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STAREA ECONOMIEI JUDEŢULUI HUNEDOARA 
DUPĂ 7 LUNI DIN ANUL 1991

Principalii indicatori U/M
Realizat In % faţă de 7 luni

1991 1990 1989

1. Producţia marfă industrială
2. Productivitatea muncii

mii. Iei 27861,3 77,5 57,4

in industrie
3. Investiţii din fondurile

lei/pers. 217387 84,5 60,1

statului mii. lei 4451,3 70,0 38,2
4. Export mii R 2558,0 15,7 12,0

5. Livrări de mărfuri la fondul
mii $ 43572,0 80,0 38,1

pieţei din prod. judeţului 
6. Desfaceri de mărfuri prin 

comerţul de stat şi

mii. lei 4917,1 94,9 100,8

cooperatist
7. Servicii prestate populaţiei 

de către unităţile de stat

mii. Iei 8270,0 154,4 182,2

şi cooperatiste mii. Iei 1251,8 137,6 122,2
8. Profit (sem. I) mii. lei 1165,4 192,4 144,0
9. Pierderi (sem. I)

10. Producţia principalelor 
produse industriale ;

mii. lei 4998,6 331,2 455,1

— huilă netă mii to 2005,2 86,9 44,1
— energie electrică mii. kw 2773,5 98,5 69,2
— oţel mii to 816,5 59,5 41,5
— laminate mii to 622,7 68,2 45,6
— ciment mii to 453,3 73,7 62,4
— ţesături mătase mii mp 4767 92,3 62,9
— bere mii hl 247 91,8 90,8
— carne tăiată în abatoare to 10152 111,7 158,7
— preparate din carne to 4526 81,2 399,2
— lapte de consum mii hl 80,5 70,4 77,7
— unt to 39 27,5 18,9
— brînzeturi to 293 65,0 55,6
— pîinc to 51026 87.1 79,3

Dincolo de cifrele prezentate mai sus, 
trebuie remarcat procesul de redresare 
economică, început cu 3—1 luni în urmă, 
care a continuat şi în iulie. Producţia in
dustrială a crescut în iulie, faţă de iunie, 
cu 2,3 procente, iar la producţia fizică s-au 
înregistrat creşteri la 68 produse, între 
care huilă netă, cocs, fontă, oţel, ciment, 
confecţii, lapte pentru consum, unt, bere 
etc.

Productivitatea muncii industriale pe 
ansamblu] judeţului a crescut cu 3,5 pro
cente, iar profiturile din iunie sînt cu 21,7 
procente mai mari decît media lunilor 
precedente.

Asemenea tendinţe sînt evidente şi Ia 
ceilalţi indicatori, care, sperăm să conti
nue şi în lunile următoare.

O  INVESTIŢIE NECESARĂ Şl UTILĂ 
ABONAMENTUL LA ZIARUL 

„CUVTNTUL LIBER"
•  Cine doreşte să fie permanent şi bine informat, 

citeşte zilnic ziarul „Cuvîntul Liber".
•  Pe lingă scrisori şi opinii ale cititorilor, pu

blicăm raiduri-anchetă, reportaje, convorbiri şi 
articole de atitudine în care sînt abordate cele mai 
arzătoare probleme ale vieţii economico-sociale din 
localităţile judeţului nostru.

•  De asemenea, vă prezentăm cronici şi clasa
mente sportive, programele Televiziunii Române, 
articole pe teme de literatură şi artă, veşti actuale 
din ţară şi străinătate, precum şi anunţuri de mare 
şi mică publicitate.

•  Abonamentele pentru luna septembrie, la cele 
mai accesibile preţuri cu putinţă, se fac la oficiile 
poştale, factorii poştali şi difuzorii din instituţii, re
gii şi societăţi comerciale, pînă la data de 29 august 
1991, inclusiv.

Vedere din Retezat. Foto PA VEL LAZA

ANCHETA SĂPTĂMINU SITUAŢIE ANORMALA
Hingherul se plînge 

unui prieten :

— Ce meserie mi- 

am ales şi eu... Tre

buie să alerg toată 

ziua mai ceva ca un 

cîine...

Comitetul de conducere 
al * Asociaţiei de locatari 
104 Deva ; a decis să-l 
schimbe pe dl Constantin 
Tomulete din funcţia de 
adm inistrator, pen tru  neîn- 
deplinirea sarcinilor şi a- 
titudinea jignitoare faţă  de 
unele persoane. Au fost 
consultaţi şi locatarii, vreo 
80 d in tre  ei îm părtăşind o- 
pinia com itetului (există 
un tabel cu sem năturile

acestora). A mai circulat 
însă prin tre  locatari şi un 
a lt tabel, prin care să se 
obţină votanţi „pentru 
C.T.“. Cum unul d in tre lo
catari şi-a perm is să note
ze pe tabel că num irea ad 
m inistratorului este de 
com petenţa comitetului, dl 
Ganea, căci despre dum 
nealui este vorba, a fost 
oprit pe stradă şi făcut cu 
ou şi cu oţet de C.T.

Am rela ta t doar acest 
incident, nu şi m ulte alte
le, pentru  că ceilalţi loca
tari cu care am sta t de 
vorbă, în m ajoritate femei, 
au insistat să nu le apară 
num ele în ziar. Se tem de 
reacţia celui care, deşi des
titu it de comitet, continuă 
să presteze această activi
tate, în condiţiile în  care 
adm inistrator este num it 
acum dl. Manole Petrea. 
Care intenţionează să re 
nunţe. P ur şi sim plu nu

mai rezistă şicanelor şi 
insultelor. P referă să plă
tească ceva în plus la ta 
xele lunare dar să aibă 
linişte, după spusele dlui 
Floca, preşedintele comite
tului.

Şicanele de care vorbeam 
şi de care „beneficiază" şi 
a lţi locatari ai blocului C 
de pe strada Libertăţii din 
Deva, după propriile m ăr- 

VIORICA ROMAN

(Continuare în pag. a 2-a)

FLASH!
•  „GRAI R O M A N E SC . A- 

dresăm un cuvînt de bun venit 
noii publicaţii „Grai Românesc", 
organ de presă al Consiliului 
Director al F.S.N. Hunedoara, şi 
îi urăm  viaţă cît mai lungă.

P  GEST U M AN ITAR, Inţe- 
legînd marea suferinţă a sinis
traţilor din Moldova, salariaţii 
de la S.C. „M inexfor“ S.A. Deva 
(fostul I.P.E.G.) au hotărît să a- 
corde ajutoare cetăţenilor din  
localitatea Fundu Răcăciunii. în  
acest scop, s-a făcut o donaţie 
de 500 000 lei, suma respectivă

IWI III ITra II
acordindu-se la 20 de fam ilii grav 
afectate. De asemenea, s-au adu
nat şi obiecte de strictă necesi
tate care vor fi  duse în  locali
tatea amintită.

•  IN TER N A ŢIO N A L FAVI- 
OR este noua firm ă a cunoscu
tului magazin <de desfacere a 
hainelor de blană de la Orăştie. 
Se găsesc aici confecţii pentru  
cele mai rafinate gusturi ale da
melor şi bărbaţilor, dar la un  
preţ foarte piperat. Şi totuşi sînt 
cumpărători. Luna trecută s-au 
făcut vînzări de 4 milioane l e i !

9  „ENIGMA". Asociaţia fa 
milială „Enigma" din Haţeg a 
pus ea îndemîna populaţiei un  
nou magazin, la parterul blocu
lui 30-B. A ici se oferă celor care

îi trec pragul încălţăminte, ar
ticole de galanterie, confecţii, 
băuturi etc. în  cadrul magazinu
lui funcţionează şi o unitate 
„Consignaţia".

•  M ODERNIZARE SAU  
PIERDERE DE T IM P ? Orice 
modernizare in executarea unor 
servicii către populaţie trebuie, 
obligatoriu, pe Ungă îm bunătăţi
rea calităţii, să ducă şi la eco
nomisirea de timp. Despre ce 
modernizare poate fi vorba însă 
la Staţia PECO Deva (Sîntuhalm), 
cind, prin instalarea unor pom 
pe cu autoservire, tim pul de a- 
limentare a autoturismelor, mai 
ales în  condiţiile penuriei de hi
drocarburi şi a unor cozi inter
minabile, creşte foarte m u l t ! Nu 
era mai sim plu ca vînzătorul să

lucreze cu pompa şi să încaseze 
banii, decît să lase clientul să se 
descurce cum... poate ?

•  PIERDEM RECOLTA ! Dl 
Romulus Ciorogariu, din satul 
Ociu — Vaţa de Jos, ni se adre
sează plin  de indignare, pentru  
faptul că se pierde recolta de 
grîu, din cauză că nu sînt su fi
ciente combine la secerat. Spe
răm ca acest apel să fie grabnic 
recepţionat de unitatea de me
canizare din Baia de Criş.

REPORTER

FLASH!

■  Preşedintele ameri
can, G eorge Bush, a a-
nulaf amendamentul' 
Jacksor -  Vannjca şi a 
deschis astfel ca lea  a 
cordârii Clauzei pentru 
România.

ORE HOTĂRÎTOARE 
PENTRU ISTORIA 

OMENIRII

LA MOSCOVA 
S-A DESCHIS FOCUL î

d  In cursul ciocnirilor 
care s-au produs, în tim 
pul nopţii de m arţi spre 
m iercuri, în tre  m ilitari şi 
m ulţim ea adunată în jurul 
clădirii Parlam entului Fe
deraţiei Ruse, şi-au pier
dut viaţa patru  cetăţeni 
sovietici, precum şi un re
sortisant am erican, acesta 
din urm ă fiind striv it de 
un vehicul blindat — s-a 
a ră ta t în tr-un  comunicat 
dat de un deputat rus.

Se precizează că ciocni
rile au avut loc în mo
m entul cînd blindatele au 
acţionat pentru  a străpun 
ge prim a linie a  baricade
lor construite de manifes
tanţii veniţi să apere par
lam entul îm potriva planu
lui autorilor loviturii de 
stat. Potriv it ştirilor re
cepţionate de Rompres, au 
fost înregistraţi şi circa 10 
răniţi.

După cum transm it unele 
agenţii de presă sovietice 
şi din alte ţări, reluate de 
Rompres, se pare că lovi
tu ra  de stat în Uniunea So
vietică a  eşuat, puciştii 
fiind arestaţi.

CE SE ŞTIE
DESPRE GORBACIOV
Preşedintele Mihai! Gor- 

baciov, despre a cărui 
soartă nu se ştie nimic 
după lovitura de stat, a 
fost arestat în vila sa din 
Crim eea de o „troică" for
m ată din generali — a de
clarat Serghei Staiikievici, 
viceprem icr al Moscovei, 
citat de agenţia Franco 
Presse, Stankievici care se 
află în incinta Parlam en
tului rus a furnizat de
talii prin interm ediul pos
tului de radio care emite 
din clădirea Parlam entului. 
P otriv it unor m artori ocu
lari, care sînt gata să fa
că depoziţii, cei trei ofiţeri 
sînt : generalul Igor Mal- 
ţev, com andant al forţelor 
antiaeriene sovietice, ge
neralu l laşinski, a cărui 
funcţie nu a fost preciza
tă  şi generalul Anatoli De- 
minov, şeful operaţiunilor 
de Stat Major.

g  SEMINAR ROMÂNO- 
AMERÎCAN. La Poiana 
Braşov se desfăşoară un 
sem inar comun româno-a- 
m erican pe teme juridice. 
Organizat de Ambasada 
Statelor Unite şi găzduit 
de M inisterul de Justiţie 
rom ân îm preună cu T ribu
nalul Judeţean Braşov, se
m inarul are ca tem e pro
cedurile legale, penale, 
protecţia oferită acuzatu
lui, tribunalul şi presa, şi 
a lte subiecte. La sem inar 
iau parte  aproxim ativ 80 
de judecători şi procurori 
din România. Evenimentul 
se înscrie în seria de schim- 
burijjj'omfino-americane în 
problem e ce privesc statul 
de drept.-



•fi. CUVINTUL LISEI

mmm

*  T r a t S U t J A .

CEI VIZAŢI RĂSPUND 
INTERPELĂ^LOR ZIARULUI

@ i'iiiala dc Reţele Electrice De
va. Urm are scrisorii sem nate de Vic
tor Jele;’, din Teliueu Inferior, nr. 
77, vă Comunicăm :

Conform art. 119 din Regulamen
tu l pentru furnizarea ţi  utilizarea 
energiei electrice, consumatorii de
pun anticipat ia furnizor, odată cu 
sem narea contractului, contravaloa
rea consumului prezum at de ener
gie electrică pe timp de 90 de zile.

în  cazul fiind, în decursul unui 
an, se constată că în realitate con
sumul mediu aferent unei perioade 
de 90 zile depăşeşte cu mai m ult 
de 20 la  sută consumul prezum at 
iniţial, furnizorul are dreptul să 
dispună m ajorarea anticipaţiei, co
respunzător consumului m ajorat 
constatat. Conform art. 122 din Re
gulam entul FEE, suma depusă drept 
anticipaţie se va restitui numai în 
cazul cind ccl ce a depus-o înce
tează de a mai fi consumator al fu r
nizorului la care a depus anticipaţia.

pă-amiază,. cînd, consideră pe bu
n ă  drep ta te dumnealui, este tardiv. 
Decalarea zilei o apreciază incorec
tă  cit tim p în costul abonam entului 
este inclusă şi taxa pentru  preda
rea ziarului la  domiciliu pe care 
oamenii o achită... corect. Se în
treabă de ce, dacă la ghişee se lu 
crează sîm băta, nu s-ar putea da şi 
factorilor poştali zilele libere luni.

Răspunsul la . această întrebare, 
care este independent de dorinţa şi 
interesele noastre, l-am comunicat 
cititorilor prin repetate anunţuri1. 
De fapt, dl. Macavei le-a citit (a 
ataşat chiar un astfel de anunţ, de
cupat din ziar, scrisorii), dar solu
ţia aodptată nu-1 mulţumeşte. De
sigur că nici pe alţi cititori. Dc fa
cem publică părerea nu numai pen
tru  că ea coincide cu punctul de 
vedere al ziarului nostru, ci şi în 
speranţa că factorii decizionali din 
activitatea respectivă vor ţine cont 
dc acest lucru.

indiferent de cine sin i eliberate ( ţk  
gă sau asociaţie). Deci, to ţi veterartii 
se bucură de aceleaşi drepturi, că
lătoriile cu autobuzele în  zona B ra
dului trebuind rezolvate de cei în 
d re p t 3. Pen tru  clarificări, cît şi 
pentru depunerea actelor doveditoa
re ale calităţii de veteran de război, 
cei interesaţi trebuie să se adreseze 
organizaţiei’ (ligă sau asociaţie) din 
care fac parte. &  Referitor la cea
laltă scrisoare, în trebările dv. le 
reţinem  ca sugestii de subiecte ale 
unor articole. De altfel, din modul 
cum formulaţi- num eroasele’ în tre 
bări rezultă că de fapt cunoaşteţi 
şi răspunsurile. Probabil doriţi e- 
ventUale confirm ări (sau, de ce nu ?) 
infirm ări ale propriilor puncte de 
vedere.

POSTA RUBRICII

NEMULŢUMIRE

Dl Ioan Macavei, un statornic 
cititor al ziarului nostru, este foarte 
supărat că difuzarea presei Ia do
miciliul abonaţilor nu se face şi 
M'mbăta. în felui acesta, ziarul de 
sîmbăta îl prim eşte doar luni du-

0  Gheorghe Duma. Crişcior. 1. 
în  privniţa preţurilor la unele pro
duse, mai ales alim entare, nu vă 
putem da un răspuns care să vă 
mulţumească. Pînă cînd şi cine le 
va stopa totuşi urcuşul, ia tă în tre 
bări cărora toţi am fi bucuroşi să 
li se răspundă cît mai curînd şi nu 
cu promisiuni. 2. Legitim aţiile ve
teranilor de război au acelaşi statut.

0  lin  binevoitor. Nu contestăm 
că cele relatate de la restaurantul 
„Cuibul veseliei" Deva sînt reale. 
Ospătari care nu-i bagă în seamă 
pe clienţi, după cum bine rem arcaţi 
şi dv.. se mai intilnesc şi în cele
lalte localuri. Ca şi şefi care pleacă 
în timpul program ului să-şi rezolve 
problem ele personale: (poate nu chiar 
la pescuit ca în cazul menţionat). 
Ce n-am  înţeles este team a de a 
vă spune numele şi adresa, fără de 
care o scrisoare ca cea trim isă de 
dv. nu poate fi verificată. Dacă Vom 
continuă să ne rumegăm la infinit 
nem ulţum irile în... anonim at, ase
menea stări de fapt vor m ai exista.

POLITIA NE INFORMEAZĂ
DA SOCOTEALĂ

Mecanicul agricol Ioan 
Bocşier, salariat la Filia
la din Călan a „Serv A- 
gromec", şi-a lat-o  rău în 
petic. Pe lingă că a  con
dus, aflîndu-se în stare 
de ebrietate, tractorul cu 
num ărul de înm atriculare 
41 IID 528, cel în cauză 
este cercetat şi pentru să
vârşirea infracţiunii de 
tentativă de viol.

i-au furat din autoturism  
suma de 52 000 lei.

IN FLAGRANT

AREST PREVENTIV

Sînt cercetaţi în stare 
de arest preventiv num iţii 
Rezideriu Kovacs şi Vio
leta Cîrlovafl, am bii din 
Deva, îm preună cu Vasi- 
!e M arin, din Crişcior, 
toţi fără  ocupaţie, deoare
ce l-au acostat pe B. I, 
din Suceava, pe care l-au 
dus la domiciliul infrac
toarei pentru a întreţine 
raporturi sexuale cu a -  
ceasta. Prof iţind de sta
rea de ebrietate a victi
mei. respectiv a lui B.I.,,

Negăsindu-şi nici o o- . 
cupaţie pe placul său, 
deşi are 39 de ani, r.u- I 
m itul M arin Vavura, din | 
judeţul Gorj, se îndelet
nicea cu furturile, Fiind 
depistat în flagrant la  l 
Hunedoara, acesta şi-a | 
declinat identitatea fal
să, Judeca t la  procedura 1 
de urgenţă, el mai are 
de executat şi pedepsele 
prevăzute în  două m an
date emise anterior.

fi

NOTĂ DE PLATĂ
Acţionând operativ, a 

fost identificat şi reţinu t 
autorul spargerii magazi
nului alim entar nr. 53 din 
oraşu l Vulcan. Bl se nu
m eşte Gheorghe Paras- 
chiv, are 22 de ani, fiind 
recidivist ş l  fă ră  ocupa
ţie. Nota lui de plată este 
destul de încărcată, însu- 
mînd peste 100 000 Iei,

-VOUĂ CE VÂMSÂ... PUTEŢI PĂRĂSI TERftA CINO VREŢI 

Desen de ALEXANDRU EUGESCU 
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(Urmare din pag. I)

ÎN  M U N IC IP IU L  H U N E D O A R A

— Ce analizează Primăria?

— Ocuparea forţei de 
ntancă, recalificarea aces
teia, integrarea socio-pro- 
fessoivală a  celei dispem - 
bilizate, deci a stării dc 
şomaj şi a  şomerilor, au 
făcut obiectul unei am ple 
analize la P rim ăria m uni
cipiului Hunedoara. Amă
nunte Vă rugăm  pe dum
neavoastră, dle ju rist IOAN 
PETRU ALBU, în  calitate 
de secretar al P rim ăriei, să 
furnizaţi pen tru  eititorii 
noştri, mai cu seanţă pen
tru  cei din Hunedoara, bi
neînţeles.

— în  mom entul de faţă 
există în Hunedoara 1197 
persoane apte de muncă, 
dar neîncadrate. Ponderea 
o deţin femeile, m uncitori 
neealificaţi, absolvenţi de 
liceu, m uncitori calificaţi. 
D in rîndul fem eilor fără 
locuri de m uncă 45,17 la 
sută nu au pregătire şco
lară corespunzătoare.

— Cum s-a ajuns în a- 
ceasfă situaţie 7

— M ajoritatea şomerilor 
provin- de la  unităţi care 
şi-au redus activităţile ne
rentabile : Fabrica de T ri
cotaje, E.M. Hunedoara, 
Coop. „M etalul", Comlcmn, 
I.P.E.G, „Cernafruct" etc. 
Fac precizarea că- pe lingă 
şomerii proveniţi de la u- 
nităţile de pe raza m uni
cipiului nostru, avem înre
g istraţi şi şomeri de la  al
te unităţi, dar care îşi au  
dornici! iul în Hunedoara. 
Măi fac precizarea, că P ri
m ăria este perm anent p re
ocupată în găsirea! unor 
soluţii, depistăm  incuri de 
muncă. Anul acesta am  în
cadrat şi reîncadrat 487 de 
oameni. Se cere subliniat, 
pentru a se înţelege mai 
clar, că actuala fo rţă  de 
muncă neîncadrată nu co
respunde, sub aspectul 
structurii pe meserii şi sex,

cu cerinţele agenţilor eco
nomici. Nu’ putem satisface 
cerinţele acestora cu zidari, 
dulgheri, electricieni, fie- 
rari-betonişti, cocsari, m a
caragii, strungari, ajutori- 
mecanici de locomotivă, im 
piegaţi de mişcare, m ane-' 
vrânţi vagoane, economişti, 
jurişti. Deci, în tre ce rar ta 
de. fo rţă  de m uncă ş i ofer
tă  există necorelaţii, mai 
cu. seam ă în priv in ţa struc
tu rii pe meserii. Aceasta 
im pune cu stringenţă in- 
fiin ţarea unor centre de 
reorientare profesională i i  
Hunedoara, ca 'pretutindeni, 
de altfel. Este una din* 
soluţiile de a reduce şi p re 
veni şomajul.

•— fn  urm a analizei de 
la Prim ărie, privind şo
m ajul şi şomerii, ia  nivelul 
m unicipiului, v-aţi gîndit, 
a ţi stâbfBt cum să acţio
n a ţi pentru c a  fenomenul 
să  poată fr stăpînif, redus ?

—  Da. Vom: ţine o legă
tu ră  perm anentă cu toţi a- 
genţii economici, cu capi
ta l de sta t său privat, pen
tru  a cunoaşte elf mai bi
ne posibilităţile angajării 
forţei de m uncă disponibi
le. De asemenea,, P rim ăria  
se va Sntîlni periodic cu 
liderii sindicatelor libere 
din ţoale societăţile comer
ciale, dialogurile pe care 
le vom purta  vor urm ări 
tot soluţionarea acestei 
problem e sociale, a tît de 
grea pen tru  m ulte familii, 
pentru m ulţi oameni. Cea 
m al m are a ten ţie  şef v #  ă- 
eordai fâmftMlidr eu1 OMl 
m ulţi copii, tinerilor, ad i
că acelora eu posîfcifflăfi 
mai reduse do existenţă, în 
condiţiile actuale a le  creş
terii preţurilor.

Convorbire realizată de 
GH. I. NEGREA şi 

IOAN VLAD, 
colaborator

k

Brad, Centrul oraşului.

Foto PA VEL LAZ A

turisiri, sîn t variate. Apa
rent, unele sînt m ărunţi
şuri, dar repetarea lor de
vine agasantă. Pe lingă 
durită ţile  verbale şi chiar 
în ju ră tu rile’ cu care C.T. 
ii gratulează pe un ii, mâi 
a re  o plăcere, adevărată 
manie, anum e să scrie scri
sori, somaţii, anunţuri, de
nunţuri, lip ite Ia afiş ier, 
pe uşi, sau expediate di
verselor organe ori locata
rilor. Am văzut astfel de 
m ostre pe uşile blocului,' 
dar mai ales in tr-un  dosar

SITUAŢIE ANORMALA

©©©cs©©® 9©S8©»®0'?<-io

mai mult dbeît voluminos, 
pe care l-a adunat; dl. ing. 
Vasile1 Floea. P rin tre  do
cum ente se a flă  ş i uw pro- 
ees-verbal p e  care domnii 
Flora şi Leiber it conside
ră contrafăcut de C.T. Se 
în treabă dacă n-or mai e- 
xista şi alte falsuri în ac
tele asociaţiei, acesta fiind 
motivul pentru  care nu vrea 
să le predea, cramponîn- 
du-se de o calitate pe ca
re m ulţi i-o contestă. E 
drept ca nu toţi. Despre 
aceştia ini s-a spus că 
le-ar fi cîştigat bunăvoin
ţa  omiţînd să Ie treacă toţi 
m em brii fam iliei la plata 
tţţ.xelor com une şi acestea 
stabilite după criterii nu 
m ai de C.T. .ştiute. In tre  
susţihătorii săi se află şl 
fam ilia Âdam, despre ca
re, de asemenea, mi s-a 
spus că face zVe negre ve
cinilor. F ireşte’ dna şi dl 
A dam sînt de a ltă  părere.

Faptele şi documentele 
ce mi-aU fost prezentate, 
precum şi discuţiile cu oa
menii nu pot fi nici m ă

car am intite toate. Sînt 
prea; multe; Un f a p t  însă 
m erită evidenţiat. Asocia
ţ ia  are trei ştam pile, comi
tetul’ dccîarîndu-le nule pe 
cele răm ase la  C.T. şi fă- 

’ cîndu-şi una rotundă. Nu 
cred să mai existe o a ltă  
asociaţie în tr-P  a ta re  si
tuaţie. DM nefericire pen
tru  locatarii derutaţi, care 
nu  mai ştiu la  cine să-şî 
achite taxele, care anun 
ţu ri să le mai ia în  con
siderare.

După m ulte căutări, l-am  
găsit în  sfîrşit şi pe dl. 
Tomulete. Mi-a declarat 
ferm  că este gata să p re
dea docum entele asociaţiei, 
dar num ai după o a ten tă 
verificare a gestiunii şi în 
perioada cît' durează aceas
tă  operaţiune cît şi cea de 
predare-prim ire să fie p lă 
tit (cu 70 lei/oră, cum cîş- 
ţîgă la C.F.R. ? !). A mai 
precizat că P rim ăria  Deva 
a stabilit ca la  verificare 
să se procedeze din 12 au 
gust, dar în 18 (ziua cînd 
am sta i de vorbă) nu  de

m arase încă nimic. Şi, de 
asemenea, acelaşi organ a r  
fi sugerat ţinerea  udei a- 
dunări generale,, căci; in 
com itet sînt locatari de pe 
o singură seară, spre ne
m ulţum irea celorlalţi, spu
ne fam ilia Adam. Restul 
m otivelor invocate nu sînt 
dem ne de reţinut.

Acest caz se află  şi în 
aten ţia Poliţiei Deva. Cer
cetările: vor continua du
pă v; rîî car* • ge t unii, ca
re  s-a stabilit, spune dom
nişoara lt. A lina Motan, că 
trebuie să fie făcută de co
misia de cenzori a- asocia
ţiei. Dar indiferent d e  con
cluziile şi m ăsurile la  care 
se va ajunge în  finali a r 
monia şi lin iştea n u  vor 
domni în tre  locatari atîta 
vrem e cît vor apare afişe 
în  care C.T. îl num eşte pe 
unii „imbecili", „m inte bol
n av ă” sau se vor folosi 
form ule de „politeţe" de 
tipul „boule", „porc bă- 
trîn" ş.a. Nici dacă în  lo
cul unei atitudini rezona
bile şi respectuoase faţă 
de vecini se vor găsi tot 
felul de clenciuri şî moti
ve neserioase pen tru  şica
ne. ' ’ ' ’ -



2 APOUSI1991 Pag. 3

•  Cltcva răspunsuri a- 
le şefului de unitate Ia 
întrebările puse de no i: 
„Avem bere la butoi, dar 
ştiţi cum e... m termen 
de garanţie. Berea lit 
sticlă o dau pentru aca
să ; este cafea, dar nu-i 
zahăr. Feţele de masă le 
schimb foarte des, dar 
dar dacă nu se păstrează...

ESTERA ŞINA
Foto P .W EL  LAZA

cum se vede pe un perete 
interior. Oare cele care 
dorn pe cimentul terasei 
şi Ch&r cu capul pe ma
să (din păcate sînt femei!) 
nu au depăşit măsura ? 
Dar bine, veţi zice, bea 
fiecare - pe contul său. E 
adevărat, numai că aca
să, copiii,, poate nu se în
trec te  mtecăruri... poa
te  nici chiar într-un con
fort minte...

Nu, stimaţi cititori, 
n-am avut intenţia să 
„deranjămr eu aparat tti. 
de fotografia# nici Client 
tela şi nici personalul- de 
la Taraba.» t!&I?A (Ce-o 
fi înSeumî'ncf cefe patru 
majuscule!!?) <®n Zutri, 
Am luat doar cîteva ima
gini — spaţiul nu ne per
mite să vi le prezentăm 
pe toate — revelatoare 
despre ceea ce înseamnă 
„comerţ" Ia u» popas si
tuat la confluenţa ă  două 
judeţe şi, deci, căutat de 
către numeroşi turişti. 
Ceea ce nu se vede în 
imaginile' alăturate, în
cercăm să vă aducem la 
cunoştinţă, aşa cum' „m 
reţinut vineri, 16 august 
a.c., în jurul orelor 14— 
15.

•  Fe terasa de Ia in
trare, „doarme” dusă o... 
femeie. Se pare că este 
ceva obişnuit pentru lo
calnici. „Ce efect miracu
los a avut' obiectivul fo
to ! A trezit-o, că altfel 
cu nimic nu s-ar fi tre
zit» — remarca’, cineva.

•  în sala de servire,, pe 
mesele consumatorilor, nu 
se aflau decît pahare cu 
tăvii, scrumiere pline şi 
feţe de masă îmbîcsite 
(un „amănunt" semnifica
tiv, ee dovedeşte cit- de 
superficial' sînt spălate). 
Sfihcare —• nu, bere — 
nu, răcoritoare mr, ca
fea — nu.

•  Dialog Ia tejghea : 
„Ce aveţi de mtecăre ?"; 
„Doar mici, dar nu vi-i 
recomand"; „Bere. aveţi?""; 
„Nu", Pentru conformita
te, dl> Alexandru Ignat, 
dascăl din- oraşul* Turda, 
ne-a spus : „Aih băut un 
vin să-mi ţină tfe foame. 
Bere abia acum am vă
zut"...

•  Dintr-o încăpere în 
care nu are acces oriei- i

CA . . .  LA ZAM!
ne, (probatei t e t e i  res
ponsabilului) ies două 
persoane: una ţine îfe â- 
ceeaşi mină două sticle 
cu bere şi o pungă mică, 
transparentă, cu cafoa 
boabe. Deh, nu oricinO-i 
Cunoştinţa comercianţilor 
de aici.»

*■ Un consumator, ce 
pretinde eă-i medie vete
rinar,- are. chef de sfadă : 
nici una,, nici teta, insis
tă să-i spunem cum' ne 
munte, că doar e demo
crate. N-u-i nici ttn se
cret, die, numai eă ne a-

flăm într-un loca], dacă 
se poate numi astfel, şi 
nu te», dispensarul ve
terinar,

•  „Nu servim cu bău
tură* persoanele în stare 
de ebrietate" — informea
ză un anunţ, afişat după

DIVIZIA B, EDIŢIA Ml-1992
ETAPA I (2f aug.) 

Minerul Cavnic — C.S.M. Suceava 
Politehnica Iaşi — J.t.I.M  Braşov 
Rclonuf Săv. — Aripile Vict. Bacău 
Tractorul Braşov -*** Ceahlăul P‘. N. 
Elect. Tg, Mureş — C.S.M. Borzeşti 
Metrom Braşov —: F.C. Maramureş 
Ofimpia Satu Mare — „U" CMj 
C.F.R. Cluj — Armătura Zalău 
Chimica TifhSVete — FPrCSta1 Fălt.

ETAPA A II-A (31 aug.) 
C.S.M. Suceava -w Politehnica* teşi 
I.C.I.M. Braşov — Rclonul Săvineşti 
Aripile Vict. Bacău — Tract. Braşov 
Ceahlăul P. Neamţ — Metr. Bv. 
C.S.M. Borzeşti — O.*Satu Mare 
F.C. Maram. — Electromureş Tg. M. 
„U“ Cluj — C.F.R. Cluj 
Armătura Zalău — Chimica Tîrn. 
Foresta Fălticeni — Minerul' Cavuic

ETAPA A IU-A (7 sept.) 
Minerul! Cavnic — Armătura Zalău 
Politehnica" teşi — Foresta- Fălticeni 
Refotwîi Săvineşti — C.S.M. Suceava 
Electr. Tg. M. — Ceahl. P. Neamţ 
Metrom Braşov — Tract. Braşov 
Olimpia Satu M. — F.C. Maram. 
C.F.R. CWj — C.S.M. Borzeşti 
Chimica Tîrnăvcni — „U" Cluj 

f I.C.I.M. Braşov — Rclonul Săv.

ETAPA A IV-A (14 sept.) 
Tractorul Braşov — Electr. Tg. M. 
GS.M. Suceava — F.C.I.M. Braşov 
Aripile Vieţi Bacău — Metr. Braşov 
Ceahlăul P. Neamţ — Olimpia S. M. 
C.S.M. Borzeşti — Chimica T-veni 
P.C. Maramureş — C.F.R. Cluj 
„U" Ctej — Minerul Cavnic 
Armătura Zalău — Politehnica Iaşi 
Foresta Fălticeni — Rclonul Săv,

ETAPA A V-A (21 sept.) 
Minerul CaVnlc — C.S.M. Borzeşti 
Politehnica Ia ş i,»  „U" Cluj

Jteion'Uf' Săvineşti — Armăt. Zal. 
Electr; Tg. Mureş — Metr. Braşov 
©firttpia Si Măre — Tract. Braşov 
C FiR. Cluj — Ceahlăul P. Neamţ 
Chimica T-veni — F.G. Maram. 
C.S-M, Suceava — A. Vict. Bacău 
I.C.I.M. Braşov— Foresta Fălticeni

ETAPA A VI-A (28 sept.) 
Tractorul Braşov — C.F.R. Cluj 
Metrom Braşov — O. Satu Mare 
Aripite Vict. B. — E. Tg. Mureş 
Ceahlăul P. Noamţ — Chim. T.vcnî 
C.S.M. Borzeşti — Politehnica Iaşi 
F.C. Maratour^ş — Min. Cavnic 
»U" Cluj — Şelonul Săvineşti 
Armătura Zalău — I.C.I.M. Brai 
Foresta Fi

i Zalău — I.C.I.M. Braşov 
ăiticcni — C.S.M. Suceava

ETAPA A VII-A (5 oct.)
MS norul Cavnilc —• Ceah. P. Neamţ 
PoBtchnic# Iaşi — FiC! Maramureş 
Rclonul Săvineşti — C.S.M. Borzeşti 
6 . Satu Mure — Electr. Tg. Mureş 
C.F.K. C te  Metrom Braşov 
Chimica T-veni — Tractorul Bv. 
C.S.M. Suceava — Armătura Zalău 
I.C.I.M. BţaşoV — „U" Cluj 
Foresta Fălticeni — A. Vict. Bacău

ETAPA A VIII-A (12 oct.) 
Tractorul Braşov — Minerul Cavnic 
Electr. Tg. Mureş — C.F.R. Cluj 
Metrom Braşov — Chim. Tîrnăveni 
Aripile Vict. B. — O. Satu Maro 
Ceahlăul P. Neamţ — Poli. Iaşi 
C.S.M. Borzeşti* — I.C.I.M. Braşov 
F.C. Maram. — Relonul Săvineşti 
„U“ Chtj — C.S.M. Suceava 
Armăt. Zalău — Foresta Fălticeni

ETAPA A IX-A (19 oct.) 
Minerul Cavnic — Metrom Braşov • 
Politehnica Iaşi — Tractorul Braşov • 
Rclonul Săvineşti — Ceah. P. Neamţ ■ 
C.F.R. Cluj — O. Satu Mare 
£hjmk-a T-Yepi — Electr. Tg. Mure?

C.S.M. Suceava — C.S.M. Borzeşti 
I.C.r.M: Braşov — F.C. Maramureş 
Armăt. Zalău — A. Vieţi* Bacău 
Foresta Fălticeni — ,U" Cluj

ETAPA A X-A (23 oefomb;) 
Tractorul Braşov — Relonul SăV. 
Electr. Tg. Mureş — Minerul Cavnic 
Metrom Braşov — Politehnica' teşi
0 . Satu Marc — Chim. Tîrnăveni 
Aripile Vict. Bacău — C.F.R. Cluj 
Ceahlăul P. Neamţ — I.C.I.M. Bv. 
C.S.M. Borzeşti — Peresia Fălticeni 
F.C. Maramureş — C.S;M. Suceava 
„U“ Cluj — Armătura Zâalău

ETAPA A Xl-A (28 octombi)’ 
Minerul Cavnic O. Satu Mard 
Politehnica Iaşi — Electr. Tg. Mureş 
Retenut Săvineşti — Metrom BV. 
Chimica Tîrnăveni — C.F.R. Cluj* 
C.S.M; Suceava — Ceahlăul P. N.
1. C.I.M. Braşov — Tractorul Bv.
„U" Cluj — Aripile Victt Bacău 
Armătura Zalău — C.S.M; Borzeşti 
Foresta Fălticeni — F.G. Maram,

ETAPA A XII-A (2 noiemb.) 
Tractorul Braşov — C.S.M. Suceava 
Elccfromurcş Tg. M. — Rclonul S. 
Metrom Braşov — I.C.I.M. Braşov 
O» Satu Mare — Politehnica Iaşi 
C J .R  Ctej — Minerul* Cavnic 
Aripile Vict. Bacău — Chim. T-veni 
Ceahlăul P. Neamţ — Foresta Făli. 
C.S.M; Borzeşti — „U" Eluj _  
iF.G. Maramureş — Armătura Zalău —

ETAPA A XIIl-A (9 noiemb.)

Armătura- Zalău! — Ceahlăul P. N. - 
Foresta Fălticeni — Tractorul Bv. -

ETAPA A X4V-A (16 noiemb.) 
Minerul CaVnic — Aripile Vict. ii. - 
Tractorul' Braşov — Armătura Z. - 
Btectromureş Tg. M, — C.S.M. S, - 
Metrom BVaşov — Foresta Fălticeni - 
Olimpia S' Mare — I.C.I.M.* Braşov - 
C.F.R.- CMj — Relonul Săvineşti - 
Chimica T-veni — Politehnica Iaşi* - 
Ceahlăul P. Neamţ — „U" Cluj* - 
F.C. Maramureş — C.S,M. Borzeşti -

ETAPA A XV-A (23 noiemb,) 
Politehnic# Iaşi — Minerul Cavnic —- 
Relonul Săvineşti — Chim. T-veni —- 
C.S.M. Suceava — Olimpia S. Mare —■* 
f,G;r,M. Braşov — C.F.R, Cluj —  
Aripile Vict. Bacău — F.C. Maram. —  
C.S.M. Borzeşti — Ceahlăul P. N. —~ 
„U" Ctej — Tractorul Braşov —
Armătura Zalău — Metrom* Braşov 
Foresta Fălticeni — Eleetr. Tg. M, —

ETAPA A XVI-A (30 noiemb.) 
Minerul Cavnic — Retonul Săv. —  
Politehnica Iaşi’ — A. Vict. Bacău 
Tractorul Braşov — C.S.M. Borz. — 
Electroni. Tg. Mi — Armătura Zalău —- 
Metrom Braşov — „U" Ctej —■
Olimpia S. Mare — Foresta Fălt. — 
C.F.R. Ctej — C.S.M. Suceava — 
Chimica T-veni — I.C.I.M. Braşov — 
Ceahlăul P. Neamţ — F.C. Maram. —

Minerul Cavnic 
Politehnica iaşi 
Relonul Săv. — 
C.S.M. Suceava -  
I.C.I.M. Braşov -  
C.S.M. BorzCşti ■ 
„U“ Cluj — F.G.

— Chimica T-veni 
— C.F.R. Cluj 
Q,„ Satu Mare

— Metrom Braşov
— Efect- Tg. Mureş
— A. Vict. Bacău 

Maramureş

ETAPA A XVII-A (7 decembr.)

Relonul Săvineşti — Politehnica Ia ş i---
C.S.M. Suceava — Chimica T-veni —»  
I.C.I.M. Braşov — Minerul Cavnic —- 
Aripile Vict. B. — Ceahl. P. N. —  
C.S.M. Borzeşti — Metrom Braşov —- 
F.C. Maram. — Tractorul Braşov —- 
„U" Cluj — Eleetromureş Tg. M. 
Armătura Zalău — O. Satu Mare —  
Foresta Fălticeni — C.F.R. Cluj * —
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După oroarea produsă 
de lovitura de stat din 
Uniunea Sovietivă, după 
trecerea primului moment 
de uluire, lucrurile par 
clare la această oră. Frac
ţiunea conservatoare, de 
sorginte stalinistă din pu
terea sovietică, pusă la 
periferia istoriei de miş
carea cvasi-universală 
spre democraţie, încearcă 
să stopeze acest proces 
cu tancurile.

ÎN LEGĂTURĂ CU EVENIMENTELE 
DIN U.R.S.S.

SE N S U N IC

Să ne amintim, că tot 
într-o zi de august, în 
1968, steaua roşie, acea 
blestemată stea comunis
tă, invada, în huruit de 
şenile, capitala Cehoslova
ciei, strivind „Primăvara 
de la Praga". Tot într-o 
zi de august, aceeaşi stea 
se află pe turelele tancu

rilor ce vor să ucidă „Pe- 
restroika”.

Răsturnarea de la pu
tere a lui Mihail Gorba- 
ciov, omul deceniului, ar
tizanul marii deschideri 
din fostul bloc socialist, 
dacă nu este contracara
tă, riscă să marcheze în
toarcerea la totalitarism. 
Este în pericol nu atît o 
persoană, cît un generos 
principiu. O ameninţare 
mai mare nici că ne poa
te paşte. Singura reacţie 
normală este cea de con
damnare categorică a a- 
cestor acţiuni.

Instanţele oficiale româ
ne au luat deja atitudine 
de condamnare a puciu
lui şi a consecinţelor ce 
ar putea decurge din a- 
cesta. La fel s-au pronun
ţat forţele politice res
ponsabile ale ţării. Con
cluzia ce se desprinde 
este una singură: UNI
RE I Numai prin unire 
putem depăşi aceste mo
mente de pericol I Ţara 
are nevoie de sprijinul 
tuturor, deasupra oricăror 
pasiuni partizane, deoare
ce „balaurul" ar putea să 
ridice şi la noi, ca şi Ia

alţii, capul său hidos şl 
să încerce să ne întoarcă 
din drum. Mai mult, nu 
trebuie şă-i uităm pe fra
ţii noştri de peste Prut. 
Acum, singura lor nădej
de se află la noi. Numai 
o Românie puternică şi 
unită, în cuget şi simţire, 
poate să mai frîneze tă
vălugul roşu!

Avem nevoie de UNI
RE pentru ca drumul spre 
democraţie, stat de drept 
şi economie de piaţă să 
fie cu sens unio. Numai 
astfel dictatura nu va 
trece.

OVIDIU JURCA,
pre şedinţe al Consiliului 
Director Municipal Deva 

al F.S.N.

a n iv e r s a r i
•  CÎND în buchetul vie

ţii tale adaugi cel de-al 
50-lea trandafir, soţia Ele
na îţi urează „La mulţi 
ani !" dragă Toma Gheor
ghe. (159481)

•  Cu ocazia aniver
sării a 40 ani de căs
nicie, urez părinţilor , 
Dulca Gheorghe şi Iu- 
liana multă sănătate 
şi fericire. Fiul, nora 
şi nepoatele. (4446)

C O N V O C A R E

•  ORGANIZAŢIA jude
ţeană P.N.Ţ.-c.d. Deva a- 
nunţă adunarea generală 

29 august 1991, ora 17, 
la sediu. (4490)

V i N Z /  Rt 

C D M FA i\ ^ k

cârd, cartelă. Telefon De
va 11887. (4506)

•  VÎND înscriere Dacia
1300 — octombrie 1989. De
va, telefoane 18227 şl 
13273. (4503)

•  VÎND înscriere Dacia
— martie 1990. Deva, te
lefon 28281. (4509)

•  CUMPĂR dolari ame
ricani (220 lei), mărci (120 
lei) Deva, telefon 23926, du
pă ora 16. (4475)

PIERDERI

•  PIERDUT c a r n e t
membru cooperator, nr, 
21183743, eliberat de Coo
perativa de Credit Deva, 
pe numele Suba Puiu. II 
declar nul. (4494)

•  PIERDUT legitimaţie 
serviciu, eliberată de I.M.O. 
Deva, pe numele Curcă A- 
dinela. O declar nulă. (4508)

•  PIERDUT legitimaţie 
serviciu, eliberată de I.E. 
Deva, pe numele Eşanu 
Marian. O declar nulă.

(4507)

SC HIM B UR I 

DE LO CUINŢE
•  VÎND Dacia 1300, sta

re bună, an de fabricaţie 
1976. Simeria, str. I.L. Ca- 
ragiale, nr. 1. (4480)

•  VÎND piese Volkswa
gen Passat L (1978), motor 
şi caroserie. Cluj, telefon 
951/57806. (4488)

e VÎND staţie „Acustic” 
125 W. cu o boxă. Infor
maţii Călan, telefon 31324.

(4481)
m VlND Mercedes Die

sel — 2000 cmc (1972), 6
litri consum — 500 000 lei 
şi 4 femele nutrii. Simeria, 
telefon 956/61516. (4487)

•  VÎND saxofon Guban 
distortion, Dilee, digital. 
Informaţii Boşorod, telefon 
290, după ora 14. (159955)

•  VÎND convenabil Da
cia 1300. Hunedoara, tele
fon 16851, zilnic, între o- 
rele 16—20. (159953)

•  VÎND înscriere Dacia 
1300 (octombrie 1989), soli
cit 8000 lei. Hunedoara, te
lefon 15841, după ora 16.

(159954)
•  VÎND calculator Z.X. 

Spectrum (19 000 lei), înre
gistrez jocuri — 200 lei ca
seta. Simeria, telefon 60750.

(4496)
•  VÎND lucemă şi fîn

■— preţ convenabil. Infor
maţii Cristur, str. Princi
pală nr. 299. (4498)

•  VÎND Dacia 1410 sport. 
Deva, telefon 19447. (4500)

•  VÎND Volga cu motor 
Mercedes Diesel şi remor
că ARO, stare perfectă. O- 
răştie, telefon 42109. (4499)

•  VÎND convenabil în
scriere Dacia 1988; Haţeg, 
telefon 70361. (4501)

•  VÎND urgent maşină 
tricotat Toyota dublu ja-

•  SCHIMB casă de stat
patru camere cu toate de
pendinţele Şl grădină, loca
litatea Sînpetru-Gelmar, 
nr. 52, judeţul Arad, cu 
apartament 3—4 camere 
Hunedoara. Informaţii Hu
nedoara, str. George Enes- 
cu, nr. 5/bis, apartament 
2, familia Costâncianu Pro
fira. (159951)

•  SCHIMB garsonieră
Oraşul Nou Călan,, cu gar
sonieră în Hunedoara. In
formaţii duminica la adre
sa : Coca Constantin, str. 
Pieţei, bloc 18, etajul II, 
apartament 32, Oraşul Nou 
Călan. - (159952)

•  SCHIMB apartament
două camere confort I pro
prietate personală Deva, cu 
3—4 camere. Deva, telefon 
20884. (4440)

•  SCHIMB două garso
niere cu apartament 2—3 
camere. Deva, telefon 
18630. (4491)

•  SCHIMB apartament
două camere proprietate, 
central, Deva, cu două gar
soniere Deva. Telefon 18643, 
Deva. (4497)

OFERTA  
DE SERVICIU

•  CAUT femeie îngrijire 
copil. Deva, Minerului, bloc 
26, scara B, apartament 23. 
Informaţii în 22 august, în
tre orele 14—18. (4510)

DIVERSE

•  CU autorizaţia nr. 
3559/4 februarie 1991, eli
berată de Prefectura jude

ţului Hunedoara, a luat 
fiinţă Asociaţia familială 
„Andra”, cu sediul în Pe
troşani, str. Republicii nr. 
74. (4493)

•  INSTRUMENTIST, per- 
cuţionist caut instrumen
tişti în vederea alcătuirii 
unei formaţii. Hunedoara, 
telefon 21797. (159500)

C O M E M O R Ă R I

•  LA 26 august 1991 se 
împlinesc 3 ani de cînd 
ne-a părăsit pentru totdea
una un minunat soţ, tată 
şi bunio

MIHAI BUDNIG
Comemorarea sîmbătă, 24 
august 1991, la biserica de 
pe strada Libertăţii, Deva. 
Nu te vom uita niciodată.

(4094)
•  SE împlinesc şase săp- 

tămîni de cînd moartea ne
miloasă ne-a răpit pentru 
totdeauna pe scumpul nos
tru fiu

DECES

•  CU adîncă durere, fiul 
Petrişor, fiica Dorina, gi
nerele Ioan şl nepoţii Alin 
şi Alexandru anunţă înce
tarea din viaţă a celei ca
re a fost o bună mamă şi 
bunică

LINA (ILEANA) 
LUGOJAN

în vîrstă de 62 ani. Inmor- 
mîntarea vineri, 23 august, 
ora 14, în satul Boholt.

(4495)

I

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA

I

I

I

cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie nr. 226, 
organjzeasâ CONCURS

în ziua de 20 septembrie 1991, pentru ocupa
rea postului de funcţionar.

Informaţii suplimentare, la sediul unităţii.
(518)

l

I

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„APULLUM CONS' S.A. ALBA IULIA 

(fostă T.C.I)

ANGAJEAZĂ DE URGENŢĂ

I

[
pentru Şantierul nr. 3 Orâştie (cu sediul în str. 
N icolae Titulescu, lîngâ I.M. Orâştie)

I

1

zidari
dulgheri
mozaicari

i
Relaţii suplimentare la sediul şantierului sau 

telefon 956/42709. (522)

I

SOCIETATEA COMERCIALĂ

I

ENERGOUTILAJ S.A. BUCUREŞTI 

SECŢIA MINTIA

l

I

I

scoate la licitaţie mijloace fixe amortizate după 
cum urmează t

•  microbuz TV, ARO 243, autobasculante 
SR— 116 şi R— 19215

Licitaţia va avea loc la data de 28 august 
1991, la sediul Secţiei Energoutilaj Mintia.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi a- 
dresa la telefon 23951. (519)

[ BISERICA CREŞTINĂ BAPTISTĂ

I

I

l

vă invită să luaţi parte la serviciile de' evangheli
zare, ţinute de evanghelistul american M. GOTT, 
în zilele de joi şi vineri (22 şi 23 august a.c.), 
începînd cu orele 18,00 la adresa bisericii din 
Deva, str. Petru Rareş nr. 8, zona gării. (520)

l

l

l

I

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 
Convoacă pentru luni, 26 august, ora 18, 

pe foţi membrii din municipiul Deva, în scopul 
stabilirii candidaturilor pentru alegerile admi
nistrative din toamnă.

1
UNIUNEA ECONOMICA ROMANA 

A ÎNTREPRINZĂTORILOR PARTICULARI

RADU COTIŞEL 
în plină viaţă şl tinereţe 
la numai 37 ani şi a lăsat 
în urma sa părinţii nemîn- 
gîiaţi, care vor plînge pînă 
la sfîrşitul vieţii lor. Co
memorarea va avea loc 
sîmbătă, 24 august 1991, o- 
ra 14, la cimitirul din co
muna Crişcior. Părinţii.

(4489)

I

cu sediul în Deva, str. A. Şaguna nr. 2, 
telefoane 11339 şi 11458

i

i
i

I

i

i

i

i

face cunoscut tuturor patronilor şi proprietarilor 
care posedă autorizaţie pentru vîndut bere să 
comunice în scris necesarul de bere pe trimes
trul IV 1991, defalcat pe luni şi pe trimestre 
pentru anul 1992 pentru a putea fi cuprinşi în 
programul de aprovizionare la diferite fabrici 
de bere.

Cu această ocazie, facem cunoscut că se 
caută persoane particulare (proprietari) care 
posedă spaţii corespunzătoare pentru efectua
rea unor activităţi comerciale. Aceştia se pot 
adresa la Uniune pentru a solicita activitate 
în cadrul societăţii comerciale „PRODSERCOM" 
S.R.L. pe bază de contract negociabil între părţi.

Informaţii suplimentare zilnic între orele 
8— 13, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi dumi
nică. (517)

I R.A.G.C.L. DEVA

I

I

va ţine în data de 30 august 1991, ora 11, la 
sediul din str. 16 Februarie (lîngâ Baia Sărată) 

•  licitaţie pentru vînzarea unor mijloace 
fixe disponibile ; se va licita şi un autoturism 
Dacia 1300 break. (516)

I
SOCIETATEA FLORA TUR VENUS -  DEVA

în  legătură cu Tîrgul de autovehicule de la Sîn- 
tuhalm comunică următoarele :

•  pentru persoanele interesate să cumpere sau 
să vîndă autovehicule, se face precizarea că în inte
riorul complexului este loc de parcare atît pentru ma
şinile care se expun pentru vînzare, cît şi pentru cei 
care doresc să cumpere sau să viziteze tîrgul, în fie
care zi de sîmbătă şi duminică, între orele 8—13 ;

•  Intrarea la tîrg se face cu următoarele tarife :
— vizitatori-cumpărători : 10 Iei de persoană, ta

rif în care intră şi locul de parcare pentru deţină
torii de autovehicule ;

— 50 Iei pentru fiecare autovehicul expus pentru 
vînzare, tarif în care intră formularul şi locul de 
parcare.

Conducerea societăţii roagă pe toţi cei interesaţi 
referitor Ia tîrgul de autovehicule, să nu mai par
cheze în faţa complexului sau în alte zone apropiate.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă aşteptăm 
să reveniţi! (509)

l
I.A.S. MINTIA

l

I

I

Vinde prin licitaţie publică
•  stupina din Ceru Bâcâinţi.
Licitaţia va avea loc sîmbătă, 24 august a.c., 

orele 10, în satul Curpeni —-  Ceru Bâcâinţi.
(514)

i
\

I

SOCIETATEA AGROTRANSPORT S.A. 

HUNEDOARA

i
I

\
[

cu sediul în Deva, str. Portului nr. 2, 
vinde prin licitaţie

•  mijloace fixe la preţuri avantajoase
Licitaţia se va ţine la sediul societăţii, în data 

de 26'Oucţust 1991, ora 10.
Lista cu mijloacele fixe se află afişată Ia 

sediul societăţii. (523)

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: 2 700, Deva. *tr. I Decembrie, ar. 83. Telefoane» 11275, 12157, 
TIPARUL; Tipografi* Deva, str. 22 Decembrie, nr, 257,

11269, 11827, 25901. Telex s 72288, Fax S 18061


