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I Comemorarea evenimen
tului din 28 iunie 1940, 
cînd ne-au fost răpite 
Basarabia, Nordul Buco
vinei şi Ţinutul Herţei, 
de către imperiul sovie
tic, a avut o semnifica
ţie de doliu pentru mem
brii şi simpatizanţii aso
ciaţiei Pro Basarabia şi 
Bucovina, filiala Deva. 
Intr-un asemenea context,

fost denunţat de însuşi 
Congresul sovietic din 24 
decembrie 1989.

Intr-o asemenea îm
prejurare, este bine să ne 
întrebăm: cine şi-a adus 
contribuţia substanţială 

la „convocarea" savanţilor, 
a politologilor şi a juriş
tilor prezenţi Iar Chişinău? 
Datorăm această conferin
ţă internaţională d-lui A-

INDOLIATA ZI
dl. dr. Radu Pătrăşescu 
— de obirşte cernăuţean, 
în vîrstă de peste 75 de 
ani — s-a prezentat în 
ţinută vestimentară de 
doliu, spunîndu-le celor 
din jur că, în ace» bles
temată.zi.i lăţind totul ne-: 
mişcat în casa părinţi
lor, a trebuit să-şi pără- 

, sească cuibul ■ copilăriei.
Legat de acelaşi eveni

ment-Me 'doliu.ş naţional, 
tot îflneti, 28 ţknie, a fost 
ultima zi -—'din cele trei,, 
26—28 — în care. la Chi
şinău, a avut loc Confe
rinţă Internaţională pe 

. tema iheficienţ,ei pactului 
Nloloto v—RibbfCntrap, (ţin 
23 august !$S9, in bas» 
căruia au fost răpite pro
vinciile româneşti * amin
tiţi:. llgsgegtim ă jîact. o

natolie Crihan, singurul 
supravieţuitor al Sfatului 
Ţării din 1918, in virstă 
de 92 de ani, care după 23 
august 1944, a fost trimis 
in S.U.A. spre a susţine 
interesele Basarabiei ? ! 
Sau. dimpotrivă, d-lui 
Nicolae Lupan basara
bean de origine — care 
după 1975, aflat in exil, 
în Apusuţ Europei, a in- 
temaidt Asociaţia Cultura
lă Mondială „Pro Basara
bia şi Bucovina", cu mem
bri ăc*!ui în 24 de ţări ale 
lumii. ? I

De-o fi unul, de-o fi 
altul sgu amîndoi. împreu
nă, Cinste lor f , flit sînt 
vrednicide pomenire şi 
de preţuire pentru pos
terita te!’
% Este adevărat că încă

nu se cunosc condiţiile 
de-amănunt în care s-au 
desfăşurat lucrările Con
ferinţei Internaţionale de 
la Chişinău. In schimb, 
s-a reţinut că, în ultima 
noapte, a dispărut statuia 
lui Lenin, care a dat atît 
dc mult de lucru autorită
ţilor sovietice de pază, 
ce-aveau obligaţia — prin
tre altele — ca după mie
zul fiecărei nopţi să trans
fere florile, braţele de 
flori depuse in jurul sta
tuii lui Ştefan cel Mare 
şi Sfînt, de fraţii noştri 
din Basarabia.

In încheierea adună
rii de la Deva, 
un simpatizant al a- 
sociaţiei a făcut propune

ai rea oficierii unui paras
tas pe seama celor ce s-au 
.jertfit __— cunoscuţi sau 
necunoscuţi —■ pentru în
străinatele provincii româ
neşti, aflate şi azi — după 
o jumătate de veac — 
sub incidenţă străină. Ac- 

. ţiunea de comemorare a 
fost acceptată pentru du
minică, 14 iulie a.c., ore
le 12, la Biserica Ortodoxă 
Română »Sf. Nicolae" din 
Deva,
' Pînlt atunci rămînem in 
aşteptarea NliMEf.OR 
pentru, POMELNIC

CO N SfA N tlN  PREDA,
. pensionar, Deva

Războiul scaunelor
Omul, de cînd e el fă

cut, simte nevoia să aibă 
un loc al lui, in care să 
se ştie acasă, unde să prin
dă rădăcini. Parlamentarii 
ţării, ei înşişi oameni, 
şi-au exprimat această 
dorinţă din prime zi. I-am 
văzut ureînd crestele po
diumului, sufleeîndu-şi mî- 
nccile cămăşilor (era pe 
la mijlocul lui iunie tre-

decum să facă aşa ceva la 
apariţia unor colegi din 
opoziţie. Şi nu s-au ridicat 
nici in ruptul capului. In
să n-au plecat nici depu
taţii din grupul in conflict. 
Au stat aşa imobili, pină 
la începerea lucrărilor.

Atunci conflictul a luat 
dimensiuni publice. Au 
fost necesare grupuri de 
mediere, tratative, nego-

1NSEMNARI din parlamentul româniei

cut) şi arătind cu degetul 
spre o zonă anumită a să
lii : „Acolo vom sţa!".

Dar acolo se înttmpla 
să se afle altcineva, cţte- 

lată «•» . temeinicie,
şi intratabil. Aşa au ‘ iz- ' 
bucnit primele conflicte 
între parlamentarii’ ţării. 
O asemenea scenă, după 
cîte îmi aduc. aminte, a 
blocat lucrările, plenului 
pentru eîteva ceasuri bune. 
Un grup de presiune, or
ganizat după toate regulile 
jocului, a, invadat sala cu 
o jumătate dc oră mai de
vreme, q'rpuş stăpînire pe 
locurile- dorite. Ocupanţii 
din ajun i-ati invitat să 
se ridice. Aceştia au spus 
că nu se ridică nici la tre- 
„r -*! v Iţii rejni >

clcri. - Fină la urmă s-a 
degajat primul principiu 
de viaţă parlamentară: 
toate disputele din mare
le amfiteatru naţional au 
substrat politic. In cazul 
cu pricina, conflictul, n-o să 
să mă credeţi, eră angajat 
între P.N.Ţ.-c.d. şi F.S.N. 
Şi era, de altfel, primul 
conflict deschis, sub capo 
la Parlamentului intre ce
le două formaţiuni politice;
: Eu n-am putut ajunge 
pînă în centrul vârtejului 
datorită ambuscadei. L-am 
zărit, pe domnul Ion Ra 
ţiu, cu figura sa distinsă, 
aşt eptînd pe culoar, cu un

ION 1TU

.(Co afin ţţpjp j s .. ga2,a2-a)

[  C r e e K f f e  o e n t r o  

J t i n e r i i  c ă s ă t o r i i  I

■Potrivit Hotăîîrn nr. 
366/1991, .adoptată dc Gu- 
veMT'Tîanca, Agricolă S. A. 
a fcţst autorizată . să' a- 
corcţp tinerilor. căsătoriţi 
ei^dite pentru nevoi gos
podăreşti. cu dobmelă re
dusă faţă de dobîncla pie
ţei. Creditarea _se reali
zează prin. unităţile teri
toriale ale .băncii în a 
căror rază ‘ de activitate 
îşi ău docul permanent de 
muncă;sau domiciliul per
manent solicitanţii de 
credite.' In legătură cu 
modul de acordare a cre
ditelor bancare, in sumă 
de-pînă la. 100 000'lei de 
familie, iată cîtova dintre 
condiţiile cumulative ce 
trebuie îndeplinite.

în primul rînd, este de 
reţinut că pentru a bene

ficia de credite -trebuie 
ca cel puţin unul dintre 
soţi să fie angajat ’ cu 
contract ' de muncă pe 
durată nedeterminata, iar 
pentru ţinerii.'neangajaţi, 
care au domiciliul sta
bil în mediu! rural, cel' 
puţin unuia dintre soţi 
sâ i se constituie drept de 
proprietate â-şjipra pămîn- 
tului. De asemenea, soli
citarea creditului trebuie 
făcută în termen . de 12 
luni de la data căsători
ei.; la data creării cre
ditului, nici unul clintite 
tineri să nu depăşească

Cont pentru sinistraţi
în dorinţa de a-i ajuta pe ţinistraţli din satul 

Pcştişu Mare nxjo. eunâ cu Primă ia su»ni< ipittluî 
Hunedoara, redacţia ziarului „Cuvintul Liber" aMni- 
ţiăt o acţiune de subscripţii în contul Ş54Ia0,.deschis 
lai Banca Comercială Hănedoara. ̂ Salariaţii redacţiei 
noastre âu hotărît să vireze în acest cont suma de 
26 000 lei.

~ Agenţii economici şi persoanele particulare care 
doresc- să-i sprijine pe sinistraţi în refacerea gospo
dăriilor greu încercate de calamităţile naturale, sînt 
rugaţi să depună subscripţiile în acest cont. Depu
nerile se pot face la orice oficiu poştal, agenţie 
t*î'€. au î tncă .« 'i  nţ sală pn judeţul nostru

A O-

NICOIAE TIRC.OS \
' t

— ----------------------- !
(Continuare in pag. a 2-a) ţ

WM& PS 2!
•  Ea către el, după cîţiva ani de căsnicie:
— ...şi nici nu-ţi pretind măcar să fii de acord 

cU mine. E suficient să taci!...

PIUA CIND... 
CENUŞĂREASA ?

De la Revoluţie încoace, 
notariatele au fost pur şi 
simplu luate cu asalt de 
către solicitanţi Oamenii 
puteau fi, în sfîrşit, pro
prietari ai apartamentelor 
locuite şi, mai ales, puteau 
să reintre în posesia pă- 
mîntului. Sentimentul pro
prietăţii, posibil de împli
nit graţie Legii fondului 
funciar ce se aplică în a- 
ceastă perioadă, i-a deter
minat pe oameni să se a- 
n, ,r.r notar d îi pcntru 

obţinerea unor acte pentru 
‘i,''1! r i a altoi aşi *.i 
cit ac t î t ,nst
tuţii s-a triplat. De aici 
gi m i, aşteptări

termina bile şi supărări 
din partea solicitanţilor,

VIORICA ROMAN

(Continuare în pag. a 2-a)

FLASH!
•  SFII Ţ i i  r  i V VEI TR ) ŢE 

Duminică, în mîul Pogăneşti 
comuna Zam u  avea loc spol
ierea iti ei troiţe -h thi jate eroi
lor căzuţi pe toate cîmpurile de 
luptă pentru patrie, pentru • o- 
noare şl pentru demnitatea nea
mului românesc. Troiţa, construi
tă din mozaic şi marmură, a 
fc st *'*1 p i  f r *, co tr >u ia ■> i 
bani ti localii • i i va fi sfin
ţită dct preotul Gavrllă Costan.

•  PREŢURI AVANTAJOA- 
SE. ,,Romcere.al" S.A., filiala Hu
nedoara—-Deva, cum am reţinut

isc ia avută l- t,i 
Fierea, directorul ' unităţii —

iii'ioc ’■ ,a i fa ,hi orii t *« 
prie cei ca ipmr.t vn preţul 
■Ic 7 Iţlfiffff şi grîu la l leifkg. La 
ormşţeştţ ;̂ preţul <se‘ iiegbciază. 
„Rodicereal" 'oferă şi serbicii pro-, 
ducătorilor — selectarea, uscarea 
si r îs î t  >ru ăror t > ţi d 
careah păioaxe, percepîhdu-se o 
taxă dc 1 leufkg. ţ

•  AUTORIZAŢIA RETRASĂ. 
Un recent control efectuat la 
Laboraio vi Ce pat ser e din 
trila , scos ’j. 1 »i'» abateri t‘rsz 
> a o, ’e r •pli, • îgien ■
curăţ * . :e. se. impun (nir-o cre
menea unitate. Insalu brităted' în 
care se lucra în acest laborator 
a... obligat organele de control să 
retragă autorizaţia de funcţiona

.re. .Fină se vor piine lucrările 
pe fă aşul cal bun.

Oi INVITAŢIE. .‘Dacă doriţi 
să vă petreceţi în .-mod agrea
bil o după-amiază, . puteţi s-o 
faceţi in an U >v * b Şit Ce
,i i cmînă ia c i iernat j.-i" < Pc- 
t'ia4 Deva Comedia americană 
„Interviu şe sca v%ti electric’’ 
va. avea da »/ să ai i i, disp a 
Distracţie plăcută! i

, O NOU. La etajul II al Ma- 
gaz mIu „Vipia‘ t a ’a c inte
resaţi pot găsi, pe lingă biciclete- 
s motor te, -r piesf le „'limb 

pentru acestea. De hsemenea, ma
gazinul. mai oferă cşimpărătorilor 
şi Me noutăţi, mărfuri din imî 
port şi indigene, procurate di
rect de societate. Dintre acestea

vă recomandă: dantele, perdele, 
verighete de aur, alte bijuterii, 
cosmetice, confecţii şi tricotaje 
de sezon pentru femei şi copii.

PREZENTARE DE CARTE. 
La Secţia pentru copii a Biblio
tecii Judeţene Deva a avut loc 
prezentarea de carte „Scriitorii 
în muzee şi case memoriale". 
Concepută ingenios, manifestarea 
s-a bucurat de un real interes 
din partea celor mai tineri citi
tori.

REPORTER

FLASH!

DIN TARA
■  O CHEIE... PENTRU 

SATELIT. Spre sfîrşitul 
toamnei, în staţiunea mon
tană Cheia, va intra în 
funcţiune o staţie do co
municaţii prin satelit, in
clusiv pentru comunicaţiile 
dintre Bucureşti — Cheia 
— Braşov.

■  STATISTICI SUM
BRE. De la adepţarea Le
gii II din 31 iulîcVlŞSO şi 
pînă la sfîrşitul trimestru
lui I 1991,-. circa 4 500 de 
copii au fbst adoptaţi de 
cetăţenj -străini (pentru tfâ- 
tnesfrul n  bilarfţul cbnfu- 
rîndu-se de domeniul spec
taculosului), Numai în Bu
cureşti se judecă zilnic 50

. — 60 de temenea f:;c|ţ|gii 
de încuvBntbre p adopţii
lor.

■  REALIZARE EPOCA- 
LÂ? Pornind *-«• la 'ctv Ci
tarea că ulcerul gastric şi 
duodenal este o boală... in- 
fecţioăsă, provocată de niş
te ţjacterii (hcliobactcr

' pilori) specialişti din U- 
niunea Sovietică au realizat - 
un Preparat; ,rDe-nol". a 
cărui utilizare (în uncie ca- 
zuri Se >, -utf-
cicnt'un'sîngflr flăconX c3hf- : 
duce la vindecarea com
pleta de ulcer. Se aşteap
tă, încă în acest an, fabri
carea a cel puţin două mi
lioane de fl.acoane cu 
„De-nol*. în cîţiva ani, 
sperăm să ajungă şi pe la 
noi. .

■  ISRAELUL REEUZA 
RETRAGEREA UNILATE
RALĂ DIN LIBAN. Israe
lul a declarat că nu-şi va 
retrage forţele din sudul 
Libanului şi nici sprijinul 
acordat miliţiilor locale, 
cîtă vreme nu sînt evacua
te din această ţară toate 
forţele străine. în acest 
moment, în l iban se află 
circa 40 000 ■ militari si
rieni.

■  SE REORIENTEAZA 
MANDELA? Nelson Man- 
dela, noul preşedinte al 
C . tţŞM .v *4 Naţiîw.sl Af i 
can -(A.N.C.), ales fără ă 
avea' âMttracandidat la 
timul f̂fbngrcs, desfăşurat 
pentru- Pri»g oară in Re- 
gilhfti Sud-Africană, r 
declarat militanţilor pali
dului că organizaţia sa tre- 
buie să dea dovadă de fle
xibilitate şi imaginaţie in 
problema sancţiunilor in
ternaţionale aplicate R.S.A.

■  EVADARE IRA. Doi 
deţinuţi irlandezi att evadat 
din închisoare, împuşeîn- 
du-1 pe şoferul vehiculului 
cu care au reuşit să se de
părteze din zonă. Deţinu
ţii erau suspecţi dc a 
fi participat la acţiunile 
teroriste ale IRA (Armata 
Republicană Irlandeză). Po
liţia, a lansat o operaţie dc 
urmărire fără precedent 
prin numărul efcctfcwlar 
mobilizate. ,

DIN o LUME



’<!• CUVÎNTUL LIBER NR

— Runicul a împlinit 75 
de c.nC A^lucrat în com
binat. Tata a ieşit la pen
sie de la laminorul de 1300 
mm. Eu şi soţia lucrăm în 
combinat. Ce va face fiul 
nostru, Andrei, încă nu 
pot spune. Are abia 11 
luni...

Vorbele acestea ni le-a 
spus domnul Gabriel Ga- 
vrilă, strungar la secţia 
Mecanică ITde la P.C. „Si
derurgica" S.A. Hunedoara, 
la poartă frumoasei case 
cu numărul 56 dini Peştişu 
Mic,'acolo'Undo trăiesc în- 
tr-o minunată înţelegere 
şi arfnonie străbunic, bu
nic, nepot, strănepot.

La o altă casă din sat, 
la numărul 87, l-am cunos
cut pe pensionarul Pompi- 
liu Toma. A lucrat mal 
bine de 25 de ani, îa com
binat, la laminorul de 650 
mm. Acum este pensionar. 
Dar: a lăsat la oţel doi fe
ciori, care-i duc mai depar
te renumele- de oţelar des-

m as*f i

toinî T cîşUgaţ în sfertul 
de sfac muncit la plămă
direa? oţelului de Hunedoa
ra.

Vorbe frumoase, Izoort-
te din suflet de aţedari, am 
auzit şi din gura penşfo* 
narilor VHgH Palcm şi

lă sa tă  ărma’ior 
ani de muncă, in tKcţţlile, 
marelui combinat, - care tţ 
crescut şi prin munca m-
nealor; : . ■ .V \

— Aproape,^ da ani am 
lucrat ca, s  maistru oţelar 
la secţia tă.S.M. II — iţe 
SP'M1%, mîndru, dl. Petru 
Hfirâu, astăzi pensionar. 
De drag mă duc din cînd 
in clnd la oţelărie. Mă 
sfătuiesc cu cei mai tineri 
care au rămas la datorie, 
la oţel. Ştiţi ce' le spun ? 
Legaţî-mă la ochi, că eu 
ştiu unde să pun mina! 
Cunosc mai bine oţelăria 
ca buzunarul. Oi fi eu pen
sionar, dar sufletul şi ini
ma silit la oţel...

...Simple, nemeşteşugite 
vorbe au oamenii care ani şi 
ani in şir au plămădit cu 
braţele şi cu^şufleţul lor 
oţel de Hunedoarei. Din 
tată în fisş au trudit cp 
folos, pe vetrele cu foc ne
stins. Pilda lor de muncă 
să o cinstim cum se cuvi
ne ! Şi să o ducem mal de
parte. Cf cere oţelul ţării, 
al României noastre dragii.

„Vă scriu locatarii blo
cului 8, scara 4. str. Repu
blicii, oraş Brad. Ceea ce 
ne-a determinat să scriem 
este faptul că de mult 
timp sîntem supuşi pur şi 
simplu unei torturi. Pentru 
noi şi copiii noştri serile 
şi nopţile au devenit in
suportabile. Nu ne mai 
putem odihni, nu mai pu
tem dormi, iar dimineaţa 
sîntem complet ameţiţi. 
Iată, domnilor, despre ce 
este vorba. La capătul blo
cului 8 din str. Republicii, 
la 2 metri distanţă de 
bloc, sub balcoanele loca
tarilor, pe un spaţiu ver
de; Primăria oraşului Brad 
(sau cine o fi făcut-o) a 
dat aprobare numitei Tripe 
Mariana să construiască o 
„şură" (i se spună aşa pen
tru că aceasta nu are nici 
cele mai simple elemente 
ale unei construcţii mo
derne, fiind construită din 
scândură, neizolată fonic, 
asemănătoare unei şuri sau 
ur»d grajd), munindu-se 
pretenţios „Bufet-Exprea*. 
Aşadar, prin bunăvoinţa 
primăriei, in scurt timp 
locuitorii oraşului s-au po
menit In plin centru ca 
această „şură* sau baracă. 
S-a rezolvat deci proble
ma privatizării. Şi pentru 
că o unitate de alimentaţie 
publică trebuie să aibă şi 
un grup sanitar, s-a găsit 
şi soluţia: pereţii blocului, 
inclusiv scara nr. 4 a blo
cului. S-au pus şi citeva 
mese afară, lipite de bîoc, 
astfel că una dintre căile 
de acces spre scara blocu
lui a fost blocată.

Nu îndrăznim să trecem, 
puţind primi aricind un 
obiect coptohdent în cw> 
sau foaiefte să âlbă'în W- 
ma- lor exclamaţii şi pî- 
sîielL Privatizarea s-a ex« 
tins, astfel că la circa 10—■

15 m în spatele barăcii 
patroana şi-a improvizat 
un WC, constînd dintr-o 
groapă betonată, încadrată 
de patru panouri de tablă 
fărî acoperiş. Oare întru
neşte condiţiile de igienă, 
mai ales că a fost construit 
pe spaţiul de joacă al co
piilor? Pentru unii con
sumatori, însă, mai comod 
este să utilizeze casa scă
rilor sau pereţii blocului. 
Şi-a construit patroana şi 
o terasă acoperită şi' a 
stabilit programul non- 
stdp, astfel ca dimineaţa, 
cînd oamenii merg la 
muncă, alţii petrec pe te
rasă, sub balcoanele loca
tarilor. Tot felul de me
lodii urlate, înjurături din
tre cele mai variate. Nu 
exagerăm cînd spunem că 
este de groază,, de nedes- 
cris. Nu ne-am putut ima
gina că în centrul unui o- 
raş, care a fost cîndva li
niştit, se poate întîmpla 
aşa ceva. Ne este călcată 
în picioare liniştea şi dem
nitatea noastră, a celor 16 
familii, a copiilor care, pe 
lingă faptul că nu se pot 
pregăti pentru şcoală, nu 
pot lua nimic bun din cu
vintele şi atitudinea celor 
care frecventează „şara“. 
Primăria oraşului ştie ce 
se întlmplă ? Dacă ştie, 
ee măsuri a luat? Dare 
poliţia este de acced cu în
călcarea Ordinii publice ? 
Oare este posibil aşa ce
va într-o fără care vrea 
să devină civilizată?

Pe noi nu ne interesea
ză profitul — indiferent 
cum ar fi ei — al patroa
nei. Cerem reanallzarea 
autorizatei de construcţie 
a acestei barăci* consief 
tînd #a focul A nu 
în centrul oraşului. Dacă 
domnii sau doamnele de 
la primărie au fericit orâ-

şul cu această mizerabilă 
circiumă, atunci să se o- 
cupe să facă ordine. Nu 
dorim să fim puşi în si
tuaţia de a face singuri or
dine, să apelăm la alte fo
ruri sau chiar la alte căi 
şi mijloace care ne-ar sta 
la îndemînă. în urma unor 
discuţii principiale avute, 
cu patroana, aceaşfa a re
curs la ameninţări, făcînd 
afirmaţia că are bani şi 
cumpără pe oricine. Dacă 
dînsâ se gîndeşte la dife
rite forme de răzbunare 
împotriva noastră, a loca
tarilor, atunci dorim să 
ştie că nu va avea succes". 
(Semnează locatarii bl. 8, 
seara 4, str. Republicii, 
Brad : Ivăşcanu Seimstian, 
Duna Vasile, Cir cu Aurel, 
Hurdea loan. Spahiu Cor
nel, Pleşa loan, Marinca 
Gheorghc, Margea Marcel, 
Joldiş Aron. Toma loan, 
Davtd loan, Colceriu iu
lian, Ana Ilisei, Fusol Ion}.

în urma cercetării ia fa
ţa locului a acestei recla
maţii, ăm ajuns la conclu
zia că nu toţi locatarii din 
scară 4 a blocului 8 Im-, 
părtăşesc părerea semna
tarilor rindurilor de mai 
sus. Unii susţin chiar eă 
nu mai este zgomotul de 
la îiiceput. Pe de altă par
te, au rin tem specialişti în 
grafologie, spre a putea g- 
fim» că toate semnături
le adresei slnt autentice, 
părerile cetăţenilor neutri 
faţă de această situaţie 
sînt de asemenea diferite. 
De aceea, stimaţi Cititori 
din Brad, vă rugăm pe 
dumneavoastră să vfi ex
primaţi părerea fii legătu
ră eu amplasamentul a- 
cesţu) bufet, dt şl faţă dţ 

pihţele negative peni' 
tru viaţa oraşului, genera
te de activitatea acestuia.

ESTERA ŞINA

GH. I  NEGREA

însemnări din Parlamentul României

Războiul scaunelor
(Urmare din pag. I)

calm englezesc, neclintit 
in decizie, hotărît să-şi "a- 
pere cu demnitate un drept 
care i se cuvenea. In spa
tele Iul, aliniată, vechea 
gardă : Ton Diaconescu, Va
lentin Gabrielescu, Petru 
Gregoriu Maior, Constan
tin Constantineşcu-Klaps. In 
bănci, le fel de inflexibili, 
cîţiva fesenişti de rîntl, cam 
tineri, plini de ambiţii, ne- 
înţeleşi, necunoscuţi şi ne
mişcaţi.

Pînă la urmă lucrurile 
s-au lămurit. Locurile fi» 
sală au fost trase la sorţi, 
pe grupuri parlamentare, şi 
în interiorul grupurilor po
litice, pe judeţe. Sigur, a- 
cest principiu nu era obli
gatoriu. Domnul Nicolae 
Sinescu, reprezentant al 
Partidului Reconstrucţiei 
Naţionale, a arătat că 
partidul său va renunţa 
să aplice asemenea norme 
lipsite de sens. Nu poţi 
pune la sorţi un singur toc, 
pentru un singur deputat- 
Domnul Um T. Brătianu şi 
domnul Ştefan Cazimir ie  
la Uniunea Liberală Bră
tianu şi, respectiv, de la 
Partidul Liber Schimbţst, 
l-au dat imediat dreptate. 
Ei înşişi erau reprezentanţi

unici, satisfăcuţi cu locul, 
unul slngttr, ce le revenea 
prin legea sorţilor. Gurile 
refe spuneau că acelaşi lu
cru i. s-ar. fi fotîmpfof ,şi_ 
lui Adam, alesul biblic. I 
s-p, arătat intr-o dimineaţă 
Dumnezeu, llnînd-o pe k- 
va.de mină, şi i-a spus: 

Adame, ■ a sosit tim
pul să-ţi alegi o nevastă.

însă, odată lămurite -lu
crurile, nu s-au lămurii şi 
tainele tor. In citeva zile, 
toată lumea ştia că înţîm- 

■ plarea n-a fost tocmai• aşa.
P.N.Ţ,-c.d.-ul ocupa zona 

' de faţadă, chiar, sub came
rele televiziunii (asta era!), 
pe baza unui. drept asumat in 
C.P.U.N. Oricum, C.P.U.N.- 
ul di&păfHţd, prin actul 
voinţei electorale, dreptu
rile asumate cad. lovite de 
nulitate juridică. Din acest 
punct de vedere, acţiunea 
comandoului feşentşt se 
afla tntrro legitimitate de
plină. Mirarm cea ptepe a 
venit abia după saluţi# de 
forţă. Dumnezeu •  rezer
vat lacurile respectiveve ri
tm  socialiştii achristtrf, a~ 
lungindu-i pe agitatorii 
vrajbei, însă şl pe Cttşţi* 
nii-democraţl I» fundul să* 
Ui, unde se e ftă şi azi.

Cine va sta pfnă la «r» 
mă in fundal Gheenei, se 
va vedea.

-i '

• -a- ■

tinerii căsştorit>
(Urmare din pag. O

vîrsta de 25 de ani; să

t" ’7 ** " -
pundere că sfiit la prima 
căsătorie, adeverinţa de 
venit de la locui; perma
nent de muncă al titula-

se afle la prima căsăto- rufoi şi ăl celor doi gi
fie:; să ramburseze cre
ditul şi dobînda aferentă 
în cel mult 10 ani de la 
data acordării şi să pre
zinte băncii garanţii asi
gurătorii

Creditele sînt acordate 
pentru nevoi gospodăreşti 
şi familiale, în vederea 
procurării de mobilier, a- 
paratură de folosinţă în
delungată, covoare ş.a. 
De menţionat că pentru 
creditele primite, benefi
ciarii plătesc o dobîndă 
reprezentînd 50 Ia sută 
din dobînda pieţei exis-

ranţi, sau adeverinţele e- 
liberate de primărie tine
rilor din mediul rural şi 
celor doi giranţi gi aces
tora, documentele pe 
baza cărora au fost do- 
bîndite bunurile din pro
prietatea solicitantului 
şau a giranţilor.

Important de reţinut 
este că sumele aprobate 
drept credit se acordă nu
mai prinr virament, plata 
bunuriţtir ce se achiziţio
nează urmînd a fi făcută 
direct din contul de îm
prumut deschis fiecărui

tentă la dâta încheierii beneficiar, pe bază de 
contractului de împrumut, dispoziţii de încasare CU

Spre înaltul cerului! Foto PAVEL LAZA ——

Pentru a beneficia de 
credite, solicitanţii vor 
prezenta unităţilor terito
riale ale băncii următoa
rele documente: cerere 
de credite, certificatul de 
căsătorie în original şi 
copie, declaraţia ambilor 
soţi dată pe propria răs-

factură, emise de societă
ţile comerciale şi regiile 
autonome furnizoare şi 
acceptate de beneficiarul 
creditului.

iată, deci, în esenţă, 
modalitatea cum tinerii 
căsătoriţi pot beneficia 
de credite bancare.

li

ii

(Urmare din pag. 1)

nervozitate şi oboseală pen
tru cei puşi să-i servească.

O zi, de început de iu
lie, la Notariatul de Stat 
Local Hunedoara. Cîteva 
zeci ■ de persoane aşteaptă 
pe culoare. Unii pentru le
galizări, alţii ÎU faţa bi
roului „Cârtea Funciară". 
Unii pur şi simplu pentru 
a obţine informaţii. Dfil 
disqşiţiile cu lucrătorii no- 
tariltului, aţă feţiuat că 
această din urmă catego
rie deţine, npnderea, re- 
prezentâNjppP la sută din

' I ^ a  expus d-lui notar La- 
dishau Fareaş care rint ne- 
muSumiriîe exprimate de 
mal' mulţi cititori privind 
aşteptările lungi, mai ales 
pentru obţinerea unui ex
tras C.F, Precizînd că

aici se lucrează şi în a- 
fara orelor de program 
(după-amiezele pînă tîrziu, 
sîmbctele) dumnealui a 
motivat derularea greoaie 
a activităţii prin insufi
cienţa personalului auxi
liar şi de execuţie. Acelaşi 
lucru, considerat drept 
„marea noastră durere" l-a 
spus şi doamna Ana Orşa, 
notar şef. „Ne rint strict 
necesari încă un conducă
tor de carte funciară şi o 
dactilografă. Motivul ? Pen
tru obţinerea unei foi de 
avere la Cârtea Funciară, 
oamenii sînt planificaţi Şi 
pe luna noiembrie. Iar 
după atribuirea titlurilor 
de proprietate de către co
misiile de împroprietărire, 
pentru notariate va fi din 
not» o perioadă aglomera
tă. Aceste titluri se emit 
cîte unul pentru toţi moş-

V

PINA CIND... CENUŞĂREASA?
tenitorii, trebuind să şe 
procedeze la dezbaterea 
moştenirii şi la stabilirea 
dreptului fiecăruia în par
te.

Din discuţiile cu domnii 
notari am reţinut că au o 
mare nemulţumire. De ce, 
şe consideră notariatele 
cenuşăreasa Ministerului da 
Justiţie? Pentru că din- 
totdeauna aw Fost plasate 
pe locul dbi, după instan
ţele judecătoreşti, âtît în 
privinţa salarizării cît şl a 
dotării. Notariatul de Stat 
Local Hunedoara se poate 
considera norocos pentru 
spaţiul pe care l-a dobîn- 
dit. In schimb, alte dotări 

. şi le realizează din cîrpeli 
sau cerşind în dreapta şî-n

stingă. Şi, aşa Cum fini 
spunea, d-na Elisabetul 
Budoi, secretară şefă (ar- 
gumentîndu-şi vorbele cu 
documente),, acest lucru, nu 

,e firesc, de vreme ce în 
prima jumătate a anului, 
Notariatul hunedorean a 
realizat venituri de aproa- 

. pe trei milioane Iei..fii»' fc- 
ceaŞtă perioadă, s-au le
galizat 11000 acte, s-au a- 
mis. 2 826 acte. autentice şi 
s-au dezbătut 318 dosare 
succesoralê  volumul âh 
muncă fiind considerabil 
sporit faţă de aceleaşi luni 
din 1990. -/-j. -  'V,'

Pînă cînd va dura de
ficitul de încadrare cu per- 

' sonal, interlocutorii mei 
n-au ştiut să-mi sp

Sc pare ca organele lor 
superioare speră că viitoa
rea Logo de organizare şi 
funcţionare a notariatelor 
«— care prevede forma mix
tă, de stat fi privată — 
va soluţiona această pro
blemă. Alăitiri de notaria
tele de stat vor apare fto- 
tarii publici, avîhd compe
tenţe apropiate, dar şi spe
cifice. Fireşte că atunci 
activitatea notariatelor de 
stat va îi sertribll uşurată. 
Dai- chiar şi in aceste con
diţii, am înţeles că reîn
fiinţarea celor două pos
turi se justifică. Căci după 
Revoluţie, un singur post 
— de, notar — a fost re
înfiinţat. Cit despre creş
terea volumului de mun
că, ce să mai vorbim...

Am mai înţeles, atlt de 
la interlocutorii deja amin-

Margareta Costăchescu, con
ducător de Carte Funcia
ră şi - Angola* DeeUseară, 
aprod, că ziuă ÎA care 
m-am documentat aici n-a 
fost una dintre cele aglo
merate. ..Se pare că pe mo- 
ment greul a trecui Cel 
puţin pînă la dezba
terile «u c c e s o r a le  pen
tru Viitorii proprietari 
de pămînt, Dâr chiar şi 
aşa, Iu jurul amiezii, la 
toate compartimentele, deci 
şl la „notarul de serviciu" 
(în acea zi d-na Gabriela 
Băieşan), mai aşteptau fo
că două. trei sau mâi roul- 

‘ araite persoane. Şi, în afara 
informaţiilor, actelor emi
se ori legalizate — în ca
drul relaţiilor eu publicul 
— cîte alte -lucrări trebuie 
realizate, cîte documente 
şi evidenţe trebuie întoc
mite 1



Complexul h o telier  „D ecebal" Deva -  o m ărci a
Microinterviu cu domnul TRA1AN ROMULUS FURCĂ, 

directorul complexului

# De cînd fiinţează 
complexul pe care-l con
duceţi? •  Din iunie 13B1, 
cînd ne-am {nr«®isţrat la 
Judecătoria , municipiului 
reşedinţă de judeţ. # Ca
re sînt principalele do
menii ale activităţii ? *  
Turism, alimentaţie pu
blică şi mică producţie. 
•  M referim in prin
cipal la turism! Cc cu- 
paritate de eazăre ari) 
complexul ? •  156 de
Ioduri» din dare 9 sînt a- 
partamente. •  Care sînt 
trăsăturile de bază ale 
turismului pe care D

practicaţi ? ♦  înaltă ţi
nută, calitate, solicitudine 
şi promptitudine. •  Ce 
aotttătf aduceri ta turis
mul honedorcan ? a Da
rea In folosinţă a boului 
hotel „DecebaT, intrare» 
in circuitul turistic a fos
tei case de oaspeţi din 
Deva, precum şi a mote
lului de la Băeîia. Fri- 
mele două oferă condiţii 
excepţionale de bazare, 
intră în categoria unită- 
t»lor de lux. # Vis-O-vis 
de această bună dotare, 
aveţi asigurat ua perso
nal de acelaşi nivel? •

In cea mai mare parte 
da, dar ne gîndim să mai 
angajăm Oameni eu înal
tă calificare în pregătirea, 
preparatelor culinare. •  
Domnule director, despre 
intrarea în turismul in
ternaţional ee ne puteţi 

. spune? * Am avut deja 
: contacte cu firme şi par
teneri din străinătate si 
sperăm ca într-o perspec
tivă apropiată să concre
tizăm discuţiile pe care 
le-am purtat

Complexul hotelier 
Şi d« alimentaţie 

Oevo

Situat într-un cadru 
pitoresc, la poalele Cetă
ţii, în apropierea parcu
lui cel mare al reşedin
ţei de judeţ, complexul 
hotelier şi ae alimentaţie 
este compas dine două 
corpuri.

CORPUL A 
£ste cea mai nouă clă

dire ce. va fi inaugurată 
în zilele următoare. Cu 
o dotare de excepţie, ce 
rivalizează rii cele mai 
luxoase hoteluri existsa- 
te in ţari» pe cere Poate 
puţine a au, noua unita
te: turistică dispune de 30 
da lacuri de cazare şi 
3 apartamente, flecare

cameră are îa dotare te
levizor, frigider şi tele
fon. De asemenea, aici 
vor funcţiona un restau
rant cu 80 de lacuri şi 
un bar. Apartamentele 
au terase spaţioase unde, 
într-un cadru natural de 
excepţie, pot fi organiza
te întîlniri amicale.

CORPUL B 
Pune la dispoziţia tu

riştilor 4© de locuri de 
cazare de categoria L un 
bufet cu 59 loeuri şi o 
cantină CU 20© de locuri. 
Aici pot fi organizate în 
Cele mat bune condiţii 
nunţi, aniversări ş.a.

Cabana Rotunda

Situată la altitudinea de 
1150 de metri, se află în 
incinta POrcotui Naţional 
Retezat. La cabană se a- 
junee pe drumul asfaltat 
lină la barajul Hidrocen- 
alei de la R>u Mare, iar 
e acolo pe an drum de 

piatră, pe care poate ur
ca arfee tip de maşină. 
Traseul «Cerii peisaje de 
o neasemuită frumuseţe, 
ce îneîntă oebiul şl sufle
tul celui oe»l parcurge, 
de orited: aparatul de #»- 
tegratiat sau de Muiat 
este Uri tovarăş de drum 
necesar. Cabana dispun* 
de 30 de locuri de caza

I

re, în camere cu cîte două 
paturi, dotate cu tot con
fortul şl poate oferi, la ce
rere, orice meniu. Doam
nă Anişoara lovăneasă, 
cabaniera ce lucrează aici 
de cinci ani, este o gaz
dă extrem de amabilă.

Motelul do Ia Barîia

La Băeîia, unde îşi are 
izvoarele vestita şi mult 
apreciata apt minerală 
de masă cu acelaşi nu
me, Complexul hotelier 
„Decebal* a amenajat un 
motel eu o capacitate de 
59 de Jocuri. Unitatea 
dispune de un bufet şi 
do o terasă. Ide Un ţie 
minunat pentru petrece
rea unui sejur, împreju
rimile «ferind peisaje 
ineîntatoare. Aici Se pot 
Organiza cantonamente 
pentva sportivi. La Bă- 
cîia se ajunge pe un drum 
asfaltat t* ourfen mote
lului este «menajată O 
cişmea unde curge apă 
minerală, t i  Bleua şi-au 
dat mtîtniro apa minera
lă, ozonul şi soarele.

Fantrv şajmdnii 
da afaceri

Complexul hotelier „De* 
cebal" pune la dispoziţia

oamenilor de afaceri şi a 
agenţilor- economici o 
sală de protocol pentru 
organizarea de dtvetse te»» 
iîlniri, negocieri ş.a. Se 
asigură toate serviciile 
dorite.

La cel mai înalt nivel

Vila de pe strada Lu
cian Biaga (fosta © Mar
tie) din DeVa t  intrat fa 
circuitul turtotlc. Fără 
nici o exagerare,' qondb* 
(iile de aici sînt de eel 
mai înalt nivel, puţine #• ■ 
nităţi din ţară ptrti«d«4 
sta alături. Cete: şOse *•' 
parlamente Sînt dotate e(g 
ţelevizove, frigidere, *e*-; 
lefoane ş.a. tn încăperile 
unde sO lăfălau mahmurii 
fostului regim, Ia oriea 
oră puteţi fi cazaţi ţft 
dumneavoastră.

Vîndtoare în Retezat

Fenţru cri care şint ca
zaţi la cabana Rotund© 
din Hietezat. pasionaţi 40 
vmătoare, cu acceptat or
ganelor competente, pot 
fi organizate, în to c te  
de sezon, partide de 
nătoărc te copte «MOfrţţ, 
cocoşi de munte» « ■ ' .  
mistreţi şla. Nn uitaţi, de 
la Rotonda puteţi pleci» 
CU trofee de vînătopre 1

fN IMAGINILE DE MAI SUS : \ : f r
1 — Hotelul „Decebal*. 2 — 0 cameră din ca sa dc pe strada Lucian « a  ga. * — Sufrageria mare «ti» acoenşi ««*• Ă — Cabana Rotunda. 5 — Sol* de t}

servire din cabană. © — Motelul do ia Băeîia. 7 — O eomeră a cabanei Rotonda, 6 — Bolul easei de pe strada Lucian Biaga. 8 — O cameră dm hotelul
„Decebal*.
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ANIVERSARE

•  LA frumoasa vî'rstă de 
34 ani, urăm dragului nos
tru JDumitra Adrian „La 
mulţi ani !”. Părinţii, soţia, 
fiul, fratele, cumnata, ne
potul. (2896)

yiN ZA R l

•  VIND casă. Si meri a,
str. A. Mureşanu. nr. 20, 
telefon 60275. (2898)

•  CU1'TPAR dolari ame
ricani —. 200 lei. DM — 
110 lei. Deva. telefon 23926, . 
după oră 16. ’ (2904)

•  VJNtD maşină de fabri
cat fhgheţată. Geoagiu-Băi. 
Telefon 48115. (2895)

•  VIND BMW 518. Dacia
I 300; motor Mercedes 200 
D, motor Fiat 1880 după 
R.KL, televizor color şi alb- 
negru. Hunedoara» telefon 
21941. (2905)

•  VÎND Ford Consul 
bresle, stare perfectă. Deva» 
telefon 18462.

(2867)

? # SOCIETATEA Co
mercială Comsim“ S.A. 
Sunerja anunţă organi
zarea licitaţiei pentru 
activitatea comercială 
a magazinelor alimen
tare din Simeria Ve
che Si Uroi în data de 

VII. 1991. ora 10, la 
iMmâţiff orăşulul Si- 
meria. ’larantia de 
Participare este de 10 
Jâ sută din valoarea 

, #e pornire a licitaţiei 
■fi se achită la .
rîa centrală a socie- 

. tăţii. Documentaţia li
citaţiei se" ană la se
diul societăţii. (945416)

•  V lN p  înscriere Dael^ 
1 310, august ÎS1*.*’ îr-fat- 
m aţii Deva telefon 21900

(2883)
# VÎND dpei Aseona 

Deva, j  le o . S5072
(2313)

• VÎND televizor Dia
mant. Deva, O. Densusia- 
nu, nr. 2. (2903)

• VÎND fundaţie casă 
cu"300 mp. teren.. Hune
doara. telefon 22157. ~

(2900)
•  VÎND Skoda L 1,20,

Datşun, Peugeot. Deva. ter 
lefon 20960. ' (28&7)

•  VÎND 20 roiuri albi
ne. Haţeg. str. Eminescu, 
nr. 86. telefon 70996.

(2899)
•  VÎND apartament două

camere» Deva, telefon 
20230. 12893) .

•  VIND Oltcit-Glub. se
rie franceză. Deva, str. 
Crişan, nr. 6 şi telefon 
13148. după ora 14.

(2890)
•  OFIŞR recompensă (DM) 

pentru cedarea unei gar
soniere' proprietate stat. 
Informaţii luni, marţi, te
lefon 19257, Deva.

(2901)
•  VÎND înscriere Da

cia (1987), bon ordine tele
vizor color, nutrii. Orăştie, 
telefon 41632. (2907)

•  VÎND înscriere Dacia
(1988). Baia de Cris; tele
fon 138., (2912)
:. •  VÎND înscriere Dacia 
(1990). Deva, telefon 16096.

(2914)
•  VÎND Volkswagen 

Pasat, stare perfectă. 36000 
km, motor schimbat. Hu
nedoara, telefon 11021. ■■ '

(2913)
•  VÎND roiuri 'şi familii 

albine, Deva, telefon 22561.
(2915)

SC HIM B UR I 

DE LO CUINŢE

•  SCHIMB apartament
două cartiere, ultracenlr'l, 
cu 3—4 caftîdre. Deva, te
lefon 23083. (2907)

•  SCHIMB casă pro*
prietate, garson (ră ceh- - 
trai şi diferenţă. Informa
ţii luni, marţi, telefon 
19257, Deva, (2901)

•  SCHIMB apartament 
dou cam sa *«.
bună parter Goidu. ci a- 
ţjartair ;t t 3 camere, ex- 
cîbs Micro 15 si Dacia. 
Deira, telefon 15377, orele 
20—20. (2868) '

• SCHIMB 
două camere 
Deva. telefon 
ora 18.
• •  SCHIJVIB 
două camere, 
lâ. Zalău, cu 
va. Deva, teie 
rele 17—20.

apartament 
cu 3 eâmere. 
22602, după 

(3902)
apartament 

zonă eentra- 
similar Dc- 

fon 28428, o- 
(2891)

OFERTE DE 
SERVICII

Lacrimi şi flori vor fi 
veşnic pe mormînrtul lui. 
Dumnezeu să-l odihnească. 
Soţia Emilia şi fiica Da
niela. Comemorarea, sîm- 
bătă, 13 iulie, ora 11. la 
Biserica din cartierul A- 
poslol. Hunedoara.

(2876)

C O M E M O R Ă R I

„COMO" S.R.L. 
TIMIŞOARA î 

Şcoala
de Conducători Aafo 

Amatori,
Filiala Oeva

Face înscrieri pentru 
lunile august şi sep
tembrie 1991 la cursu- 
rile i  ok ce şi praci - 
ce în vederea obţinerii 
permisului de condu
cător -auto, categoria’B.

Relaţii telefon 18809, 
orele 8—14; 21837, o- 
rele 18—21.

' • >y
• O O * * • • • • « • • «

•  CAUT: femeie menaje
ră. Condiţii optime. Pe'tres- 
cu Titus, str. Horea, nr. 
27, Deva. (2885)

•  PRIN autorizaţia 28/
2,04.1990, a luat fiinţă A- 
sociaţiâ .familială aparţi- 
nînd domnului Mezei loan, 
din Deva, avînd ca obiect 
de activitate alimentaţie 
publică. , (2918) •

•  Prin autorizaţia |3/2
04. 1991 a luat fiinţă Aso
ciaţia familială aparţinînd 
domnului Ilorczeg Alejcan- 
dru, avînd ca obiect de 
activitate alimentaţia pţibli- 
că. - . (2919)

ÎNCHIRIERE

. ÎNCHIRIEZ în-Haţeg,' 
.! iei pers iane s gar- 1
sonieră. Informaţii, Deva, 
str. Minerului bl. 5.4 ap. 
13.

•  CRUDA a fost ziua de 
13 iulie 1984, cînd după n 
grea suferinţă, i s-a curmat 
firul vieţii, la . ; mai 45 
de ani, celui care a fost •»

IOAN FLOREAN 
Nu-1 vom uita niciodată.

•  SE împlinesc doi 
ani de cinci .ne-ara des
părţit pentru totdeau
na de iubita noastră 
fiică

MARIANA SICOIE

Lacrimile noastre a- 
mare .şt florile eter
nităţii îi vor strai ui 
mormîntui. Parastasul 
de pomenire va avea 
loc duminică. 14 iulie, 
la Biserica Ortodoxă 
din "Mesteacăn.. .Părin
ţii Martă şi Mire ea.

(2730)

DECES

■ I

\

I
I

! 9 .

\

R.A.T.P. DEVA

J încadrează prin concurs
•  un psiholog pentru Laboratorul de psiho- 
' log» auto. .
Informaţii suplimentate b  tetefon tWbl,

. '■ ' ’ (402)
- ■■ ■ 8a—mi i - -

t~ ; "■ - <: ■ ,i: / / '  V,V‘; \  K'

* " ŞCOALA B l ŞOFERI AMATORI DEVA , . 
cu sediul în str. (Ilpia 15

, Recrutează candidaţi în vederea autorizării 
şi angajării în funcţia de maistru instructor prac
tică conducere.

Candidaţii trebuie să posede permis de con
ducere cu o vşcbime de ce! puţin 5 ani şi» liceu.

Informaţii suplimentare la telefon T5334.
■ . (400)

' R.A.G.C.L. DIVA 
OFICIUL VTNZARI LOCUINŢE

A N U N Ţ A i

Persoanele care au depus cereri pentru a 
cumpăra apartamente nou construite în blocuri
le G şi C - garsoniere -, în oraşul Haţeg, pre
cum şi alţi doritori, sînt invitaţi vineri, 12 IULIE 
1991/ora 10, la sediul Primăriei oraşului Haţeg, 
pntiu <a- cunoaşte condiţiile de cumpărare a 
“̂ - ‘ ira.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„HIDROCONSTROCTIA" S.A. BUCUREŞTI 

_ SUCURSALA RÎU -MARE RETEZAT 
m  sediul în Colonia Brazi, comuna Rîu de Mori, 

' - - judeţul Hustedoara'
Organizează concurs pentru ocuparea pos

tului de t _
. 9 şef lot Şantier 4 Băciâ — lotul Bretea. 

Concursul Va avea fee în data de 20 tufie 
1991, la sediu! Sucursalei Rîul Mare Retezat.

~ Salarizarea vc face prin negociere, con
form legii nr. 14/1991, se acordă J © şantier
Şi tp&r s?*ntru condiţii d»ssbit<„ cazare gratu
ită, rtmsS cantină — cssfra ?m%

informaţii suplimentare la birou! personal, 
telefon 957/70950, int. 106. ' '

(398)

SOCIETATEA COMERCIALA ;
„DEVIL" S, A. DEVA - /

Angajează urgent următorul personal pem
tru i

•  SOCIETATEA C O M E R C IA L Ă  „D EVIL" S.A. 
D EVA

-  2 economişti finanţe-contabilitate, pro- 
moţia 1991;

•  FILIALA Ş lM ER IA
-  1 economist finanţe-contabilitate, promo

ţii» 1991, cy domiciliul în judeţ.
Informaţii suplimentare ia sesliyi societăţii, 

felef^s ~W5Wi„
(378)

• CONDUCEREA 
Spitalului -Municipal 
Hunedoara esto alături 
de familia dr. Stă- 
nescu Romeo, modic 
primar ortoped, în ma- 
fea dureze Ş ir-'u v ţ i 
prin decesul tatălui 
drag. (1212)

« gONDUCFREÂ 
'Spitalului Municipal 
Huşbdoara este ală
turi dc familia dr, 
Schmidt loan, mc-dic 
pr . cipal ane tezist -  
reanimator, în marea 
durere pricinuită îcle 
decesul mamei .dragi.

(1.213)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„EL1S" S. A.

Hunedoara, str. Ecaterina Varga, nr. 3 
Angajează prin concurs i 

•  şef birou financiar-contabil
•  jurisconsult 
Mai angajează :
•  4 zidari

, •  2 zugrav^vopsitori 
. •  1 tinichigiu 

9  1 draglinist -  mecanic utilaj.
Data concursului: 26 iulie 1991.
Salariile se negociază.
Relaţii la sediul unităţii, sau telefoanele 

12507, 12933, 13657.
(394)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„METALOCHIM" S.A. (I.C.R-M.) DEVA 

livrează pe bază de C.E.C.
•  prin magazinul TEHNO0AVA Deva, str, 

22 Decembrie bl. 12.
9 în regim mic-gros, la agenţi economici şi 

instituţii, mărfuri pentru aprovizionarea 
tehnico-materiala (articole chimice .̂: cos
metice, rechizite de birou etc.). .. 

__________ _____________  (397)

SOCIETATEA COMfRClALÂ 
„CARMETAPLAST" S.A. (I.P.I.C.-C.F.) 

cu sediul în Deva, str. Em, Gojdu, nr. 73 
vă oferă în condiţii avantajoase următoarele 

produse din beton :

•  stîlpi de vie 3 m x 0,07 m x 0-07 m ;
9 stîlpi de gard 2,75 m x 0,13 m x 0,14 m ; 
9 plăci de gard pline 2,43 m x 0,4 m x 0;05

m ;
9 plăci de gard traforate 2,43 m x 0,4 m x 

0,f)5 m ; 'j
9 capace de gard 2.43 m ;
9 borduri I3cm x 18 cm x 40 erneu goluri; 

J -9 borduri 13 cm x 15 cn; x 42,.cm pline;
9 dale 50 cm x 50 cm x 8 cm ;

. fţreofim şi materiale de con-
strunii: ' . ■ '' •

9 terasit de diferite culori pt. tencuit case; 
9  fifer calcar ; '' • '.  ■

• 9 mozaic calcar ;
9 piatra brută, spartă ;
9 cribluri si nisip concasaj.

' - (399)

SOCIETATEA COMERCIALA 
__ „AGROVIT" S.A. BRAŞOV 

fosta Întreprindere Legume Fructe Braşov 
Produce şi livrează la unităţi de stat şi pri

vaţi concentrate pentru băuturi răcoritoare i 
9. Concentrat Cola 135 lei/kg
9 Concentrat Lemdn 130 lei/kg
9 'Concentrat Quick-Cola iWî lei/kg 
9  Concentrat Citron 91 lei/kg

’ 9 Concentrai Kiwi 125 lei/kg
9 Concentrat Lamîie 95 lei kg
9  Concentrat Caise . 98 lei/kg
9 Concentrat Căpşuni 114 lei/kg

'  9 Concentrat Emeurâ §8..5ff lei/kg
, 9  Concentrat Trandafir - % let/kg

9 Concentrat lei/kg
9 Concentrat Fistic 100 lei/kg .
9  Concentrat Portocale 118 lei/kg
9 Concentrat Banane 98 lei/kg
9 Concentrat Fragi 98 lei/kg
9 Contentrat Ananas 98 lei/kg
Toate cele 16 concentrate au 64 grade sub 

stanţa uscatâ şi su mai trdwie adăugat xalîâr 
ci numai ap-o şi h'toxîâ de carbon.

9 Concentrat Brifcor Orange 257 lei/kg
9 Cors-KstFiiţ Ctfron 81 lei/kg
•  Concentrat A lei/lOnO!
9 Concentrat Lâmîijâ B ■ 56 ieî/IOOO I
La aceste concentrate se adaugă zahăr, apa 

şi bîoxîd de carbon.
Zahăr vanilaf la preţul lei/plicul la earş 

se acord» 7 % rabat €t»«w«îai.
Orie# alte informaţii $% pot obţine la tele

foanele i — 12484; siecte? prod. indus
triala i 15509, 15510, cu prefix 921, Ura-’iW. 
____  (401)
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