
Dacă eşti înzestrat cu 
un ochi critic, poţi sesiza 
multe. De pildă, poţi 
remarca transportarea 
pâinii, în piaţa centrală 
a Devei, în camionete des
chise, aşezarea . lăzilor 
direct pe pavaj ?şi servi
rea acestui necesar ali
ment în vârtejurile de 
praf stârnite de vânt. Si
tuaţia pare să nu şocheze

vârstnici închinându-se! 
de parcă l-ar îi văzut pe i 
„ducă-se pe pustii1*, al- f 
ţii râzând. j

Era o zi caniculară, în I 
faţa magazinului de pâi- 1 
na (căruia devenii îi | 
zic „Spicul"), un câine , 
negru, aşezat cuminte la | 
intrare. îşi aştepta stă-' 
pânul, O dungă vernil, j 
pe lateralul capului, a- I
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Danie zice undeva, în 
infernul, că nu e durere 
mai mare decât a-ţi a- 
duce aminte de clipele 
fericite atunci ; când te 
afli’ în nenorocire. El a 
avut o viaţă - zbuciuma
tă, a cunoscut exilul Şi 
nenorocirea şi vorbea de 
bună seamă în cunoştinţă 
de cauză. Şi totuşi,, se 
pare că nu întotdeauna, 
şi nu' pentru' toţi cei ca 
au experienţa nenoroci- 
rii lucrurile stau astfel. 
Au apărut după Revolu
ţie şi la noi'numeroase 
cărţi care circumscriu vi
guros o nouă arie te
matică.: aceea a Univer
sului concerttrâţionar co
munist. IC ' semnificativ

CONTRAPUNCT

că din majoritatea.scrie
rilor celor întorşi din 
acest infern pământesc 
reiese ' că amintirii® cli
pelor fericite, departe de 
a fi un prilej de durere, 
au . fost, - dimpotrivă, o 
sursă de subzistenţă mo
rală şi chiar de supra- 

• vieţuire. fizică, „tn zilele 
de sete,' în zilele de ză
duf, , fn zilele de ger, la 

. puşcărie — scrie N. Sţeini 
hardt — din amintirea 
clipelor (...) banale îmi

scoteam, ca dintr-o fân
tână fermecată, puteri ş! 
consolări. 'r:ŞI Mai ales 
puterea de a. mă concen
tra ca să mă rog". Dar 
care erau amintirile fe
ricite? „Cjlpele de feri
cire a căror amintire o 
păstram vie — zică'el — 
sunt supuse unei şelec- 
ţlufti care ne scăpă cu 
totul şi foloseşte criterii 
ciudate". Atât .de ciuda
te, - încât ele, clipele da . 
fericire, pot fi resuscitate

până şi de puerila amin. 
tire a unor cofetării, Aici 
voiam să ajung. Cofetă
rii da altădată au putut 
isca celor închişi verti- 
ijuri, exclamaţii, evocări 
fabuloase: „Dar cofetă
riile * Cea mai bună din 
toată ţara era fără „ în
doială Embachcr de la 
Făgăraş, aş pune pe ur
mi pc Dânsbovicepnu de la 

. Câmpulung, Manzavinatfo 
' de lâ. Galaţi, flăjgner 
dev la Braşov, Aţgnerf- 
riides la Balele, Ia  Iaşi 
erau două, Tufli şi Geof-

RADU CIOBANII ’

(Continuare fn pag. a 2 a)
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Afacerişti în ceaţă (Hlţ!
■  FIAT DUCÂTO — un autovehicful ctk 

mai mulţi stăpâni ■  Don Jos.an face ă |â c |n  
cu don Passados ■  Paşaportul şi contractul 
de vânzare-cumpărare a unui apartament 
■  Mai bine de 10 000 000 de lei încasaţi pe... 
poveşti ■  Poliţia face ordine ® Intră în ac
ţiune un ALFA ROMEO...

cu o pierdere de 2 000 000 
de Ic i! Noul proprietar 
se numeşte Petrea Olteă- 
nu, din Deva. Bucuna 
va fi însă do scurtă du
rată. Pentru că intră în 
scenă proprietarul de 
drept al maşinii. El se 
numeşte Alexandro Passa- 
dos .cetăţean italian, aso
ciat in societatea mixtă 
ALEXANDRA ITAL PIA- 
YE SRL, cu sediul în 
Arad. Dl a împuternicit 
pe-Manuela Fridmon, aso
ciată din partea română 
la firmă, să-i vândă res
pectiva maşină cu 9 000 
de m ărci! Aflând de afa
cere, Josan so prezintă şi 
aici şi insistă. Se ajunge 
la un acord : va vinde ma
şina la Deva, cu 9 000 
de m ărci! < Drept garanţie, 
lasă paşaportul şi uri con
tract de vânzare —■ cum-

Că Emil Josan este pus 
serios pc treabă, o do
vedeşte ş i . faptul că. in 
timp ce. perfecta afacerea 
cu Vergii Cocoş, era , în ;; 
tratative şi : cu Horaţiu 
Ţîrlea, din Deva, Scopul?

■ Procurarea unui autovehi
cul de transport marfă 
pentru dl Tirlea.; Se în
cheie şi o convenţie, prin 
care Josan . primeşte.
4 500 000 de lei-în acest- 
scop. : Şi, bineînţeles, se- 
puno pe lucru. . Ajunge 
la Arad, de unde aduce 
un autovehicul FIAT 
DUCATO, pe care îl ofe
ră familiei Ţirlea. pre
tinzând 8 000 000 de lei. 
Sigur, maşina este bună, 
dar banii mai puţini. Ori
cum, se vor procura în 
timpul stabilit. :
. Da, dar omul de afaceri 
nu are timp de pierdut 
şi de aşteptat după Iei. 
Aşa că autovehiculul va 
fi vândut altcuiva. Chiar

(Continuare în pag, a 2-a) 
, VALENTIN NEÂGU

i

pe nimeni. Nici măcar 
pe cei ce ar trebui să 
vegheze la apărarea să
nătăţii noastre.

Sau mai poţi vedea, în 
orice zi, la orice oră, în 
parcarea din faţa I.P.H. 
Deva, câţiva tineri care 
te agaţă 'imediat dacă din 
întâmplare te opreşti în 
zonă, „Vindeţi, cumpă
raţi valută?" Şi dacă 
persoana pe care o aş
tepţi în parcare întâr
zie, ai prilejul să vezi 
curii grupul se schimbă,’ 
un ii vin, alţii pleacă, 
fireşte în maşini cu mărci 
străine. E în toată a- 
ceastă vânzoleală, în as
pectul acestor tineri, ce
va aparte, un iz străin 
de .atmosferă patriarhală 
â  bătrânului nostru oraş. 
Dar nu impresionează pe 

. nimeni.. Trecătorii par 
să - nu observe nimtfr," 

■preocupaţi' ‘de, propriile 
nevoiaşi probleme.
/ Iri Schimb) arii întâl

n i tă  tot la Deva /două 
situaţii în faţa cărora oa
menii s-au oprit cu mi
rare? Stradă „Libertăţii" 
e aproape în permanenţă 
aglomerată, căci vin sau 
merg spre gară şi auto
gara zeci -de persoane. In 
acest flux, într-o dumi
nică, un tânăr reuşea să 
atragă atenţia tuturor. 
Ras în cap, având doar 
fa spate o fâşie îngustă 
de păr, prinsă îri două 
şnururi vernil, tânărul 
avea o înfăţişare ieşită 
dm comun. Dacă prin : 
altceva n-a reuşit până 
acum să se remarce, cu 
această frizură şic a de
venit un - fel de vedetă. 
■Nu era un singur trecă
tor care să nu întoarcă 
după el capul, ■ cei

trăgea atenţia. Ce-ar 
putea fi ? O simplă 
mişcare şi enigma s-a 
dezlegat. Dunga cu 
pricina era rama unor 
ochelari de soare negri:. 
Câine cu ochelari ? Dai, 
O bunicuţă s-a uitat şi 
s-a tot uitat la patruped, 
nevenindu-i să-şi creadă ! 
Ochilor. ; A scuipat apoi 
(să nu-i fie de deochi?), 
a clătinat din cap şt şi-a 
văzut mai departe de. 
drum. Alţi, trecători se I 
uitau miraţi la eâirte şl] 
la stăpâna lui (căci din | 
magâzin a ieşit o tânără) - 
şi râdeau de năstruşnicia I 
ideii. Ştiam de câini cu , 
covrigi în coadă; de " cei i 
eu această parte a corpu- I 
lui retezată şi chiar ele j 
cazuri în care oamenii | 
i-au muşcat pe aceşti « 
prieteni fideli. Dar câini | 
cu ochelari credeam că . 
există'doar 5n reclamele | 
tv. ' !
. jSunţem oare prea sătui i 
de lucrurile care mi se < 
petrec aşa cym trebuie j 
pentru a le mai băga .în | 
seamă? Sau ne-aih oblş. ] 
riuit cu ele încât ne | 
par normala ? Nu vrrim , 
să ne MaL facfem 'Sâhge I 
rău şi cu probleme care J 
nu ne afectează în mod I 
direct şi preferăm să ne ] 
deconectăm, râzând de i 
ideile trăsnite pe care le I 
âu dnii din semenii noş- j 
tri ? Un posibil răspuns I 
la aceste întrebări l-ar j 
putea constitui starea de | 
lehamite care îl apasă < 
pe pei mai mulţi, o dis- j 
perare mută care-i ma- , 
Cină. pe cei mai defavo- | 
rizaţi dintre noi. J

VIORICA ROMAN i

O

„Intr-o lume agitată,/ Mai e timp şi pentru artă..." 
Foto MIREI.A POPA, Deva.

p e
Constatare:

•  Dacă unora le iei tupeul, le iei
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\ •  Au trecut 194 de i ?
1 zile din an; au mai 1 {
| rămas 171,; ■ H’ . ‘ iC

•  Sărbătoarea Na- I î
ţională a Repu- « J

:

!; -

blicii Franceze; I 
1967. A m u r i t '  
ŢUDOR ARGIlEZl 
(n. 1880), unul din
tre cei mai mari 
poeţi rothâni, pro
bator şi pamfletar 
ge mare talent, dra
maturg şi eseist i 

• 1968... A murit'pro* 
%toruf " ■/CAR 
LEMNARI? (n. 1907).

« r u

•  Tabără., Fundaţia româno^- 
maghiarâ „Humaiutatea" orga
nizează o tabără la Brădăţei, în 
Retezat, în zilele de 14—23 iulie. 
Participă , copii orfani,. din fa; 
milll. cu situâţii financiare difi- 

- cile, copii handicapaţi sau din 
famifii de handicapaţi, Progra
mul taberei va fi variat, având 
destinată cate o i i  sportului, să
nătăţii, culturii, naturii. Excur- 
siile, acţiunile distractive, con
cursurile,- toate recompensate cu 

;M ci . premii,-' vor completa 
programul taberei. (V.R.).

•  Titluri tle proprietate pre
gătite. în comuna Brănişeat am 
reţinut din discuţia ce am avut-o 
recent cu dl Cornel Gh. Cor- 
neanu, primarul localităţii — 
sunt pregătite 120 de titluri de 
proprietate, ce vor fi înmânate 
în curând celor ce li s-a reconsti
tuit dreptul asupra pământului, 
conform Legii fondului funciar. 
(Tr. Bl). r i J : / : .

•  Motelul a fost uitat ? Este 
cunoscut faptul că în Brad, cu 
circa 7—8 ani în urmă. au /în 
ceput lucrările de construcţie a 
unui motel cu tot dichisul ne
cesar. El aparţinea UJCOOP-ului 
şi totul a decurs normal până 
într-o zi, Dar de peste 4 anj, 
lucrările au stagnat total, ma

terialele au început să dispară, 
datorită faptului că stăpânul 
l-a dat uitării. Nici intervenţia 
primăriei de preluare a construc
ţiei pentru a continua lucră
rile nu a găsit ecou. In aceste 
condiţii poate că nu va surprin
de pe nimeni dacă nu peste 
mult timp va mai rămâne doar 
fundaţia. Deşi este ştiut că 
oraşul Brad afe nevoie mare de 
uri loc de cazare pentru vizi
tatorii care vor să poposească 
aici., (Al. JURGA). .

•  Lapte ce se strică. In sa
tele Sălciva şi Pojoga, aparţi
nătoare comunei Zam, din 4 iu
lie . şi până in prezent s-a adu
nat o importantă cântitata de 
.lapte de vacă. A fost anunţată

unitatea de prelucrare din De
va, care a promis că îi va ri
dica urgent. Până marţi, 12 iu
lie, încă nu l-a ridicat. -Lap
tele respectiv riscă să se strice. 
Asta în vreme ce la oraşe este 
d acută criză de lapte. (Tr. B.).

■ # Dispoziţie. ; Consiliul local 
al comunei Ilia a decis ca uri 
număr de 16 garaje construite 
fără autorizaţie şi cam alandala 
să fie demolate şi să fie re
construite conform uriui proiect 
unic. O decizie înţeleaptă. (Tr. 
B).
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Peter F. Drucker
S M A N A G E M E N T
| I.a editura „Destin",
! din Deva, condusă de im

I împătimit al cărţii — 
Dan Câmpean —■ a  apă- 

j rut lucrarea „Manage- 
I ment — eficienţa facto- 
J ruku decizional", scrisă de 
I profesorul american Pe* 

' - ter F. ■ Drucker ţi tra- 
| dusă în limba română 
î de Petru Szemety. .
I Autorul, Petev F. Dru- 
î cker — profesor de eco- 
t  nomie ţi statistică, de 
» politică, istorie şi filozo. 

■ î fie şi, timp de peste 20 
: I de ani, profesor univer- 
. '  sitar de management la 
I Facultatea de Afaceri a 
J Universităţii •- din New

{ York -— este considerat 
părintele fondator al 

V J . ştiinţei conducerii şi, tot* 
I odată, cel .mai influent 
* şi mai citit gânditor şi 
|  scriitor despre; organiza- 
, ţiiie moderne şi condu- 
I cerea lor,
î  Ca urmare, şi cartea

I de faţă reprezintă o lu
crare fundamentală în- 

! tr-un domeniu extrem
11 de important, cum este 
'  cel ai managementului, 
I al modului de a condu

ce oamenii din multi
tudinea sectoarelor de 
activitate economică, so
cială, industrială etc.

Structurată în câteva 
capitole mari şi într-o 
serie de subcapitole — 
tot atâtea criterii ale 
ştiinţei conducerii' şi efi
cienţei acestora —, car
tea se citeşte cu uşurin
ţă şi interes.

Să mai adăugăm -şi 
forma grafică excelentă, 
coperta fiind semnată de 
către Dan Câmpean, ca 
şi tiparul deosebit de 
reuşit, executat-de S.C. 
„Ppiiclava" S.A. Deva, 
pentru a recomanda 
lucrare de excepţie; ex
trem de necesară tutu
ror celor situaţi pe di
ferite trepte ale condu
cerii sau care se pregă
tesc pentru această.

Cartea costă. 3 006 de 
lei şi poate fi procu
rată de la sediul Editu
rii Destin, din Deva, 
Piaţa Unirii, nr. 10. său 
comandată la tel. 054 — 
616767, ,

DUMITRU GH EON EA

(Urna re dia png. O

ges, deopotrivă de bune.,,* 
Această Jerbă evocatoa
re  ce izbucneşte pe 
neaşteptate !it jurnalul de 
detenţie el aceluiaşi N. 
Steinhardt fşi are desl-

,„ ,tle  mici, «nume 
itru copii. Dar înghe- 

ita e le fel de bună şl 
colo, şi colo. Greu de 
ales. Aşa că la fiecare 
preumblare trebuie vizi
tată când Lili, când Mo- 

nica, ba uneori amândouă. 
După o lungă şi cenuşie

gur Sorgintea în aminti
rea copilăriei. Copilăria 
e îndeobşte un univers 
al bucuriilor spontane, 
pure şf înmiite şi tocmai, 
de aceea cu îndelungată 
persistenţă in memoria 
afectivă. Ea are o sea

m ă. 'd i  tofo&iri specifi
ce dkitra oare, pentru 
copilăriile citadine, nu 
poate lipsi cofetăria. La 

"apelul evocator al pă
rintelui N. Steinhardt 
s-ar putea adăuga alte 
hume celebre, Capşa din 
Bucureşti şi* Nestor. cel 
dispărut la cutremurul 
din *77. Dar unde sunt 
baclavalele de altădată, 
şi cataifurile, şi ştrudeie- 
le cu mere, cu vişin», 
cu brânză şi stafide, cu 
dovleac ? ! Din Timi
şoara copilăriei meie îmi 
stărufe fe memorie cofe
tăria Iul Klachat, pentru 
opulentele sale indiane 
cu frişcă, a lui Arîat 

t pentru , fondante, cea a 
Jui PoUclwa pentru bel
şugul auriu ăl ereihşnfr 
turllor...

Nepoţelul tneu âre cinci 
ani şi s-a îndrăgostit de 
Monica. De curând a' 
descoperit-o şi pe Lili, 
care are şi măsuţe cu

perioadă de, decădere a 
artei cofetarilor, sufoca
tă de „reţetare" prole
tare lipsite de imagina
ţie şi materie primă, cele 
două noi cofetării deve- 
nC se înscriu sigur în 
casta nobiliară a celor de 
care copiii do azi îşi vor 
aminti cu nostalgie Ia „o 
anumită vârstă”. Curate, 
colorate, civilizate, cu 
cofeturi de calitate, ele 
amintesc de vremuri de 
mult uitate. N-am idee 
cine le sunt patronii şi 
nu ie  scriu toate astea 
ca $â le fac publicitate, 
ci fiindcă recunosc in 
e|e, slavă Domnului, un 
simptom de normalitate. 
Cu speranţa că vor ur
ma şi altele...

P. S. Greşeli de co
rectură, tot mai frecven
te de la 0 vreme, pot 
deveni compromiţătoare 
pentru mal sus semnatul, 
fără ca el să aibă vreo 
v in ă ; dpocă în locş, de 
ep3aă, ştrecurât în loc de 
structurat, Conpuista în 
loc de Conqulsta etc. etc. 
Rog cititorul să fie în
găduitor. Mâ întreb to
tuşi, ea şi dânsul, până 
când ?re are şi măsuţe cu canar I

Un consum mare pentru 
o „fântână" mică.

Când s-au construit blo
curile pentru salariaţii u- 
nităţri militare dislocate 
In Ilia, s-a dat fn func
ţiune şi O staţie de ali
mentare cu apă, asigu- 
rându-se astfel instalaţii
le de igienă sanitară şi 
apa pentru bucătării. Con
comitent, s-a asigurat a- 
limentarea şi altor insti
tuţii cum su n t: gara, com
plexul educaţional, spi
talul, moara etc. Intre 
timp s-au mai construit 
şi alte blocuri, asigurân- 
du-li-se şi acestora apa 

; necesară. De vreo doi ani
— fără a se ţine seama 
de capacitatea staţiei de 
pompare —, cu avizul vice- 
primarului din Ilia şî cu 
aprobarea RAGCL Deva, 
s-au executat foarte multe 
branşări la conducta de 
apă, fără a fi montate a- 
pometre, plâtindu-se pen
tru consumul de apă pau- 
şal (o sumă derizorie). Iii 
aceste condiţii „favorabi
le* legumicultorii, în spe
cial, şi alţii care au sere 
au trecut pe timp uscat la 
irigarea continuă a grădi
nilor. Din cauza acestor 
consumuri de apă mari, 
staţia de alimentare — 
deşi lucrează fără între
rupere 24 de ore. din 24
— nu poate face faţă con

ta»»

sumuiui şi nu poate asi
gura o presiune mai măre 
de 1,10—1,20 atmosfere şi, 
ca atare, apa nu a j Un
ge nici până la etajul I 
al blocurilor şi nici la ce
lelalte instituţii amintite, 
fiind consumată în între
gime de cei ce-şi udă pă
mânturile. Astfel, staţia 
de pompare lucrează efec
tiv pentru producătorii 
particulari (pe timp de 
secetă), dar apa consu
mată o plătim tot noi. 
Cum situaţia s-a agravat, 
am intervenit pe lângă 
primărie, unde am tratat 
problema cu dl secretar 
(jurist) Alba. Am făcut 
propunerea să se fixeze 
un timp (2-3 ore) şi pen
tru nevoile locatarilor, ca 
să aibă şi ei apă din 
fântâna (staţia de alimen
tare) construită pentru ei. 
Nu m-a-ascultat şi a ieşit 
Iăsându-mâ singur in bi
rou. (Curat democraţie!.).

Vă rugăm să ne ajutaţi 
în sensul ca organele in 
drept să impună măsuri
le corespunzătoare. Din 
„fântâna" noastră se în
fruptă afacerişti particu
lari, iar RAGCL Deva, 
sâ nu piardă, ne factu
rează nouă consumul gră
dinarilor. (Iosif Constan- 
tihesca, lila).

litar şi lucrau pe marile 
şantiere ale ţării. Ei nu 
se încadrează nici ia 
luptătorii din revoluţie 

. (şi e normal sâ fie* aşa ; 
anormal este că. printre 
beneficiarii acestei catego
rii se numără şi impos
tori), nici Ia veteranii 
de război, căci sunt mai 
tineri şi n-au fost pe 
front.

La vremea satisfacerii 
stagiului militar, s-au mai 

•exact când au fast In
corporaţi, erau teferi. Lu
crând pe şantiere, iaşii 
şi-au pierdut un picior, o 
mână, ori s-au ales ca alt 
handicap. Demersurile la 
Ministerul Muncii şi Pro
tecţiei Sociale, la Ministe
rul Apărării Naţionale au 
primit acelaşi răspuns:

„Nu există nici a reglez 
mentare legală privind 
drepturile acestei catego
rii de handicapaţi".

S-ar putea’ crede că este 
un grup restrâns de oa
meni fi* această situaţie. 
Nu ştim dacă cineva s-a 
jâ n d it sâ facă O statisti
că, dar numărul şi mai 
aleş amploarea şantierelor, 
pe care rau lucrat zeci de 
inii de militari in  termen, 
ne face sâ ne gândim că 
te această situaţie, se află 
destul de mulţi bărbaţi. 
N-ar trebui ignorată soar
ta nici unui om cape âre 
nevoie de protecţie se
riali, cu at£t mai mult 
ă acelora care şi-au pier
dut capacitatea de muncă 
în tifnp ce-şî slujeau ţara.

•  a

Există în viaţa noastră 
momente unice. Căsătoria, 
de exemplu. Şî cum la noi, 
la români, celebrarea cu
nuniei este urmată, de 
obicei, de o masă festi
vă, părinţii tinerilor miri 
fac tot ce le stă fit pu
tinţă să lase copiilor lor 
anunţări frumoase pentru 
viaţă, Sâmbătă, 9 iulie 
â.e., am participat la O 
astfel de festivitate, la 
Liceul teoretic „Traian" 
din Deva. Tinerii Liviu şi

Gabriela au trăit bucuria 
unei reuşite nunţi, alături 
de rudenii, vecini şl prie
teni. Ambianţa creată, 
mâncarea gustoasă pregă
tită „ca şi acasă , servi
rea, ţinuta personalului 
administrativ au fost Ire
proşabile, în  numele ce
lor peste 139 de nuntaşi, 
mulţumim organizatorilor, 
personal dini administra
tor Georgică Băneasă. (&.

Deva).

O categorie uitată
După decembrie 19®L 

s-au întreprins măsuri re
paratorii, unor categorii 
de oameni acordându- 
li-se o, serie de drepturi 
Ia care erau îndreptăţiţi.

Dar există o categorie care 
a fost, pur şi simplu, ui
tată. Este vorba despre 
cei care au dobândit un 
handicap în perioada cât 
fşt satisfăceau stagiul mf-

Poşta rubricii
« N. ARDY CAPHA. HDY — Satul Faţa Roşie, co

muna Bătrâna. „Scrisoare deachisă către iubita ama, 
poeta din Sulîghete", scrisă în versuri, nu întruneşte 
condiţiile publicării. _ ,

Organele vizate răspund
Referitor la scrisoarea 

diui C. Lazăr, din comu
na Bretea Română, sat 
Ocolişu Mare, nr. 28. a- 
dresată redacţiei ziarului 
„Cuvântul liber", vă co
municăm următoarele:.

Conducerea Spitalului 
Municipal Hunedoara nu 
a primit nici o redamaţie 
privind comportarea ca 
necorespunzătoare faţă de 
bolnavi sau condiţionare^ 
materială a tratamentu
lui, din partea persona
lului medical sau mediu. 
Pentru a se putea v e r if i 
ca temeinicia celor re
latate de dnul G. Lazăr 
In scrisoare; în mod nor
mal trebuiau sesizate la 
momentul respectiv con
ducerii spitalului. Dna 
Cerebeleu Marfa a fost 
internată în Spitalul Mu
nicipal Hunedoara, secţia 
Reumatologie, în peri
oada 07.09.1993 — 27.ÎÎ9. 
1993, cu diagnosticul: En- 
doproteză totală de şold 
drept, coxartroză stin g i 
secundară, spondiloză lom
bară. Pe perioada inter
nării a  beneficiat de tras 
tament medicamentos şt 
fizioterapie corespunzător 
diagnosticului, iar la ex
ternare pentru consolida

rea tratamentului s-a re
comandat cură balneară. 
Comuna Bretea Română, 
teritorial, este arondată 
Spitalului Haţeg. Deşi 
secţia de Reumatologie nu 
beneficiază decât de 25 
paturi — şi prioritate 
pentru internare au bol
navii din teritoriul aron
dat Spitalului Municipal 
Hunedoara — au fost in
ternaţi în limita posibi
lităţilor şî bolnavi din 
extrateritoriu;, anual fiind 
internată în această, sec
ţie şi dna Cerebeleu Mă
ria. Şi pe viitor ne stră
duim să satisfacem do
rinţele de internare ale 
bolnavilor din extraterito
riu, în limita locurilor 
existente te fiecare secţie 
din spital. Pentru a se 
evita imposibilitatea in
ternării din lipsă de lo
curi se recomandă ca 
trimiterile din extrateri- 
torit: către Spitalul Muni
cipal Hunedoara să se e- 
fectueze de către spitalele 
din teritoriul respectiv cu 
programare prealabilă de 
loc.

Dr. STANESCU ROMEO, 
director,

' medic primar
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Dotarea cu utilaje moderne a fabricii permite onorarea în condiţii ire
proşabile a comenzilor fiecărui client Foto PA VEL LAZA

i #'-*>■*' Ut.-'*• £■■■ i

(Urmare din pag. 1)

parare încheiat de mama 
sa şi o familie din Brad, 
pentru un apartament din 
Deva I? Ce s-a Întâmplat 
după această „afacere11 ştiţi.

Ce urmează de acum 
încolo, chiar că nu poate 
stârni decât râsul. Luaţi 
aminte i

Deşi băgase la puşculiţă 
4 500 0.00 de lei de la 
Ţîrlea şi 6 000 000 de lei 
de la Olteanu, proprieta
rul de drept al maşinii 
nu-i dă nici un leu. Mai 
mult, sub pretextul că, 
pentru radierea autovehi
culului din Italia şi înma
tricularea iui în România, 
are nevoie de actele ma
şinii, Josan i le cere lui

W A VyW .V A W .'.W A V W .V .V .V .V .Y .V .'.V .V .V .V ,

Afaeerişti în ceaţă (III)
Petrea Olteanu, după care 
le dă familiei Ţîrlea, fără 
să spună că, de fapt, 
obiectul în cauză este 
deja vândut! Frumoasă 
treabă, nu ? Mai ales că 
cele mai bine de 10 000 000 
de lei erau la puşculiţă.

Gluma se îngroaşă însă 
când firma româno—ita
liană din Arad vrea să-şi 
primească pe drept banii. 
Se fac intervenţii tele
fonice, rugăminţi • pentru 
a se restitui autovehicu
lul ori banii promişi. Ni
mic. în această situaţie, 
un delegat al firmei din 
Arad vine până la Deva. 
Este tratat cu indiferen
ţă, aşa că se adresează 
organelor de poliţie pen

tru a fi sprijinit în re
cuperarea furgonului. la  
Poliţia municipiului De
va ajung : Petrea Olteanu, 
Horaţiu Ţîrlea şi, evi
dent, Emil Josan. Treaba 
s-a rezolvat aşa : Petrea 
Olteanu a trebuit să res
tituie maşina iar Horaţiu 
Ţîrlea actele.

Pe bună dreptate, fa
milia Ţîrlea vrea să-şi , 
recupereze cele 4 500 000*1 
de lei. Nu-i nimic, omulj 
de afaceri Josan are so«* 
luţia. Oferă un autotuţ 
rism ALFA ROMEO penţ 
tru suma de 1100 000 de 
lei. Să nu râdeţî. dar 
maşina era deja vânduta 
lui Adrian Ancuţa, dii* 
Ilia. Povestea continuă!

- O iniţiativă bine ve-, 
nită îa  oraşul nostru o 
constituie baza de agre
ment pentru tineret, a 
cărei patron este dl 
T ibi. Cherecheş. Aceasta 
oferă în fiecare zi â 
săptămânii bănci şî hidro- 
blciclete pentru închi
riat, iar în zilele de du- "

Boz o «le ag rem en t Io O râ ş tie

munică organizează dis
coteci, la care participă 
formaţia localului „Pa
radis” şl formaţia 
„Starings".

Patronul speră ca în 
viitor să aducă solişti de

muzică uşoara şt popu
lară ai scenei naţionale 
şi internaţionale. De a- 
semenea, are în vedere 
construirea unui hotel, 
a unor bazine şi a unui 
patinoar.

îi dorim succes dlui
ŢibL Cherecheş* :şi spe
răm că aceste planuri se 
vor realiza cât mai cu
rând, pentru oamenii 
Orăştiei şi, de ce nu şi ai 
zonei,

ADINA BORCAN.
Orăştie
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„LA DONA E MOBILE !“
In 1903, un număr de 6 C00 de cetăţeni domiciliaţi 

în judeţul Hunedoara şi-au schimbat domiciliul în 
alte judeţe. Care sunt acestea ? Dolj. Gorj, Mehe
dinţi şi Vîlcea. Vasăzică se întorc oltenii acasă 1 

Fenomenul migrării populaţiei are însă şi alte 
dimensiuni, dintre care unele chiar cu oarecare note | 
de amuzament. Aşa, de pildă, procentul de mobi
litate al femeilor este cu 5 ia sută mai mare decât, 
la bărbaţi. Este vorba aici şi do cele care au plecat 
din, dar şi de cele care au venit in judeţ. Ce 8â-i 
faci. „La dona e mobile!“, (I. C.).

Centru! de
Centrul de: Consultanţă 

in Afaceri Deva — situat 
în Piaţa Unirii —, a ■ luat 
fiinţă în noiembrie 1993, 
în cadrul Programului 
PILA RE al Uniunii Euro
pene. Judeţul Hunedoara, 
alături de judeţele Mara
mureş şi Caraş-Severin, 
fiind obiectul esenţial al 
Proiectului Pilot de Re
structurare Economică şi 
Integrare Regională. Cen
trul are scopul de a spri
jini întreprinderile con
fruntate cu greutăţile spe
cifice perioadei de tran
ziţie şi de a impulsiona 
dezvoltarea unor sectoa
re economice noi. Aceste 
sectoare trebuie să fie 
capabile să absoarbă în 
viitor forţa de muncă 
disponibilizată in sectoa
rele aflate In declin şi cu 
pondere însemnată în e- 
conomia judeţului, Pro
iectul de restructurare 
pleacă de la realitatea e- 
conomiei noastre, * dorin- 
du-se Să se creeze locuri 
de muncă sigţire în sec- 
foare noi, apreciate de 
succes în viitor, locuri de 
mutică ce vor > fj destinate 
celor ce-şi vor pierde lo
curile de numea în între
prinderile — pe zi'ce tre
ce tot mai multe — eu 
probleme îa a-şi menţi
ne şi plăti angajaţii, ti
nerilor care trebui» să se 
orienteze1 spre meserii, lo
curi de muncă sigure şi 
bine plătite. Iar aceasta 
Se poate numai având 
întreprinderi moderne, 
bine organizate, conduse 
de oameni instruiţi, pro-

Consultanţă In Afaceri

Firma Sirnako Invest 
SRL Deva, care a fost în
fiinţată în luna martie a 
anului trecut, are un o- 
biect de activitate pro
ductivă cu un profil bine 
definit, prin inteligenţa şi 
munca celor 40 de sala
riaţi, cu o medie de vârstă 
sub 30 de ani, reuşind să 
realizeze o cifră de afa
ceri de invidiat, deviza 
ei constituind-o prompti
tudinea, calitatea şi pre
turile accesibile. Din re
latările dnel ing. Floren
tina Mărgineanu, dlor 
ing. Emil Sitar şi ing. 
Petru Mărgineanu am des
prins o serie de aspecte 
ce merită să fie cunoscute, 
prestaţiile realizate pen
tru numeroşi beneficiari 
reprezentând o excelentă 
carte de vizită pentru po
tenţialii clienţi şi parte
neri de afacerj.

Demararea- activităţii a 
avut Ia bază organizarea 
unui simpozion, în luna 
februarie â anului 1993, 
împreună cu parteneri din 
Ungaria, pe tema tehnolo
giilor modeme în con
strucţii, urmărindu-se prin 
aceasta studiul pieţei in
terne, Hiiroaşterea ofer
telor firmei şi a cerinţe
lor beneficiarilor. Por
nind de la elementele res
pective şi văzând intere
sul şi receptivitatea , faţă 
de nou şi de confort, cu 
multe eforturi, curaj, ini
ţiativă, preocupare, serio
zitate şi muncă, in luna 
februarie a.c. s-a pus în 
funcţiune o fabrică (unde 
s-au investit peste 100 
milioane iei, fiind cea 
mai modernă şi bine do
tată în acest profil), re
zultatele concrete fiind 
confecţiile de tâmplărie 
şi amenajări' interioare 
puse în operă la Bankcoop, 
Credit Bank, S.C. „Dece- 
bal", B.R.D. şi Direcţia 
de Telecomunicaţii din 
Deva, Spitalul din Lu- 
peni, B.R.D. Oradea şi 
la alte obiective. Dar, 
ce lucrări execută firma? 
Oferta cuprinde o paletă 
largă de prestaţii, esen
ţială fiind promovarea teh

nologiilor uscate (care ex
clud tencuielile, zugră
veala şi altele), realizând 
lucrări de ^construcţii in
terioare uşoare *—■ tavane 
suspendate,; pereţi despăr
ţitori uşori şi pardoseli 
duble, precum şi tâm
plărie metalică, inclusiv 
mobilă, pentru care există 
cerinţe şi beneficiari în 
Bucureşti, Braşov, Cluj, 
Iaşi, Arad, Alba Iul ia 
ş.a. Beneficiind de o pre
gătire de specialitate în 
străinătate, meseriaşii cu 
înaltă calificare au impus 
prestigiul firmei, aprecie
rea şi respectul benefi
ciarilor.

Participarea firmei cu 
standuri proprii la diver
se expoziţii şi târguri (în
tre care şi cele organizate 
de camerele de comerţ şi 
industrie din Deva şi Albia 
Iuliaj ia expoziţia spe
cializată Bank Tech din 
Bucureşti, precum şi îa 
primul târg internaţional 
de construcţii de la Bu
cureşti, s-a bucurat de 
succese deosebite, mate
rializate în comenzi şi 
contracte ferme. Elocvent 
este şi contractul recent 
încheiat cu „Arcom" Bu
cureşti, prin care urmea
ză să fie executată o 
lucrare de construcţii in
terioare într-o localitate 
de lângă Moscova, a- 
ceasta fiind prima chi- 
dere spre beneficiari ex
terni, sperând să fie de 
bun augur, dovedind ast
fel că firma poate con
strui oriunde la standar
de europene.

Un factor decisiv în 
succese îl reprezintă spri
jinul permanent primit'din 
partea partenerilor ex
terni care au acordat fir
mei ajutor financiar, teh
nologic şi moral. Unul 
dintre parteneri este fir
ma Alu — KOnic — 
Stahl, din Viena, re
prezentant exclusiv al 
firmei Schuco din Germa
nia, una dintre cele mai 
mari firme din lume spe
cializată in tehnologii de 
construcţii din aluminiu. 
De menţionat câ, de cu

gătiţi penlru economia de 
piaţă.

Centrul de Consultanţă 
iu Afaceri Deva a fost 
creat ca un loc unde un 
om de afaceri sau un om 
de afaceri în devenire, să 
găsească sfatul bun de 
cure are nevoie pentru 
a reuşi. Pentru ca sfa
turile ce pleacă dc aici să 
fie cele mai bune, pro
iectul a prevăzut şi rea
lizat o dotare de înalt 
nivel, documentaţie eco
nomică de bună calita
te, accesul la informaţii 
utile.

Pregătirea personalului
este un punct important 
al proiectului. Consultan. 
ţii centrului au partici
pat la cursuri intensive 
de instruire la Centrul 
ONU din Bucureşti, timp 
de trei săptămâni. De a- 
semenea, ,, el participă la 
programe speciale de pre
gătire prin participare la 
proiect, ’ lucrând sub în
drumarea directorului re
zident de proiect dl. 
Addy Gilbert şi a consul
tanţilor străini ai firmei 
Gonsorzîo Progetto Lazio 
’92.
, CU cc poate fi de folos 

centrul între;! inzătorilor şi 
organizaţiilor economice ?
Lumea afacerilor devine 
pe zi ce trece tot mai 
complexă, succesul in lan
sarea unei noi afaceri, dez
voltarea unei companii, 
câştigarea de noi pieţe, 
nu mai pot fi asigurate 
doar de aşa-numitul „bun 
simţ al afacerilor". Con
ducerea afacerilor trebuie

să se sprijine pe un an
samblu de informaţii col 
reete, analize, interpre
tări şi previzionări ale 
situaţiei economice. De 
aceea Centrul de Consul
tanţă în Afaceri Deva se 
adresează celor care do
resc să-şi lanseze o afa
cere, celor care sunt îrt4 
tr-o afacere care nu-şi 
atinge obiectivele, celdă 
care sunt mulţumiţi de 
ceea ce fac, dar vor sâ se 
dezvolte, sau vor să fie 
pregătiţi, in faţa schimbă
rilor de mâine, celor care 
caută un partener străin 
sau doresc o finanţare, 
oricăror agenţi economici 
care au nevoie de un sfaţ 
bun şi de o părere obiec
tivă. ,

Ce se poate oferi clien
ţilor ? Clienţilor If se 
oferă consultanţă în afa
ceri, în raport de probie-^ 
mele şi dorinţele, fiecă
ruia în domeniul planu
rilor de afaceri, studiilor 
de fezabilitate, documen
taţii pentru obţinerea de 
finanţări, gasirea unui 
partener străin, derularea 
operaţiunilor de import- 
expoft, cursuri de "pregă
tire; pe teme specific ge
neratoare de neajurţşuri. în 
condiţiile actuale dar ,s 
la cererea clienţilor. ■ ,

De aceea se doreşte o 
colaborare directă şi efi
cientă cu toţi clienţii* care 
pot contacta' telefonia sau 
direct specialiştii centru
lui de consultanţă.

CORNEL POENAR

rând, firma austriacă a 
sărbătorit 130 de ani de 
activitate, prilej cu care 
au fosţ invitaţi Ia festivi
tăţi şi reprezentanţi ai 
firmei Simako. arborân- 
du-.se acolo şi drapelul 
românesc, un semn de a- 
predare şi tic deschidere 
spre o colaborare . mai 
rodnică în viitor. De a- 
seftienca, m ultă consem
nate relaţiile bune slabi-' 
lite cu firme de profil 
din Germania, Ungaria, 
Franţa şi Belgia,

O subliniere aparte şi 
pentru fructuoasa colabo
rare cu S.C. „Condor" De
va, cu care s-a făcut un, 
contract : de asociere în 
participaţie, ea premie
ră la vremea respectivă, 
ce ■ poate oferi- • un model 
în materie, în baza că- 
ruia se produce tânţplă- 
rie de aluminiu intr-una 
d n halele de la S.U.T. 
Această colaborare sş va 
extinde în trimestrul ac
tual prin, crearea uniii a- 
telier specializat în fabri
carea geamului termoizo- 
lant (termopan). Pentru 
a valorifica deşeurile din 
aluminiu, prin coopera
rea cu S.C. „Rempes" De
va, se face retopirea a- 
cestora, din materialul re
zultat realizărijâkţ^e ele

ctive’ -■ pentru 
«. I* stradă şi garduri.

între gâ - file de vii
lor am notat ţi intenţia 
âp a extinde capacitatea 
fabricii, în această . lună 
instalându-s încă- două 
utilaje din import Germa
nia, cu ajutorul cărora se 
realizează pereţi cortină 
şi cupole de orice grad de 
complexitate, o dorinţă 
fiind, de asemenea, lărgi
rea exportului şi a presta
ţiilor pentru beneficiarii 
externi.

Iată şi o adresă utilă- 
pentru cei ce doresc să 
realizeze construcţii îa 
standarde internaţionale: 
Simako Invest SRL Deva, 
bdul Decebal, bi. P, face 
054/611053 şi telefon 054/ 
616919.

NICOtAE TIRCOB

o firmă în plină ascensiune
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CUMPĂRĂRI
•  Vând casă Hunedoa

ra, Ceangăi, Dorobanţilor, 
3, preţ 20 000 000. Telefon 
716282. (1530762)

•  * Vând urgent aparta
ment 4 camere, zona 
Gojdu, parter, balcon, piv-

: nită, posibilităţi privaţi-, 
zare, 17 milioane nega 

, eiabil. Telefon 628082.
(7354)

•  Vând apartament trei 
camere, bdul DeCebal, etaj

' I tel. 625201, orele 9—14.
(8403)

V  Vănd casă şj gră
dină, situate în satul Hon- 
dol, nr. 170, tel. 667152.

(8413)
•  Vând apartament 2 

camere, zona Astoria,' tel. 
626920, după ora 16.

(8440/41)

» Vând tobă fanfa
ră, stare excepţională, 

»Baia de Criş, tel. 
276, după ora .16, 
Huna. v. . (9534)

lA ^W U V W W W W M W
■ ' •  Vând tractor U 650 şi 
motoretă Mobra. Telefon 

'8150141 1 - (1530763)
" •  Vând motor AHO 
Cîmpulung, preţ convena
bil, informaţii tel 650233, 
B rad . : (8539) -
•••• Vâftd casă, B oi' In 
formaţii Bretea Mureşană, 
Ardelean Mihai, 206,

' v i l  (1530760)
•  Vând Dacia 1310, fa

bricaţie 1989. Informaţii 
telefon 614372. (8436)

•  Vând Dacia 1300, cu 
îmbunătăţiri, an 1981, tel. 
623273, orele 19—21.

(7399)
•  Vând mobilă „Topliţa“, 

cameră de zi. fără foto
lii. Deva, telefon 627462.

(8439)
•  Vând tractor U 650,

tel. 617896. (8433)
•  Cumpăr talon de ARO 

243 D, telefon 616717.
(8432)

•  Vând Lada 1200, tam
ponată, talon şi piese. Tur
da?, nr. 106, jud. Hune
doara. (8453)

•  Vând combină recoltat 
cereale C 12, fam. Botoş, 
sat Târnova, jud. Arad.

, (8429)
•  Vând combină, marcă 

germană, de recoltat- ce
reale, - lama de tăiere de 
•2,20 m. Informaţii Săvâr
şiri, tel. 057/557151, >

(8430i
•  Vând pui Ciobănesc 

german. Tel. 618959.
(8425)'

•  Vând teren intravilan, 
grajd 320 mp. Todor Ioan, 
Simcria Vecile, nr. 1.

(8424)',
•  Vând teren intravilan,

stri Libertăţii, Simeria, 
627482, după ora 16. " '

(8424)
«  Vând apartament 2 

camere decomandate, ultra
central sau schimb cu 
garsonieră plus diferenţă. 
Tel. 617434 (842])

•  Vând apartament 3 
camere, bucătărie 3/4. De
va, telefon 667183, orele 
9—12, joi 14—17 său 
schimb cu două camere, 
exclus Micro 15.

" (8461.1
•  Vând apartament ultra

central, 2 camere, str.
1 Decembrie, bl. 2, et. 1, 
ap. 16. telefon 020723.

(8414)
•  Vând maşină spălat 

automată, maşină tricotat 
.Veri tas, calorifer gaz, Ger
mania. 627864.. . . (84.10)

•  Vând casă măre. tel."
624310. - (8409)

•  Vând maşină spălat 
automată, televizor. color,-; 
alb-negru. Tel: ' 626190.

(7400)
" « Vând apartament 2 
camere, etaj 2, lângă Asto
ria, gresie, faianţat, lam
briuri, liber, ocupabil ime
diat, zonă liniştită, 6 500 000 
negociabil. Tel. 629527.

(8442)
•  Ocazie ! Vând conve

nabil bijuterii damă şi 
bărbaţi, aur 18 k, relaţii 
telefon 616194, orele 19—
21 (8445)

•  Vând combină pentru '
cereale, fabricaţie Germa
nia (Ciaas), stare perfec
tă, telefon 054/777242. după' 
ora 16. (8454)

•  Vând combină păioa-
se Ciaas Europa, eu masa 
de 2,10 m, motorină, preţ 
10 500 000 Iei, . negociabil. 
Tel. 621360. (8455)

« Vând caroserie Skoda 
100 S, informaţii telefon 
611803, între orele 19—20.

•  Vând garsonieră, con
fort I. etaj II, central, tel. 
650622, Brad. (9534) -
, * Vând urgent instala- ? 
ţie sifon, nouă, preţ con
venabil, informaţii tele
fon 631170. (9534) ;

•  S.C. „HERBA“ SA.
Deva anunţă licitaţie pen
tru închirierea Casei 
„SPOREA", situată în Pe
troşani, str. Anton Pann. 
Licitaţia va avea loc lâ 
Casă: „SPOREA" d in ' Pe- 
troşani, în ziua de 26 iulie 
1994, ora 11. " -

•  L|piţaţie -pentru vân
zarea a două remorci- dor
mitor, în ziua de 25 • iulie 
1994, ora 10:’ la •*'sediul-r 
societăţii " din Deva, ■ str,- 
Aurel Vlaicu, nr. 23., ,

/. '■ (8428) ‘
« Societatea Comercia- . 

lă SIMIOR S.A.": Sirneria, 
str. I. Corvin, nr. 28,.' tel, 
660591, scoate la licitaţie 
în data de 25. 07.1994, ora 
10, autocamion de 5 to. ‘ 
.SUD, . .  (7394) '..

•  Vând apartament trei 
camere, zona gării şi casă 
Hărău, nr. 90. Tel. 716557..

': • "(1060)- -

•  Vând apartament 2
camere, mobilat, confort I, 
telefon 717317. . (0998)

«  Vând tractor - U 650, 
•remorcă 5 tone, clise, plug', 
grapă. Vizibil Dacia Ser
vice Deva. Informaţii tel. 
718077. (0990)

' « V ân d  apartament 2 
camere. Hunedoara, zona 
patinoar. Informaţii tel.. 
711775. (0991) •

« Vând urgent şi foar
te convenabil televizor 
color, congelator cu capac, 
în garanţie. Tel. 712339.

; - (0992) '
•  Vând Trabanturi com- i-

bi (1983), neînmatriculat, .şi ; 
1982, înmatriculat. Tele
fon 714037. (0994)
- « Vând casă Hunedoara. 
Relaţii Piteşti. 048/’628616, 
după ora 18. (0997)

•  Vând garsonieră Hti-, 
nedoara. bdul Dacia, bl.
G 2, ap. 171. (0993)

•  Vând lăzi şi combine , 
frigorifice, „Bocs", cau
ciucuri 1185-70-13 şi 14, . 
Germania. Tel. 713130,

(0996)
« Vând Dacia 1310 TX. 

an fabricaţie 1988, . tel.
625717, str. Vulcan, nr. 1. 
Deva. (8324) -

. OFERTE. UE 
• SERVICII

•  Mişu Luppa anunţă,,
excursie Polonia,- dukimieă 
17 iulie, cost 40 000. Tel. 
612166. - (1137)

« Ofer de închiriat- gar
sonieră nemobilată, zona 
pieţei, 700 mărci anual, 
plata anticipat. Tel. 626660.

cu vechime în muncă. De
va, tei. 613793. (8435)

•  Angajăm vânzătoare
(pentru chioşc), relaţii fo 
sediul firmei, Deva, str. 
A. lancu, bl. H 1, sc. B, 
ap. 13, între orele 8,30— 
11. " (8420)

ÎNCHIRIERI
•  Caut spre închiriere 

apartament 3 sau 4 came
re,’ nemobilat. Tel. 623610.

(8330) :
P I E R D E R I

•  Pierdut legitimaţie
handicapat, pe numele 
Căsălean Romul us. / Se 
declară nulă. ' J :

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb casă mare cu.
apartament 3—4 camere, 
tel. 629804, - (8409)

•  Schimb apartament 4
camere eu două -aparta
mente a. 2 camere, tel.' 
626190, . (7400) ■

DIVERSE
•  S.C. caută spaţiu pen

tru comerţ en gros, telefon 
6J 2196, orele 15-M8. : -

d e c e s e

ÎN ATENŢIA CELOR CARE DORESC S \-ŞI 

PROCURE PLIANTUL MUNICIPII » UI DEVA

S.C. ..Cm untul liber" S.A. anunţă râ P i l  
ANTUL MUNICIPII I UI DEVA a fost pus în 
vânzare Io chioşcurile proprii din oraşele Deva 
şi Hunedoara, în librării, sluţii de benzină, !a 
societăţile de turism. Muzeul Judeţean şi la fi
lialele sale, în alte unităţi Pliantul poate, de 
asemenea, să fie cumpărat şi direct de la sediul 
redacţiei. • '  '  y "  ' -

Fiind o iucrăre eu drepturi rezervate, sin 
gu.ruI organizator al vânzării pliantului este SC- 
Cuvântul liber" S.A. Deva.

s
s
\
s
\
\

s
\
\
\
\

\

« Cu durere anun
ţăm încetarea din via
ţă 'a scumpului soţ 
V GUEORGIIK 

FUUBA
■ Înmormântarea- are 
loc vineri.’ 15 : iulie, 
ora “ 14, la cimitirul 
ortodox, str. Emines- 
cu, Deva. (8335)

«'-Exploatarea minieră 
ZIa.şti. — Hunedoara,- str. 
Zlaşti,. nr. 121, angajează 
prin concurs, în data ide: 
18. 07.1994, * bărbaţi;' in 
Următoarele meserii (minim 
categoria â 5-a): fT mineri 
suprafaţă '— 3, mecanic 
auto — 3, zidar — 1. lăcă
tuş ■— 3: electrician PRAM- 
£■£ i, electrician acţio
nări — 2. excavatorişti — 
3. Relaţii la biroul perso- 
rial, tel. 712216, 711526.

(0993)
•  Angajez bucătăreasa

I

I

S.C. BIAECO S.R.L.

Vă pune la dispoziţie, prin depozitul din 
Deva, str. Emincscu; nr. 76, produse cosmetice 
ale concernelor:' * ' ’ ' -

•  PROCTER & GAMBLE
•  UHILEVER şi CUSSONS
Produse import Germania. Informaţii la 

telefon 62 55 61.

S.C. BIALCO S.R.L.
Vinde en gros prin depozitul său din Deva, 

str. Eminescu, nr. 76: ‘
•  Vodcă FIRIZA de 33
•  Vodcă CLUB de 40°
•  Roin PIRAT de 36°
•  Rom COMOARA de 40
•  Horincă de 52°
•  Bere HOPFEN 

Telefon 62 55 61.

730 lei 
790 lei 
790 lei 
830 lei 
810 lei 
610 lei

I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
1
I
I
K

SC. ..PĂLĂRII — CRISTINA" SRL.  
D E  V A

Str. A. Vlaicu, nr. li), tel 05l/i'>! '.'Xil,
Iul re orele 8—16 V,:ţK-/<;•

CUMPĂRĂ
•  MAŞINI 1>E CUSUT-SINCER, BRAŢ 

S1ANGA, PEN I ItU CIZMĂRIE, TlPt IÎ/1; 
5 9 / 1 . '  (1966289)

S.C. ..ATELIERELE CENTRALE" S.A. 
CRtŞCJOR

cu sediul în Crişcior, str. t T/,inei. nr. I, 
judeţulTIunedoara _

Organizează concurs pentru postul de 
manager, în conf, cu Legea 66/1993, in data de 
15 august 1994. ' •

Alte informaţii Iu -telefon 651407, int. 145.

(Chit: 921133»

DE PE ŞOSELE ADUNATE
• •  Pentţu- neacdrtlnre de 'şofer.la formaţia tlt- pom-
priorjtatît â fost -reţinut . pfoH . icJviii -; din .cadrai 
-permisul dei conducere a S.C.-sSklerurgiQa" ,S.(ţ., ’cu. 
lui- ’GrBşeveăiW-.tPaul A- iuttcpf&iluffiiujî ft-HB*1309, 
deiarH dlh .Budedoura» stu- mi a acordai .prioritate [de: 
d^nţ; la'-Fâcuitaf ea - de >T n g i-, . tfepei'e JîfiuP-nlf’ uutotu-- 
heriec Hunedoara. . s-âSl a " rism. - îit- uiăna tampona-:

•  Agenţii de poliţie ru
tieră depistează .permanent 
conducători .auto care şe 
urcă la volan . şi conduc 

jfopăş ce au cons.umat; bău
turi alcoolice. ;

Doar câteva exemple.: 
Ene Dumitru, din Hune-., 
doara, maistru la Suctirsa. 
la . Minieră Ţeljuc, Imrc 
-Ioszef, di n : De va, meca n ic. 
auto - la -nEjViPES (fost 
iPSRU M) Deva, Buftea 
loan, din Brad; mecanic 
la ,E.M. Barza-, Coşţea O- 
.vidiu, din Hunedoara, 
-subinginer la S.C. „Side- 
rurgica" S.A., precum şj 
colegiil :său. Che’ndcreş Mir- 
cea, din comuna Cerbâl. 
Cel . din urmă nu are încă., 
un ah de când conduct- 
autovehicule pe drumurile 
publice.

Pentru astfel de faptă, 
pe lângă, amendă, legea 
prevede . şi Suspendarea 
dreptului de a conduce 
pentru o perioadă de la 
1 -3  luni. - ' .

tamponat autoturismul 2- 
’ HD-7910,- 'cari? circii!îi re- 

gulamehtar: *» ■ •
T o t. pentru astfeî-, de - 

fapte 'au fost sancţionaţi’' 
Bonta Dorin; Ioan. ’ din' 
Orăştie şi Cedi'ca Sorin Dar- ; 
nici,, din Hunedoara.

•  Datorită defecţiunildr
t cil ni ce la sistemul de frâ- 
naţe, Ţoldea Ionel, şofer 
La Agrotransport De vă, s-a 
ramponâl cu un autotu
rism. ' Spre norocul c p - , 

lor doi conducători auto, 
tampona rea ş-a soldat doar 
Cu avarierea mitovch:cu
lelor: /"  ‘/.v.j :

Atenţie deci.-ta verif]- . 
ca rea sforii tehnice' - îna
inte de plecarea in cursă,

•  în localitatea Câm
puri Surduc, datorită fap
tului că nu ş-a asigurat . 
la traversarea străzii, a 
fost accidentat Butari 
I&an, din aceeaşi locali
tate.

•  In municipiul -Hune- ' 
doara, Moldovan Marian,

• rui autoturis'mul 'ARO 4- 
•TfO-317'!. a" fost proieetat- 
pc sensul inveis de • cu 
cUlaţie, unde la râîtd-ul său 
s-a tamponat 'cu f autotu-. 
rism ui- Dacia nr 1-T1D- 
(«5T2,'i care'- circula regii- 
lanienfar. j ^  '

Au fost . răpite ..'două 
persoane din autoturismul 
Dacia. ■’ * ' ’ ,* '

•  Tot pe sens invers de 
circulaţie a intrat, şi Kosz- 
tandi Attila, d in Deva, ‘ eu’ 
autoturismul ’ l-HD-1873.- 
Acestă însă nu-a fost pro- 
iecţat de alf autovehicul, 
ci. datorită vitezei exce
sive.. . s-a tamponat .fron
ţăi .‘-cu im - alt autoturism 
care ei rcu ia rcgulâmen t a r; 
Ambele autovehicuie au- 
fost avariate, iar condu
cătorii lor nu suferit le
ziuni corporale.

Mr. MIRCEA NEGRU, 
din Serviciul poliţiei 

rutiere a judeţului 
Hunedoara

Dacia din imagine, întorcând în drum pe strada Horea, din Deva, peste 
linia continuă dublă şl fără asigurare din spate, blocat drumul motocicle
tei, ai cărei ocupanţi au scăpat ca prin minune. Dacă nu sc respectă regu
lile de circulaţie...!- Foto PA VEL LAZA
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