, că week-end- 
ul şr-f poate petrece cum 
vrea şi unde vrea. Dar 
toate astea vio tot din 
munca lui tenace, inteligen
tă, responsabilă.

Sînt doar cîteva dintre 
atributele dezvoltării şi 
bunăstării dintr-un adevărat 
imperiu al industriei, dte 
cărei roade se răsfrîng atîî 
de benefic asupra vieţii 
oamenilor.

fo reportajul următor, 
„Mergem pe autoband".

PE t em e  a c t u a l e

Să-ţi faci vara sanie
dfa

tem permite să facem lu
cru de slabă calitate, sau 
•să minţim". Aşa să fie!

nea va fi remediată fa 
scurt timp, fa perioada 1 
august — t  septembrie, 
cînd se va intra fel repa
raţii. Să credem oare 7

LA PUNCTE

Lucrarea de anvergură 
din municipiul Deva fa 
această vară este cea din 
zona punctului termic nr. 
U, din cartierul Micro 15. 
î»  anii trecuţi, alei au fast 
mart probleme şi necazuri, 
înlocuirea reţelei de terrno- 
fieare (vezi foto) va rezol
va alimentarea a 1209 da 
apartamente din zonă. Da
torită numărului mare de 
locuinţe, pentru sezonul 
1901—1992 există deja do
cumentaţia şi fondurile ne
cesare realizării unui alt 
punct termic — 11 bis. Pro
gramul stabileşte ca piitâ 
la 15 septembrie lucrările 
să fie finalizate. Se esti
mează însă că Ia I septem
brie vqr fi terminate. Bine 
ar fi, desigur f

La punctul termic nr.
6 ' cartierul Gojdu, munr- 
f-a e«te întreruptă. Cartaîi- 

blocului 0 1 este 
spartă, iar apa se scurge în 
canalul termic. Problema 
trebuie s-o rezolve secţia 
fond locativ a R.A.G.CJ,. 
Deva dar... Deocamdată, 
lucrările interioare erau 
spre sfîrşHe.-t , • ...

In zona punctului termic 
1, mal precis ? pe strada 
Mihai Viteazul, am văzut 
ceea ce n-am sperat: un 
r tu  subteran cu apă fiartă , 
ce se scurgea spre... apa 
sfenbetei 17 Este reţeaua de 
agent termic primar a cen
tralei de la Mfatia. ţin 
„amănunt" deloc lipsit de ; 
interes: această scurgere 
persistă de la sfîr.şitul Iui 
decembrie 1990 f Reţeaua 
deserveşte şapte puncte 
termice, inclusiv Spitalul 
Judeţean. La Mintia am 
fost asiguraţi că defecţhi-

CARBVNELK — MAREA 
PROBLEMA f

Se ştie, la Deva, agen
tul termic primar este asi
gurat de Filiala Electrocen- 
trale Mintia. Asigurat, este 
insă prea mult spus, pen

tru că analiza făcută aici 
a adus în prim-plan un 
mane semn de întrebare. 
Şl ef se meneşte cărbune. 
Din cele spuse de directe, 
rol tehnic M fHfelef, fsafa 
Miulescu, a  reieşit că aici 
atr mai fast necazuri! ca 
asigurarea stocului pentru 
lamă, dar, poate niciodată 
ca fa acest an î Coneretî 
Ift sfîrşittfl Itmii iuBe, fa 
depozit erau 16774 tone, 
ceea ce este extrem de pu
ţin. Pentru a ne da seama, 
de situaţia mai mult deeft 
critică fa care se găseşte 
Mintia fa  prezent, vom mat 
spune că pentru trecerea 
vîrfului de iarnă este ne
voie de 406999 tone de

Cea mai importantă 
în această vară; înlocuirea 
Cartierul Micro 15. Valoa

lucrare din municipiul Deva

rea — 2,5 milioane lei.
Foto PA VEL LAZA

Am cumpărat o pfine 
; de la magazinul aprovi

zionat de brutăria dfa 
Vaţa de Jos. Caldă, ru
menă la culoare. Dar, 
surpriză; necoaptă şi a-, 
eră. cu cocoloaşe de făi
nă  răsfirate prin mieriii... 
necopt. Ne-am dus la 
sursă, la brutărie. Făcea 
f&tae fa ziua aceea d-1

I»rime etapa ■■■ simţul wstni
brutar Nicolae Nistor. în 
ce condiţii? Greu de 
descris. Dumnealui este 
cel mai fa măsură să fa 
deşerte;

— Vedeţi şl dumnea
voastră cum păstrăm făi

na. Cînd plouă- plouă 
peste ea; Cuptorul este 
uzat. Despre curăţenie şi 
igienă, ce să « a l  
bim. Facem pline 
simţul nostru.

— Dar autorizaţie sani

tară de funcţionare aveţi?
— N-am auzit 

aşa ceva-
Poate „sade* 

rea Cooperativei de Con
sum din Vaţa de Jos, 
care, iro greşim, face 
cast de mult ureche sur
dă  la trebuinţele brută
rie i <GH. I. NEGREA).

DREPTUL LA REPLICĂ

Unele precizări 
se impun

cărbune* Or, în Valea 
Jiului producţia a început 
să scadă, iar ceea ce se va 
putea aduce «le acolo na
r W O fv a  Fb C» p e  « C J K iitc  pTCre
blema. S-a încercat im
portarea unor cantităţi «*s 
cărbune. An  fast difer im- 
pqpfate OQft to ig 
Germania, dar fa urma a- 
nalizelor a reieşit că aeesfa 
conţine 60 la sută cenuşă ! 
Deci nu poate fi utilizat 
la Mintia* fiind redirijat 
fa alte unităţi din ţară. O 
ultimă posibilitate ar fi im-
i r r a  ib I  B . l  ' * -  *  fa'-fav-L.--' -V W  •p o n u i am  n i n c s  cnr o titr  şt

Australia. Dacă se va reuşi 
acest lucru» şf ca ceea ee 
se va primi din Valea Jiu
lui. $e speră ca ptnă Ia 
sfîrşitul anului să se rea
lizeze un. stee de 206 000 
tone cărbune. Deci, jumă
tate dfa necesar I

Dacă se adaugă şi po- 
terea calorică mai scăzută 
a cărbunelui din Valea 
Jiului, ne vom putea da 
mai uşor seama de marile 
probleme cu care re sa  
confrunta Filiala Electro- 
centrale Mintia în această 

■ iarnă.; jj.
Şi nu sfat singurele. Pen

tru  că .dacă nu se rezol
vă problemele de Ia gară 
şl autogară, toată iama vom 
teemura de frig" — spunea 
directorul tehnic al fiSalei. 
Dfasul re referea Ia ma
gistrala care alimentează 
fatreg municipiuî, fer fa 
aceste puncte re deversează 
apă potabilă fa canalele 
termice. Rezolvarea m v  
biemei re aşteaptă *4 vină 
dfa partea RA.G.CL. Be-

vetfaa.K a  ««e re

şi vor fa înlăturarea lor 
va da mare bătaie de cap 
Şi nu putem să nu-i dăm 
dreptate domnului Miu
lescu, cînd spunea că „dacă 
se fac eforturi serioase dfa 
partea tuturor celor care 
contribuie la bunul mers 
ăl sistemului de termofi- 
care dfa Deva» lucrurile 
vor trebui să se aşeze pe 
un făgaş normal*.

Asta aşteaptă şi oame
nii Devei, nu 7

In ziarul nostru din 13— 
14 iulie a.c„ pe pagina a 
IV-a, a apărut un anunţ 
din partea consiliului de 
coordonare al Sindicatului 
Liber de Ia Societatea Co
mercială „MACON" S. A. 
Deva. Se spunea r „In şe
dinţa extraordinară din 
data de 11 iulie 1991 s-a 
hotărît excluderea definiti
vă din Sindicat a fostului 
vicelider Rusu David, care 
se face vinovat de încălca
rea fa mod grav a preve
derilor art. S, alin. ultim» 
a a r i  1® din principiile 
da activitate şi a art. 1 şl 
26 dfa Statut.

Informăm instituţiile de 
stat că toate actele ce vor 
apărea ea semnătura sa 
sfat declarate nule".

In virtutea dreptului la 
replică, pe care ziarul „Cu
rtatu l Liber" H respectă, 
redăm, în sinteză, opiniile 
d-lui Rusu David, maistru 
fa S.C. „MACON" S.A. De
va : „Doresc să fac unele 
precizări (fa legătură cu 
anunţul de mai sos, bine
înţeles n.n.)» care sper să 
fie publicate fa prestigio-

zKtr, eu
cea mai mare audienţă la 
cititor ii Judeţului nostru. 
Consiliul de coordonare şi 
liderul Ion Posa nu au 
fast aleşi legal. La şedin
ţa de constituire a unui

, sindicat cu peste 1 509 de 
membri au participat doar 
40—5® de delegaţi. Din a- 
cest motiv, consiliul n-a 
funcţionat fa spiritul drep
tăţii pentru toţi angajaţii 
membri de sindicat. Vă 
redau cîteva aspecte. Sala
riile muncitorilor sînt mai 
miei deeit ale inginerilor 
şi subinginerilor cu 4 000— 
8 000 lei ; fa şomaj au fost 
trimişi numai muncitori, cu 
50 la sută din salariu. Am 
cerut .ca d-1 Ion Posa să 
renunţe la funcţia «te lider» 
are şi condiţii de pensiona
re. iar fa locul dumnealui 
să fie ales d-i Al. Cărăuş 
Am difuzat această infor
mare prin seeţU» prin tre  
muncitori. în  ziua «ie 10 
iulie 1391, fa junii orei 
9, am fost atacat .de acest 
individ care s-a autoales 
lider, Ion Posa» care m-a 
agresat în timpul serviciu
lui* lovindu-mă eu un corp 
dur, lovituri în urma că
rora am primit certificat 
de la medicul legist t e  
5—6 zile pentru vindeca
re. Precizez că fa şedinţa 
de excludere a mea au 
participat 10—12 membri, 
faţă de aproximativ 30".

Nota redacţiei; „Episo
dul" urm ător: „Dreptul la 
replică" al domnului Ton 
Posa.

GK. t  NEGREA

ÎN ATENŢIA VETERANILOR 

DE RĂZBOI

Instrucţiunile de aplicare a  Hotăririîar Guvernu
lui, cu nr. 1065/1390 şi 233/1991» privitoare la dreptu
rile veteranilor de război prevăd;

A. — 12 călătorii slus—întors, gratuite, la clasa I
pentru marii mutilaţi de război, invalizii de 
război de gradul I şi însoţitorii acestora.

B. — 12 călătorii dus—întors, gratuite, la clasa I
pentru veteranii de război distinşi cu deco
raţiile : 1) Mihai Viteazul; 2} Steaua Roma-, 
i*M; 3) Coroana României ; 4) Virtutea Mi
litară ; 5) Virtutea Aeronautică; 6) Virtutea 
M aritimă; ?> Bărbăţie şi Credfalâ; 8) Me- 
ritul Sanitar; 9) Crucea de Război şi 10) 
Serviciul credincios cu Spate, precum şi 
generalii veterani

G. — 12 călătorii dus—întors, gratuite, fa clasa a 
ILe, pentru invalizii te  război nedistinşi cu 
efeoreţiile expuse mai sus» precum şi pen
tru  văduvele de război

D, — 6 călătorii dus—fator^ cu reducere de 50 
Ia sută* la clasa a Il-a, pentru veteranii 
de răzfai. «edreeau^.

Intrucit acum am primit numai prima tranşă a 
faletetor de călătorie pe CJT.R., nu se pot da toate 
biletele prevăzute fa Hotăririle amintite mai sas, ci 
re  distribuie după em it urmează:

— pentru csţeg. A — 4 bilete;
—■ pentru categ. B — 4 bilete;
— pentru categ. C — 3 bilete
— pentru categ. D — 2 bilete.
Cînd ne vor veni şi restul biletelor, vă vom a- 

n*w»ţa prin presă #  vf le vom distribui pe toate.
Actele necesare pentru obţinerea biletelor C.F.R. 

Şfetfţ/ ; aj,...:-;,'. U ji"J:.--
Legitimaţia de veteran.
livretu l Militar sau Certificatul de la  U.M. 
(«405 Piteşti.
Brevetele de decoraţii (cei t e  fa  pci B). 
Deeiria de pensionare (pentru marii mutilaţi, 
invalizii de gradul I, II, III şi văduvele de 
război).

1.
2.

3.
4.

LIGA VETERANILOR 
DE RĂZBOI

A N U N Ţ A ;

Membrii Ligii Veteranilor de Război, care şi-au 
întocmit dosarul de prizonier» sfat rugaţi să se pre
zinte la sediul dfa Deva, sbr» 1 Dcccmbrio, ar. 3®, ca
tedra 8, spre a ri«3ica citaţia te  venire In, faţa Co
misiei de verificare.

eMmaaarefaB>aafa*Brftr».
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APELURI

NERECEPŢIONATE

Mă numesc. Mihai Ştefan, pensio
nar, în vîrstă de 60 de ani. Locuiesc 
în Hunedoara, bulevardul Corvin, nr. 
6, bloc 6, scara A, apartament 2. 
Am un vecin, Mrioş loan, salariat 
la panificaţie. De aproximativ 3—-4 
ani, în apartamentul aceste» familii 
instalaţia sanitară a început să se 
deterioreze, astfel că peretele ce 
ne desparte a început să se ume
zească. Defecţiunea s-a mărit, ast
fel că nu mar pot locui în această 
cameră. Am anunţat la conducerea 
I.G.O. Hunedoara. Mi s-a răspuns 
că de ce mă deranjează apartamen
tul vecinului, să vină el s t  recla
me (? {). Eu am cumpărat aparta
mentul, dar în situaţia aceasta nu 
mai pot lociii în eL Vă rog să mă 
ajutaţi să rezolv această problemă, 
Intrucît eu fiind bolnav şi feătrîn 
nimeni nu ia &» consideraţie spuse
le mele. Am fost şi la Primărie.

VA MULŢUMIM,

D-LE DOCTOR, DAR MAI

RĂMlNEŢI CU NOI

Pensionarea este pentru fiecare 
dintre noi un prilej aducător de 
bucurii şi împlinire, deopotrivă pen
tru sine şi pentru cei din jur. Prin

tre? cei mulţi, s-a pensionat unul 
dintre oamenii valoroşi ai -Călanu- 
lui, dr. Constantin Isac. Vreau ca 
aceste rînduri să fie pentru el un 
modest cuvînt , de mulţumire. La 
domnia sa au apelat toţi cei care 
au avut nevoie de ajutor — indife
rent de vîrstă sau funcţie. A fost 
omul care şi-a onorat cu cinste me
seria,' a vindecat şi a alinat sufe
rinţe fără a condiţiona pe cineva, 
respectîndu-şi cu sfinţenie jură- 
m In tul. A avut şansa unor oraşe 
mai mari, a unor condiţii mai btme, 
dar a rămas la Călan, la condiţii 
modeste, doar cu capacitatea şi 
mîinile sale, dar cu mult, mult 
suflet (Mh-cea Părăian)-

POŞTA RUBRICII

•  Leontrna Botoroagă, VI. Dîljii, 
Rfu de Mori. In conformitate cu 
prevederile art. 8, alin. 2, din Le
gea nr. 3/1977, dacă aţi realizat o 
vechime in muncă de 25 de ani vă 
veţi putea pensiona pentru munca 
depusă şi limită de vîrstă după îm
plinirea a 55 de ani. Nu este, deci, 
posibil ca la 52 de ani să primiţi 
pensia Ia care vă referiţi, textul le
gal amintit fiind imperativ In sen
sul arătat mai sus. (I. L.).

•  Anlşca Blaj, str, Deeebal, nr. 
35, Brad. Compensaţia restanţă la 
care vă referiţi nu vă poate fi a- 
chitată deoarece dv. beneficiaţi de

pensie de urmaş în concurenţă cu 
alt beneficiar, cu domiciliul în ju
deţul Bihor. După comunicarea 
care se aşteaptă de la Oficiul de 
Pensii al acestui judeţ, se va deter
mina suma ce vă revine şi vi se va 
achita la domiciliu. (X .L.).

•  Stimate d-le anonim, din De
va, dacă aţi fi semnat rlndurile 
expediate sub titlul „Bîrfa oraşului 
la o ţigară şi o cafea» — unde acu
zaţi diferite persoane — le-am fi 
publicat la... rubrica de faţă.

•  Am reţinut mulţumirile şi ură
rile de sănătate adresate unuia 
dintre redactorii noştri, a cărui in
tervenţie a salvat copacii din Hu
nedoara. Ne bucură asemenea a- 
precieri, stimată d-nă Draga Tătar.

•  Primăria municipiului Deva 
răspunde scrisorii dv , stimate d-le 
lom» Bugnaru : „întrucît valoarea 
prestaţiilor de servicii a crescut fa
ţă  de 1989 şi va urma © creştere 
substanţială in  1992, datorită scum
pirii energiei şi combustibililor, 
H.A.G.C.L. Deva a solicitat prin
tr-o adresă scrisă tuturor asociaţii
lor de locatari să mărească fondul 
de anticipaţie. Comitetul asociaţiei 
de loeatari a luat în discuţie so
licitarea şi a hotărît cuantumul fon
dului ce-1 va achita fiecare loca
tar...*. Dv v-a revenit să achitaţi 
460 lei, în două rate, majoritatea 
locatarilor achitînd suma stabilită.

In rmmkâpinl Deva, i 
pe strada Mihai Emi- J 
nesett, a mai apărut ’ 
un... „fînar? care vrea 
să fie bar „Crizante
me" şi probabil de ca
tegorie superioară. Pri
măria ce zice, sau peste 
deal nu se vede ?

Foto

LAZAR BRADEANUNU |

La începutul lunii au
gust ax. a apărut Hotărî- 
rea Guvernului prin care se 
legalizează salarizarea şi 
alte drepturi âte unor jucă
tori ' de fotbal, profesionişti, 
precum şi ale antrenorilor 
de la cluburi şi F.E.F. Din 
cuprinsul celor şapte arti
cole, primul este mal inte
resant. Akd se prevede că 
salarizarea jucătorilor de 
fotbal profesionişti şf a  an
trenorilor de la cluburile 
de fotbal din diviziile A şi 
B, care se organizează, po
trivit legii, ca asociaţii co
merciale, precum şi a an
trenorilor de ia F.RF., an
gajaţi pe bază de contract 
de muncă, se face conform 
reglementărilor prevăzute 
pentru asociaţiile comer
ciale, in funcţie de posibi
lităţile financiare ale clu
burilor sau, după caz, ale 
federaţiei.

In art. 2 se reglementea
ză problema primelor de

Noutăţi din fotbal
joc, in cei de al treilea , 
constituirea şi repartizarea 
fondurilor, iar în al patru
lea — impozitele pe profit, 
în a r t  5 sînt menţionate 
problemele jucătorilor care 
activează fa» străinătate. -în 
legătură cu asistenţa de 
specialitate, iar fa» art. 6 se 
precizează că şi cluburile 
divizionare A şi B care nu 
s-au transformat în asocia
ţi» comerciale pot aplica 
prevederile prezentei hotă- 
rîri privind salarizarea ju
cătorilor şl a antrenorilor 
profesionişti.

Io a r t  7 (ultimul), se 
stipulează că Ministerul Ti
neretului şl Sportului va 
stabili măsuri de aplicare a 
prevederilor prezentei hostă- 
rfri, pe baza propunerilor 
Federaţiei Române de Fot
bal.

1 Prin această hotărîre s-a

legiferat cadrul legal în 
fotbalul profesionist, care 
urmează a fi pus in apli
care cit mai repede de că
tre cei interesaţi. începu
tul este greu, dar nu de 
neînvins.

O altă noutate o semna
lăm în fotbalul judeţean. 
Astfel, pe baza dispoziţii
lor FJR.F., la data de 26 
iulie a.c. a avut Ioc adu
narea generală, la care au 
participat reprezentanţii a- 
soeiaţiitor şi secţiilor de 
fotbal, «Un structura orga
nizatorică a fostei comisii 
judeţene de fotbal, ocazie 
cu care s-a hotărît înfiinţa
rea ASOCIAŢIEI JUDE
ŢENE DE FOTBAL, cu 
personalitate juridică ne- 
patrimonială, membră a 
F.R.F., îndrumată şl spri
jinită in continuare de că
tre Oficiul Judeţean de

Sport, cu sediul în Deva, 
str. O. -Goga, nr. 1, care 
organizează şi coordonează 
întreaga ' activitate fotba
listică pe plan judeţean.

li anunţăm, de asemenea, 
pe iubitorii fotbalului că pe 
data de 21 august a.c., o-r 
rele 16. pe cinci stadioane 
din judeţ se vor desfăşura 
meciurile de fotbal din 
„CUPA ROMÂNIEI", ediţia 
1991—1992, la care partici
pă 19 echipe, după următo
rul program :

M. Certei — M. Lupeni; 
Min. Ştiinţa Vulcan — Min. 
Urieani; C.F.R. Simeria — 
A.S Paroşeni; Retezatul 
Haţeg — Mureşul Deva şi 
Victoria '30 Călart — Me- 
taloplastiea Oră ştie.

Noi le dorim tuturor un 
început fotbalistic cit mal 
bun, pe placul spectatorilor 
şi al susţfaiătorilpr.

VAST LE NEMEŞ,
colaborator
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Domnul inginer Remus 
Ţabac, directorul Societăţii 
■ Comerciale „Agromec S.A. 
Baia de Crîş, ne-a vizitat 
la redacţie pentru a ne in
forma „prin viu grai" 
condiţiile în care s-a năs
cut conflictul dintre un 
cetăţean din satul Ribiţa 
şi sus-numita societate, tra
tat în nota intitulată „S-a 
distrus orzul”, publicată în 
numărul 426 al ziarului 
nostru.

Nu disculpăm şi nu in
culpăm în vreun fel pe 
nimeni prin rândurile de 
faţă, cu atit mai mult cu 
cît, potrivit afirmaţiei dom
niei sale, „urmează ca în 
cursul zilei de A august 
să fie recoltată şi această 
parcelă de orz". Este vorba, 
evident de parcela despre 
care se scria fa» nota amin
tită şi sperăm că orzul de 
pe «a este deja în  maga
zia domnului Ion Oprea din 
Ribiţa. Altceva vrem însă 
să subliniem. Parcela fa» 
cauză nu a putut fi re
coltată la timpul reclamat 
de proprietarul ei deoa
rece era înconjurată de 
alte parcele semănate ca 
gria, căruia nu-i venise so
rocul la recoltat şi de par
cele de porumb. „La Criş- 
eior — ne mai relatează 
domnul director — urmi 
din combainierii noştri a 
încercat să Intre la parce
la unui cetăţean trecînd, în 
urma unei înţelegeri între 
vecini, peste parcela altuia. 
Dacă terenul ar fi fost apt 
pentru recoltat nu s-ar fi 
îrttîmplat nimic, dar tere
nul era moale şi combina 
s-a împotmolit. Manevre 
înainte şi înapoi, dar za

darnic. A fost musai să se 
intre pe o parcelă cu ota
vă a altui vecin cu care 
proprietarul parcelei ce 
trebuia recoltată nu mal 
stabilise nici o convenţie.: 

-Au venit femeile cu pietre 
şi vai-vai cum a scăpat 
bietul combainier"...

Cu relatarea acestei în 
tîmplări ne-am apropiat de j  
miezul lucrurilor. Ea şi 
altele de asemenea manie
ră care vor mai fi avîn-cl 
loc pe întinsul judeţului ş 
al ţării este „rodul» neeto- 
rit al fărâmiţării folosinţei |  
pămîntului. Cum să faci ] 
mare mecanizare in ogrf- J 
cultură cînd alături de cf î 
flşle semănată cu grîu, ş*fc| 
află alta, cultivată cu pa-1 
ramb, Iar lingă această ' «•< 
grădină de legume? Toată• 
lumea vrea să recolteze; 
griul şi orzul cu combina, 
rumeni nu mai vrea să au
dă de seceră sau de coasă, 
deşi condiţiile în câne am. : 
evoluat în acest an eulturi-i 
te respective — taburete» j 
nate ori căzute la păm&if-* 
— reclamau în multeŢoearA 
intervenţia acestor uneltei 
tradiţionale. In fond este 
normal ca omul să tindă 
a fi scutit cît mai mult de 
efort fizic dar mecanizarea j 
îşi impune condiţiile a  şt 
fărîmiţarca folosinţei tere
nului nu este în nîci un 
caz o condiţie favorabilă.

Rîndurile acestea nu se 
voi- o pledoarie pentru aso
ciere — noţiune de care 
unii fug ca Dracul de tă- 
mîie. Sînt pur şi simplu* 
o invitaţie la meditaţie.

ION ciot; I EI

Gardul ... de cupru
-U

Nicblae Soare, forjor la 
Laminorul de 860 m din 
cadrul societăţii „Siderur
gica" Hunedoara; s-a gîn- 
dit să-şi facă un nou gard 
în jurul grădinii Gînd bun, 
fără îndoială, numai că 
omul nu avea din ce face 
respectiva treabă. Adică, 
dac-ar fi căutat — dar pe 
căi cinstite a r  fi găsit 
material. N.S. vota însă 
să ridice gardul fără să 
vîre mina fa» buzunar, ideea 
aceasta — care riu s-a do
vedit deloc inspirată, cum 
se va vedea în continuare
— î-a fost sugerată de fap
tul că a văzut, nu departe 
de locul său de muncă, o 
bobină mare de sfarmă de 
cupru. „Numai bună pen
tru gard " — şi-a zis — deşi 
sîrma respectivă era des
tinată reţelelor electrică. 
A făcut rost de un topor
— nu se ştie dacă scula a 
fost forjată de el — şî a 
purces la treabă. A tăiat 
sîrma în bucăţi pe care 
le-a vîrît fa» sării dinainte 
pregătiţi. Problema care 
se ridica în acest stadiu al 
afacerii era cum să trans
porte sîrma Ia locul unde 
urma să se transforme în 
gard. N. S. se bucura de

idee. In Hunedoara există’ 
garduri eu duiumul făcute 
din lemn, piatră ş.a. Din ) 
sîrmă de cupru nu ştia să 
aibă cineva, însemna că 
el va fi primul, ceea ce îl 
va ridica, fără îndoiala, 
în ochii semenilor.

Căutind soluţia pentru 
a-şi transporta prada, a gă
sit-o ririd a dat cu octei 
de Aurel Cupezarif, şofer 
pe o autobasculantă- in  
două-trei vorbe l-a expli
cat omului problema şi 
A.C s-a lisat convins să 
intre în eîrdăşie cu N.S. 
A tras maşina lingă sării 
în care se aflau 340 kg de 
sîrmă de cupru, Iar NU5. 
împreună cu fiu! său, Dfe 
nuţ, au  aruncat sacii în 
autobasculantă. Treaba s-a 
săvîrşit- ziua în a mima 
mare, în jurul orelor 15,30. 
Aşa se explică faptul că a 
fost observată de nişte Oa
meni de treabă care au 
dat un telefon la Poliţia 
municipiului, ce a reacţio
nat cu deosebită prompti
tudine. Astfel că fapta fui 
N.S. a fost descoperită, iar 
gardul din jurul grădinii 
Mile nu se mal face din 
Sîrmă de cupru

TRAIAN BONDOR



nq. CUVÎNTUl LIBER NR. 429 •  MARŢI, 13 AUGUST 1991

VIN ZAR! 

CUMPĂRA*

« VIND apartament pa
tru camere, hol central, e- 
taj I, zonă centrală. Deva, 
telefon 16422, între orele 
21—23. (4274)

•  VlND Oltcit Club fran
ţuzesc integral (lot valută). 
Deva, telefon 14635. (4291)

•  VIND cărucior de ca
tifea pentru copii. Deva, 
telefon ' 15747. (4283)

•  VlND Opel Record, 
stare foarte bună. Deva, 
telefoane 12777 şi 15704.

(4292)
•  VIND Dacia 1310 break. 

stare ireproşabilă. Deva, 
telefon 16797. (4290)

•  VlND- înscriere Dacia 
1300 (1989). Pretind 20 000 
lei. Deva. telefon 18643.

(4287)
•  VIND motor Braşov, 

trei pistoane — D 115 — 
set nou. Vînd autocamio- 
netă TV 12 C (acte). Infor
maţii Streisîngiorgiu nr. 
282. (Prima casă sub Ora
şul Nou Călan). (4296)
• •  VÎND înscriere auto
turism Dacia 1300 septem
brie 1990. Deva. telefon 
15664 J (4297)

•  VÎND fotoliu pat. De
va, telefon 17624. (4298)
• •  VÎND Dacia 1100. De
va, telefon 18967, între o- 
rele 18—22. (4300)

•  VÎND caroserie Dacia
1300. Informaţii Călan, 
Streisîngiorgiu nr. 77, tele
fon 30958. (4301).

•  VÎND cort „Amara" 
l»atru persoane. Cumpăr 
Dyprophos şi Voltaren (Di- 
tlofenac). Deva, telefon 
24979, după ora 16. (4302)

•  VÎND video recorder
Philips şi motocicletă cu a- 
-taş Dnepr, nouă. Deva, te
lefon î m i :  (4304)

•  VÎND înscriere tele
vizor color şi combină mu
zicală stereoson 2. Infor
maţii Deva, telefon 17393, 
după ora 16. (4308)

•  VÎND video Akai VS
35. Hunedoara, telefon 957/ 
13057 (4309)

•  VÎND Mercedes 200 
Diesel, stare bună (motor, 
ambreiaj, frînă, toate noi)
7 000 DM sau echivalent 
lei ; Mercedes 2300 pe ben
zină, uşor avariat — 80 000 
lei ; Moskvici 407 pentru 
piese ; 5 nutrii standard
auriu femele. Simeria, te
lefon 956/61516. (4310)

•  VÎND mobilă compu

să din : recamier, dulap, 
masă, scaune, toaletă. Hu
nedoara, telefon 14262, du
pă ora 21. (159470)

•  VÎND înscriere Dacia
1300 (august 1987). Hune
doara, strada Chizid nr. 
88. (159466)

•  VÎND împreună două
Dacii 1300 (una pentru pie
se schimb). Hunedoara, te
lefon 957/22330. (159465)

•  C.A.P. BOŞOROD vin
de Ia licitaţie: .saivane, 
grajduri, IFRON şi alte 
bunuri. Licitaţia va avea 
loc în ziua de 18 august 
1991, ora 10, şi, în fiecare 
joi, ora 10. Lista cu pre
ţurile se află afişată ia se
diul unităţii şi la primăria 
comunei Boşorod. (4285)

•  C.A.P. CHITID vinde
la licitaţie grajduri, trac
tor, remorcă auto două a- 
xe şi alte bunuri. Licita
ţia va avea loc la data de 
17 august 1991, ora 10 şi 
în fiecare marţi la ora 10. 
Lista cu preţurile se află 
afişată la sediul unităţii 
şi la primăria comunei Bo
şorod. . (4286)

SCHIMBURI 

DE LOCUINJE

•  SCHIMB apartament
3 camere etaj III, proprie
tate, cu apartament pro
prietate de stat 2—3 came
re (parter) sau în bloc cu 
lift (exclus Micro 15). Deva, 
telefon 22158. (4289)

•  SCHIMB autoturism
Dacia 1310 (49 000 km) cu 
apartament două camere în 
Deva, eventual preiau con
tract (negociabil). Deva, te
lefon 18720. (4294)

•  SCHIMB garsonieră
confort I ultracentral, cu 
apartament 2—3 camere, 
exclus Micro 15, Dacia. De
va, telefon 14818. (4306)

•  SCHIMB garsonieră
confort I zonă centrală Hu
nedoara, cu apartament trei 
camere, decomandate. Hu
nedoara, telefon 14790, du
pă ora 20. (4307)

•  SCHIMB apartament 2
camere cu apartament 3 
camere. Hunedoara, tele
fon 18168. (159469)

•  SCHIMB garsonieră
confort I, etaj I, zonă cen
trală, cu apartament 2—3 
camere, exclus Micro VI, 
VII. Hunedoara, . telefon 
21797. , (159468)

ÎNCHIRIERE

•  CAUT AM două 
apartamente cu cîte 3 
camere pentru închiri
at- Deva, telefoane 
25386, 25729. (4217)

PIERDERE
•  PIERDUT pungă cu 

chei între Cîrneşti şi To- 
teşti. Găsitorului recom
pensă. Informaţii Antal Li- 
viu, comuna Pui, sau De
va, telefon 11599. (4288)

DIVERSE

•  GRUPUL Şcolar
Agricol Geoagiu orga
nizează concurs de ad
mitere. (26 august — 
31 august 1991) pen
tru : — clasa a IX-a 
zi — 50 locuri ; anul 
I profesională — 20
locuri; clasa a Xl-a 
seral — 36 locuri. În
scrierile se fac pînă la 
25 august. (4293)

•  FILMĂRI video
de calitate, jocuri pe 
calculator. Deva, tele
fon 27689. ■ (4282)

•  CU autorizaţia nr. 4731, 
din 20 mai 1991, eliberată 
de Prefectura judeţului Hu
nedoara, a luat fiinţă Aso
ciaţia Familială „Flora", 
cu sediul în comuna Dobra, 
judeţul Hunedoara. (4303)

•  AGENŢIA 
„MARES TUR" 

organizează excursie la 
Istanbul, 17 august —
4 800 lei (bani pentru 
transport); excursie în 
U.R.S.S. (Mukacevo— 
Beregovo) — 2 900 lei
— 18 august; excursie 
la Istanbul, 24 august
— 4 800 lei. înscrieri, 
hotel Sarmis, camera 
120, între orele 10—17. 
Deva, telefon 14730.

, (4316)
• m m m m m A • • » • • • •

MATRIMONIALĂ

•  DORESC să cunosc in
telectual, maxim 40 ani, 
fără vicii şi obligaţii, cu 
domiciliul în Deva. Sînt 
medic, 36 ani, necăsătorită, 
fără obligaţii. Răspuns: 
str.i Barbu Iscovescu, nr. 
13, bloc 1 4, scara A, apar
tament 8. Timişoara, cod 
1900: (4284)

COMEMORARE

•  CU nemărginită dure
re, Maricica şi Costel, pă
rinţi, Sandy, soţ, şi copiii 
anunţă împlinirea, la 15 
august 1991, a şase luni de 
la greaua despărţire de a- 
ceea care a fost o bună fii
că, soţie şi mamă 

TODIRIŢA SZASZ 
Dumnezeu s-o odihnească ! 
Comemorarea la casa de 
veci, strada Dacilor (Cato
lici) — Hunedoara. (159467)

DECESE

•  FAMILIA Gheară 
anunţă cu adîncă du
rere trecerea în nefiin- 
ţă r.la  numai 18 ani, 
a celei care a fost o 
minunată fiică,

LILIANA
Inmormintarea azi, 

13 august 1991, de la 
domiciliu. Dumnezeu 
să o odihnească !

(4312)

•  LOCATARII blocului 
43, strada 22 Decembrie, 
Deva, sînt alături de fami
lia Gheară Vasile la greaua 
durere pricinuită de moar
tea prematură, la numai 
18 ani, a fiicei lor 

LILIANA GHEARA 
şi îi transmit sincere con
doleanţe. (4295)

•  CU adîncă durere 
anunţăm încetarea din 
viaţă a scumpului nos
tru soţ, tată, bunic, 

IOAN FALAITARU 
înhumarea va avea 

loc azi, 13 august, în 
cimitirul ortodox din 
Ludeştî. Familia îndu
rerată. (4318)

•  CU adîncă durere, 
soţia Eugenia, fiica 
Mia, ginerele Teodor, 
nepoţii'Oyidiu şi Lia 
anunţă trecerea în ne
fiinţă 'după o lungă 
şi grea suferinţă a 
scumpului lor .

FETRU IKIMIE 
de 73 ani, din Simeria. 
Inmormintarea mîine, 
14 august, ora 14, Jţa 

Simeria. Dumnezeu să-l 
ierte. ' (4319)

I

SOCIETATEA COMERCIALĂ

ACOMIN — S.A. CLUJ

prin filiala HUNEDOARA — DEVA 
strada Ulpia, nr. 15

Angajează următorul personal pentru lu
crările de construcţii în Germania:

•  inginer constructor, vîrsta sub 45 de 
anii cunoscător al limbii germane;

•  dulgheri;
•  zidari, betonişti.
Se lucrează după norme de timp şi calita

te specifice Germaniei.
Plecarea se face în decurs de 6 luni, după 

verificarea şi antrenarea în ţară pentru realiza
rea normelor.

Drepturi băneşti pentru muncitori:
— plata în ţară în lei a salariului avut 

la angajare;
— plata în Germania 1100 DM/lună, cu 

condiţia . realizării normelor de mun-
...v* ■■ căi-: v A'-': V ţ .' / :/■' ■'

Informaţii suplimentare la sediul societăţii 
sau la telefoanele : 15294 ; 18161; 15770.

(486). ■

A J U T O R  y
PENTRU ZONELE SINISTRATE 

Primăria municipiului Deva aduce la cunoştinţa 
persoanelor fizice şi juridice care doresc să con
tribuie cu ajutoare materiale şi financiare următoa
rele : • • .

•  Deschiderea a două centre de colectare, Ia 
Primăria municipiului Deva şi sala de sport 
a Liceului Decebal, unde se vor primi bunuri 

după următorul program :
Luni — vineri •  orele 10—18
Simbătă orele 8—12
Ajutoarele financiare pot fi depuse la Banca 

Comercială Deva, cont. nr. 45.30.01.50.

COOP. AGR. DE PRODUCŢIE 
D O B R A •

Organizează licitaţie publică în data de 
20 august 1991, ora 10, la sediul C.A.P., din lo
calitatea Dobra, telefon 956/33115, Ia care vor 
fi puse spre vînzare următoarele mijloace fixe: 

•  adăposturi animale •  fînare O bucă
tărie furajeră •  tocători furaje •  cîntar ani
male •  APT •  aripi de ploaie, precum şi alte 
bunuri materiale.

Lista de preţuri se găseste la sediul'unită
ţii C.A.P. Dobra. (142029)

SIGMA S.C.S. DEVA 1
ORGANIZEAZĂ i

Cursuri de formare în meseria de analişti 
programatori asistenţi pentru microcalculatoare 
compatibile I.B.M./P.C.

Durata cursurilor este de 10 sâpiâmîni, iar 
practica pe calculator se desfăşoară în Brad.

Lectorii sînt cercetători ştiinţifici cu o înal
tă pregătire profesională.

Absolvenţii vor beneficia de diploma - 
certificat eliberată de Ministerul învâţâmîntuiui 
şi Ştiinţei împreună cu Centrul de Perfecţionare 
în Informatică Bucureşti şi recunoscute pentru 
ocuparea posturilor corespunzătoare.

Costul cursurilor este de 12 000 lei.
înscrieri se pot face pînă la data de 25 au

gust 1991. Locuri limitate.
Relaţii suplimentare se obţin la telefoane

le 51527 '; 51641 -  Brad. (483)

SERVICII DE MICA SI MARE 
PU3UCITATE LA HUNEDOARA

Venind în întîmpincrea dorinţei locuitorilor 
din municipiul Hunedoara, începînd din 2 
august 1991, ziarul „Cjvîntul Liber" prestează 
servicii de mică şi mare publicitate în această 
localitate. Persoanele interesate, precum şi 
agenţii economici din municipiu şi localităţile 
învecinate se pot adresa la chioşcul propriu de 
difuzare a presei, situat în Hunedoara, bulevar
dul Dacia, nr. 1, lîngă florărie şi Oficiul poştal 
sau la telefonul 957/16926.

Publicitatea cu apariţie în ziua următoare 
prezentării anunţului se preia zilnic între orele 
7,00—11,00, iar cea cu apariţie ulterioară se 
preia între orele 7,00—11,00 şi 14,00—17,00. 
Alte relaţii puteţi obţine la adresa sau telefo
nul indicate.

SIGMA S.C.S. DEVA

ORGANIZEAZĂ
Curs de perfecţionare D'BASE IV şi TUR

BO PASCAL.
Condiţii de participare: studii superioare 

de specialitate, curs de sp.ecializare în informa- 
tică. ^

Durata cursului este de o lună şi se desfă
şoară în Deva. /

înscrieri pînă la data de 19 august 1991-
Costul cursului este de 5 000 |ei.
Informaţii sujplimentare fa telefoane 956/ 

15431 (orele 8-15) şi 956/11067 . (orele 15-22).
(484) .
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REZULTATELE EXTRAGERII 
L O T O 2

DIN 11 AUGUST 1991

EXTIl. 1: 10, 49, 15, 21, 51, 38 ; 
EXTR. A II-A : 62, 55, 64, 34, 58, 57 ; 
EXTR. A III-A : 19, 16, 38. 47, 15 ; 
EXTR. a IV-A: 11, 67, 63, 17, 35.
Fond de câştiguri: 1 196 336 Iei.

OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE 
ŞI AGROCHIMICE DEVA

a n u n ţ a

•  scoaterea la concurs a unui post de 
pedolog, în data de 12 septembrie 1991, 
ora 8.

Informaţii suplimentare la sediul unităţii, 
str. A. Vlaicu, nr. 25. " ' (485) •

I !
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SUCURSALA DE EXPLOATARE 
TRANSPORT TEHNOLOGIC 

SI PRELUCRARE PRIMARĂ A LEMNULUI 
D E V A

str, 1 Decembrie, nr. 30
ACHIZIŢIONEAZĂ

•  fia din producţia 1991 la sectoarele fo
restiere. ' v  ,

Datele licitaţiilor se vor anunţa la sediile 
sectoarelor. (142026)
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