
I

t

Âuţtţ oamSnî tiu pasiv* 
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Mu
«i u n  oSlălorîiter. Jk^uaau
anume calatorii. Pentru că 
acestea sînt de mai multe 
feluri. Sîrif turistice şl de 
documentare^ b* inter*s de 
Serviciu jf ştiinţific, de 
tiijremenT şt de afaceri sau, 
pur şi simplu, călătorii la 
rude ori prieteni, fiecare 
CU rostul şi . importante »i» 
fiecard cu Intîmplările şi 
peripeţiile ei, fiecare fre
gată» tetr-un anume fel, prin 
fptrtâ sufletesc al celui e®> 
re întreprinde călătoria, sau 
excursia, sau deplasarea,

Cei mai mul}i călătorim, 
însă» din dorinţa - de a ne 
reîmprospăta memoria cu

noi orizonturi ale cunoaş
tem, dus cuciazifatoo A» a 
afla alte fărîmuri, alte O* 
bieeîuri, alfi oameni, din 
pornirea interioară de m ■

torie constituie întotdeauna,

tul scriitor şf^gînditor Mi- 
hpî D. Ralea, o autentică

. .»■» S K1 e rn
•‘f- Wltl *Tl>l 5w nW  şuşV iV i' 1 “ v  T il l i  ■

unor minunaJl şi statornici

Desigur, mul|i scriitori şl 
ziarişti, personalităţi de 
alte profesii au realizdt

ÎNSEMNĂRI Dlî călătorie din germania

schimba, chiar şi pentru 
scurt timp, mediul general 
în care trăim, de a evada 
din uniformitatea cotidianu
lui, din steriotipia inevita
bilă a şxistenfisi noastre 
diurne. O asemenea căiă-

convins încă o dată de a- 
cest mare adevăr în su
perba perioadă de odihno, 
de aproape a lună de zi
le, pe care am petrecut-o 
în Germania, la Invitaţia

tomuri Jhttegi despre călă
toriile pe care le-au făcut, 
oferîndu-ne nouă, celor pa; 
stopaţi de domeniu, noi 
dimensiuni ale spaţiului şi 
timpului, noi limanuri geo
grafice şl istorice, noi în-

văţăfhinte şi semne ale în-

Iar dacă eu mă încumet, 
cu modestele mele puteri, 
să vă spun şi dumneavoas
tră, stimaţi cititori, <sîi« pa
va despre, cobrdonat ele că
lătoriei noastre într-una din 
ţările cele mai dezvoltate 
«i industrie^ sorini, cultu
ral şi spirftual -  din Eu
ropa şi, poate, din lume, 
o fac atît din datoria mea 
profesionqjă intimă, dar, 
mat ales, din curatul sen
timent al restituirii unor 
trăiri, emoţii şi întîmplări,

DUMITRU GHEONEA
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şi iufariî

pleacă la export ■  ■  •

Deşi e ra  sîm bâtă. zi l i 
beră» zi d e  odihnă şi re 
creare p en tru  cei m ai m ulţi 
d in tre  no i, la Centrul de 
fructe d e  pădure d in  Vaţa 
de Jos — la prim a vedere 
o firm ă anonim ă, d ar nu-i 
.aşa — am  găsit forfotă m a
re. Oameni din îm preju 
rimi, copii, tineri şi vîrst- 
nici coborau de pe dealu 
rile d in  îm prejurim i cu 
„recolte" bogate. Le pre
dau aici.

- —-  Sintem  în plin  sezon 
de culegere, colectare, p re
lucrare şi expediere a  roa
delor ce cresc din abun
denţă în îm prejurim ile de 
neasem uită frum useţe ale 
comunei noastre — ne spu
nea dom nul sing. Ioan 
i'omşa, şeful centrului. Pî- 
nă astăzi, am  colectat 2 300 
kg gălbiori, 2 500 kg iuţari.

- Fac sublinierea că iu ţarii 
şi gălbiorii au fost expe
diaţi în stare proaspătă la 
export, la  p reţu ri avan ta 
joase, în  valută. Avem p re 
gătit încă un lo t de ciu
pesc! d e  pădure pen tru  ex
port. în  butoaie, cu  respec
tarea strictă a regulilor de 
igienă; Beneficiarii noştri 
tradiţionali sînt foarte e- 
xigenţi, ia r  noi ţinem  -la 
prestigiul firmei.

Aflăm In continuare şi 
nş convingem la faţa la- 

că acum, în plină 
Campanie, aici se lucrează 
&* Jtec continuu". Avem 
dovezi,

—.  Lucrăm  c ît es te  ne
voie. D oar sîntem  fn  cam 

panie, (M inerva Moţ, m un
citoare),

— Culegătorii d in  zonă
s în t hami<A. Aduc zilnic 
can tită ţi m ari de fructe de 
pădure. Noi trebuie să te 
prelucrăm . (Corneli^ Buţ- 
zesc, muncitoare). »

C uvinte - asem ănătoare 
am  auzit şi de la  alţi lu
crători : Daniela Toc, Con
stan tin  Toc, aflaţi în  schim
bul I I  la lucru, în  sîm băta 
liberă, repetăm ,

— Facem şi un  bilanţ, 
domnule Tomşa ?

■—« Desigur. P ină la  ora 
de faţă  am achiziţionat 
peste 21 500 kg cireşe de 
pădure, 5 300 kg vişine, 
mai b ine de 7 000 kg coa
căze. Am prelucrat, conser
vat şi expediat la în tre 
prinderea de S pirt şi D roj
die d in  Arad. 15 tone suc 
de cireşe, peste 10 tone 
şOC de mere, D e curînd a 
început sezonul la afine. 
$e anun ţă  o recoltă bună. 
Culegătorii, în  num ăr tot 
mai mare, sînt de dim inea
ţa  p înă  seară în... lanuri. 
Noi plătim  bine !

în  ce ne priveşte, în  nu
m ele cititorilor noştri, a l 
consum atorilor, aşteptăm  
în raftu rile  un ităţilo r co
merciale cît m ai m ulte 
sucuri aromate, proaspete, 
trecute prin  „filtrul" de 
hărnicie şi pricepere al 
oam enilor de la  C entrul 
de fructe de pădure  din 
vaţa  de Jos.

OM. i  NEGREA

P e  venim la  un  caz sem
nalul în anul 1990, în nu- 
ţnăriil 187 d in  25 august 
al ziarului nostru, unde a- 
rătam  p rin tre  altele : 

Lucrările au  început la 
sfirşitu l prim ăverii. Dar... 
m ereu se ba te , pasul pe 
tec. A fla m enajeră  care 
bălteşte, m irosuri neplăcu
te, ţîn ţari, sursă de infec
ţie  sîn t do ar cîteva conse
cinţe a le  stagnării lucrării.

Au drep ta te locatarii 
blocurilor B 13, 14 şi 15 din 
strada 1 Iunie, că ia multe 
secţii a le  E.G.C.L. Brad 
revoluţia n-a' ajuns încă.

A şteptăm  contrariul".
Numai că a tît noi, p re 

cum  şi locatarii am  aşteptat 
în  zadar. M iracolul nu s-a 
produs încă. Tim pul a tre 
cut, jn să  luc ră to rii E.G.C.L. 
ba. Im aginea tristă, sum
bră  a zonei te  duce cu gîn- 
dul la istorie, la ceva care 
trebuie păstra t „într-o s ta 
re de destrăbălare".

In  Ia rn ă  am  in iţia t o 
discuţie cu  conducerea a- 
cestei unităţi, în special pe 
această problem ă. Nu con
testă  nim eni faptul că nu 
sînt greutăţi inerente ale

procesului de producţie, eă 
p reţurile sînt m ari pentru 
m aterialele necesare cana
lizării d in  zonă, d a r  o a- 
semenea stare de lucruri 
este aproape imposibil de 
tărăgănat aproape 17 luni.

Ba. mai mult, anul tre 
cut, cînd am  surprins cîte
va imagini ale zonei cu 
pricină, am trezit indigna
rea unei doam ne (care lu 
crează la un punct term ic 
al oraşului), invitîndu-ne ca 
să pozăm mai bine ţîn tarii 
de pa- casa: scărilor. Ei b i
ne, stim ată doamnă, am în-

- * — • — • — * T * — • — • — ■

ţeles aluzia dv. extrem  de 
elegantă, dar... a r  fi fost 
eu siguranţă, mai bine pî
nă una a lta  : să vă deter
m inaţi colegii să elimine 
acest focar do infecţii şi 
ţînţari.

Facem pe această cale un 
apel călduros în numele 
locatarilor blocurilor m en
ţionate, prim ăriei oraşului 
Brad, pentru a interveni 
prom pt în  soluţionarea a- 
cestei situaţii cârd; tinde 
sa. devină incurabilă.

CORNEL POENAR

ÎN ZIARUL

DE AZI :

m Tribuna „Cuvîntu- 
ta i Liber"

■ „Marmura" Sime- 
ria — un  partener 
serios d e afaceri

■ R eflexe ŢV

Desen de CONSTANTIN G A V R IlA

•  Soţia bandajează capul soţului, spart de o 
oală aruncată de ea, şl spune: Ce te-ai face tu  
fă ră  m u ie ? !

FLASH S
#  SĂ  NU PIERDEM GRIUL. 

Din m u za  deselor precipitaţii în  
ju d e ţu l nostru, griul n-a {ost 
secerat nici de pe 2 000 ha din  
cele 17 000 a f late tn  cultură. P en 
tru  a nu pierde recolta, este ne
cesar să sa treacă peste tot la 
adunatul lu i cu coasele, iar a- 
c&k> unde se poate să se lucreze 
cil combinele, grupat..

#  P.ENŢRU SIN ISTB A ŢJ. Ve
nind în  sprijinul populaţiei si
nistrate din Moldova.. Filiala de 
Cruce Roşie a judeţulu i nostru a

procurat obiecte de strictă nece
sitate (pături) tn  valoare de 
100 000 lei, banii respectivi pro
venind d in  cotizaţii ş i donaţii ale 
unor agenţi economici. Societa
tea  „Sarm istex" Deva a contri
bu it ş i ea cu donaţii în 1 valoare 
de 100 000 lei.

m  G REVA FOAMEI CONTI
NUĂ. Cei 8 foşti angajaţi ai U zinei 
nr. 7 Transporturi Feroviare, din  
cadrul S.C. „Siderurgica* Hune
doara, care, în  dată de 28 iulie a.c. 
au declarat greva foam ei — acu- 
zînd neacordarea unor drepturi, 
abuzuri săvârşite în cadrul u z i
nei şi desfacerea contractelor de 
muncă  — continuă acţiunea ăe

protest în faţa Prefecturii Jude
ţene. Starea săni&ăţii lor se în 
răutăţeşte cy, fiecare zi. Ieri, la  
ora 10, tre i dintre ei — Constan
tin  Ipate. Teodor A lbu şi Vasîle 
M atei — au fost internaţi în 
Spitalul Judeţean, De menţionat 
că piuă ieri, la ora 10, în  afara 
reprezentanţiiar anum itor partide 
de opoziţie şi a unor ziarişti — 
inclusiv de la televiziunea loca
lă ■— nim eni dintre autorităţile 

■judeţului nu a discutat cu aceşti 
oameni pentru a găsi o rezolva
re a acţiunii lor disperate. Este 
inadm isib il! —

•  CLUB M lH AELA RUN- 
CEANU la. Hunedoara. Cei

ce au iubit-o şi admirat-o, n-au 
Uitaţ-o cum ar f i  putut- oare?! 
—■ pe cunoscuta interpretă. !n  
mem oria sa, m em brii clubului 
hunedorean intenţionează orga
nizarea unui spectacol, în  8 no
iembrie a.c. Fondurile ce se vor 
aduna, vor prim i destinaţii filan 
tropice. Pînă atunci, insă. in iţia 
torii necesită sprijinul, p rin  spon
sorizare — din partea cît mai 
m ultor firme. Contactaţi-i la a- 
dresa : Hunedoara ,str. Chizid, 92.

REPORTER

FLASH II

8’ 'G A S ^ ifA R iĂ ' IN . 
TIŢIILOB. Banca fran- 

co-roţnână a semnat de cu
rînd p IMtednlta ca So
cietatea francczS pentru  

Asigurarea îm potriya ftiscu- 
rilor a întreprinderilor mici 
Şi m ijlocii (SOFARIS). fn  
vederea garantării riscuri
lor econom ice referitoare 
la  investiţiile acestor în 
treprinderi In Europa Cen
trală de Est, Sofaris, care 
a fost dotată de stâlpi 
francez cu  Un fond de ga
ranţie de IM  m ilioane FF. 
va acoperi S t la  sotă dţn 
capitalurile investite» cu  
plafon de 5 m ilioane FF 
de l is e  m axim  pentru fie
care operaţiune. Mai m ul
te întreprinderi din Bornă- 
nta au prezentat proiecte 
Băncii Franco-Bom âne pen
tru a obţine credite.

•  PIEŢE PIERDUTE, 
PIEŢE CUjTIGATE. R em a
nia s-a  numărat printre 
principalii exportat ori mei 
produs* m fitejuigice djn
Estul Europei. In ultim ii 
dai ani s-au  pierdut inşă  
im portante pieţe (China, 
India, U.R.S.S.), ceea c e  a  
dus la  eriţdeeea rapidă a  
exporturilor ramurii, tn  
1990 valoarea acestora 4 a- 
junş Ia- tiZ A  m ii. dolari, 
224,9 m ii. ruble, iar în 
m ul s e m e s t r u  
l1.8 mii. ruble. C şdSsge- 
rea Departamentului In
dustriei Metalurgice a in i
ţiat o  susţinută acţiune  
pentru reeiştigarea poziţii
lor pierdute pe piaţa inter
naţională, S-au reluat deja 
contactele cu peste 60 de 
firm e străine ş i în  curînd 
vor f i num iţi agenţi co
merciali care să  urmăreas
că derularea Operaţiunilor 
de comerţ exterior la  Bei
jing, Moscova, Kiev, Te
heran, Cairo.

■  HULIGANISM IN 
STRADA. La 28 iulie a.c., 
în ju ru l orei 23, imobilul 
m isiunii diplom atice a 
României de la  B udapesta 
a  fost atacat cu pietre de 
un grup de 4—5 persoane, 
care au spart rinei gea
m uri de la  parte ru l clădi
rii, vocifcrjud, îujurînd în  ; 
limba m aghiară Ambasada 
României şi statul român.

■  SPRE CATASTROFA. 
Preşedintele Consiliului 
M inisterial al C.E.E., mi
nistrul afacerilor externe 
al Olandei, Haas van den 
Broek, a declarat ţa  Bel
grad, în cursul unei con
ferinţe de presă, că m>$hi- 
nca com unitară pe care a  
condus-o a eşuat şi Iugo
slavia riscă să se îndrepte 
spre catastrofă — transm i
te  agenţia Taniug. Ei a  
spus că cci tre i m iniştri 
(olandez, luxem burghez şi 
portughez) au  încercat to 
tu l pen tru  p s sprijini Iu
goslavia, ca să pună capăt 
uciderilor ŞÎ să deschidă 
un dialog asupra viitoru
lui său. Van den Broek 
şi-a exprim at regreta i pro
fund pentru  eşecul m isiu
nii CJELE.

Agenţia Taniug preci
zează că „troika“ nu  a ob

stinat consim ţăm întul tu tu 
ro r factorilor politici-choie 
pentru  un  nou m em oran
dum care preconiza ex tin 
derea autorităţii C.E.E. de 
a  supraveghea situaţia din 
Iugoslavia, care să inclu
dă şi Croaţia. Ieri misiu
nea C.E.E. a părăsit Bel
g radul.



CUVTNTUL LIBER N i

SOCIETATEA COMERCIALĂ „MARMOSIM" S.A. 
SIMERIA -  UN PARTENER SERIOS DE AFACERI

M arm ura reprezin tă una din bogă
ţiile naturale de m arc preţ ale ţării noas
tre, avînd utilizări diverse, mai ales în 
construcţii şi sculptură. In tre  firm ele ce 
se ocupă de exploatarea şi prelucrarea 
m arm urei, unul din cei mai serioşi şi 
siguri parteneri de afaceri în domeniu 
este Societatea Comercială „Marmosim" 
S.A. Simeria, un itate cu trad iţie  şi ex
perien ţă bogată în acest profil de acti
vitate.

I.a Consiliul de A dm inistraţie al fir 
mei am intite, îndeosebi de la  domnul 
Ioan Haţegan, directorul societăţii, am  
afla t o scrie de detalii în legătură cu 
preocupările actuale şi de perspectivă 
ale celor peste 8.10 de salariaţi, care

realizează o im portantă cifră de afaceri, ' 
concretizată în peste 16 milioane lei be- j 
neficii în prim ul sem estru al acestui > 
an. Trecînd peste unele greutăţi cu care ' 
se m ai confruntă firm a, dom inantă este \ 
strădania pentru  a obţine rezultate cît | 
mai bune, care se răsfrîng  nem ijlocit ; 
asupra profitului şi cîştigului salariaţi- ' 
lor. Rezultatele economice favorabile a u  | 
dat posibilitatea ca salariile să fie m a- j 
jo ratc cu 60 la sută pentru sa lariaţii din '■ 
cariere şi cu 50 la sută pentru  persona- I 
Iul din secţiile de producţie. I

Din m ultitudinea problem elor cu ca- ] 
re se confruntă societatea, am  selectat 1 
şi vă prezentăm  cîtcva din aspectele e- ţ 
senţiale. i

ÎN CARIERE - COOPERARE FRUCTUOASĂ  

CU UN PARTENER STRĂINM UNC Ă SPORNICĂ

Societatea are în raza sa 
de activitate 9 cariere, dis
persate în 5 judeţe. Pon
derea în producţie o de
ţin Carierele din Ruşchiţa, 
Moneasa, Căprioara, Alun, 
Cărpinis, Geoagiu, Podeni, 
Bueova şi Luncanţ. învin- 
gînd greutăţile ivite la ex 
tracţie, mai ales în Carie
ra Ruşchiţa, datorate în 
special lipsei frezelor pen
tru  maşinile de extracţie, 
s-a reuşit ca producţia de 
m arm ură să se m enţină la 
un nivel corespunzător, a- 
sigurînd onorarea cererilor 
beneficiarilor.

Edificator în acest sens 
este faptul că în luna iu
lie a acestui an extracţia 
în cariera am intită s-a du 
b la t fa ţă  de luna iunie, a- 
jungînd la 1 200 mc. ’

O m enţiune aparte  se 
poate face în leg ă tu ră  cu 
calitatea. De altfel, în bi-. 
roul directorului stau m ăr
turie, pentru com paraţie, 
m ostre din vestita m arm u
ră de Carai-a şi de Alun,
cele din urm ă fiind supe
rioare datorită  faptului că 
lustru l acestora durează 
7—8 ani. faţă de cea ita
liană la care lustrui nu du
rează decît 1—2 ani. Date 
fiind caracteristicile supe
rioare ale m arm urei rom â
neşti, aceasta are o. cău 
ta re  tot mai m are pe pia
ţa  internaţională.

Deşi ofertele străine de 
cooperare în extracţia şi 
prelucrarea m arm urei sînt 
numeroase, cel mai serios 
partener s-a dovedit a  fi 
dl. Sergio Menchetti, pa
tronul firm ei „NEW SIM" 
din Italia. Acest partener 
este. singurul care a venit 
să coopereze fără a cere 
nici un fel de garanţie, în 
schimbul u tilajelor aduse 
pentru  retehnologizare so- 
licitînd, în contrapartidă, 
pe tim p de doi ani, o par
te  din produsele realizate 
Ia Simeria.

Utilajele aduse, în p re
m ieră pe ţară, constau în 
tre i instalaţii cu f ir  dia- 
m nntat, care asigură ran 
dam ente şi calitate supe
rioare la extracţie, acestea 
urm înd să fie utilizate în 
Cariera Ruşchiţa.

In  cadrul preocupării 
pentru  retehnologizare au 
mai fost procurate : un 
polizor de lustru it cu 8 
capete, o m aşină de despi
cat verticală şi o m aşină 
de tă ia t feţe, care asigură 
rem edierea d ificultăţilor de 
p înă acum în fabricaţie 
referitoare Ia realizarea u- 
nor grosimi inferioare, la 
realizarea de unghiuri 
drepte şi lustru iri superi
oare.

O dovadă concludentă a 
bunei cooperări o reprezin
tă şi faptul că, de curînd, 
patronul a fost prezent la 
societatea din Sim eria pen

tru  a asista la  m ontajul u- 
nor noi utilaje cu care se 
va realiza producţia pen
tru  contrapartidă. în  con
tinuare, patronul este dis
pus să lărgească acţiunea 
de cooperare.

Un nou şemineu este 
gata pen tru  a fi expe
d ia t beneficiarului. Du
pă cum se poate ve
dea, aceste produse 
sînt realizate cu deo
sebită atenţie.

Din m îinile1 iscusite 
ale m eşterilor care 
prelucrează m arm ura 
ies adevărate opere de 
artă, m are p arte  din tre ' 
lucrările realizate în 
atelierul de profil al 
societăţii fiind desti
nate să decoreze as
pectul unor obiective 
sociale.

PRODUSE N O I/C U  

MARE CĂUTARE

în  cele două secţii de 
producţie ale firm ei se de
pun strădanii pen tru  a se 
obţine noi produse, cu ca
racteristici superioare, cu 
m are căutare îndeosebi la 
export. Este vorba despre 
producţia de plăcuţe sub
ţiri de m arm ură care în 
locuiesc gresia şi faianţa, 
acestea realizîndu-se în 
prem ieră pe ţară.

Trecînd la  obţinerea a- 
cestor plăcuţe, se asigură 
producerea a 1 000 mp din 
acest produs pe lună şi 
schimb.

De m enţionat că, potriv it 
estim ărilor făcute, tend in 
ţa  este ca ponderea expor
tului în producţia firm ei 
să ajungă undeva în  ju r  
de 80 la sută, ceea ce per
m ite şi creşterea resurse
lor valu tare a le  societăţii.

în  atelierul pentru fab ricarea plăcuţelor subţiri se luCrcază cu m ultă răs
pundere pentru  a  obţine produse de cea m ai bună C"i',ţa te.

' DESFACERE PROPRIE

P en tru  a obţine rezulta
te cît mai tu n e  şi a  veni 
în  întîm pinarea solicitări
lor de m arm ură şj produ
se derivate, firm a a des
chis lingă sediul societăţii 
un magazin prppriu  de 
vînzare, unde desfacerile 
sînt pe bază de comenzi. 
De aici se aduce un venit 
lunar de circa 3 milioane

lei, la magazin vînzîndu-se 
placaje, .m onum ente şi a r 
ticole de ciop litu ră- - 

Do asemenea, un maga
zin cu profil sim ilar este 
deschis la Arad, aici vîn
zîndu-se mozaic, placaje şi 
a lte  produse- din m arm u
ră. Cei in teresaţi pot a- 
pela cu încredere la aces
te magazine.

RECEPTIVITATE LA CERINŢE

Dată fiind cererea în 
continuă creştere, • în spe
cial a beneficiarilor străini, 
societatea are în vedere 
dezvoltarea extracţiei de 
m arm ură. în  acest sens, 
se va relua activitatea la

Cariera Podeni, judeţul 
Cluj, iar la M untele Mic 
se vor definitiva studiile 
de cercetare în vederea în 
ceperii exploatării produc
ţiei de m arm ură.

CONFRUNTĂRI

în  strădaniile pentru  a 
da m arm urei strălucirea 
cuvenită se mai întîm pină 
şi unele greutăţi pe care 
sa laria ţii societăţii se preo
cupă perm anent să le în 
lăture, uneori cu eforturi 
considerabile. Principalele 
neajunsuri se întîlnesc în 
p riv in ţa aprovizionării cu 
piese de schimb, anvelope, 
fu rtunuri de presiune, a 

cum ulatori, sîrm ă de bobi
na}, uleiuri; com bustibili 
şi a lte  m ateriale.

Im portant de re ţin u t este 
că, în ciuda acestor difi
cultăţi, salariaţii găsesc so 
lu ţii şi resurse pentru  a  le 
învinge, militînd cu perse
verenţă pentru creşterea 
perm anentă a prestigiului 
şi faim ei firm ei in care 
lucrează.

Un ornam ent ce relevă profesionalism ul cioplitorilor.

ADRESĂ Şl TELEFOANE UTILE

Cei interesaţi sâ afle-relaţii privind ofer
tele Societăţii Comerciale „Marmostm" S.A. 
Simeria se pot deplasa pe str. Cuza Vodci, 
nr. 24, în Simeria, sau adresa la telefoanele 
60851 şi 11270, prefix 956.
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O ÎN D U R I ALE U N U I BOLNAV

Mă aflu - la  Sanatoriul T.B.C. 
Gcoagiu, aşezat în tr-un cadru pito 
resc fără seamăn. Ne pierdem  ade
sea prin tre  arborii parcului din jur, 
absorbiţi fiecare de gînduri şi f ră 
mântări sufleteşti.

Revenind la  acest aşezăm înt de 
alinare, rem arc sălile încăpătoare, 
scările lucrate cu m ăiestrie în m ar
m ură. Dar ce a r  fi toate acestea, 
dacă nu voi adăuga dăruirea per
sonalului medical, a medicului spe
cialist Joikits Tiberiu, grija lor pen
tru  sănătatea noastră. îi asigur de 
stim a şi preţu irea mea. (Toan M. 
Hălmagiu). •

UN BOICOT  
AL LOCATARILOR

In  23 iulie s-a îm plinit o lună 
de cînd locuitorii cartierului Ciocîr- 
liei dirt H unedoara nu au  parte  de 
apă caldă menajeră. O conductă 
spartă  pune atîtea problem e edili
lor o raşu lu i,. încît este mai uşor să 
opreşti apa decît să repari defec
ţiunea. Lucrarea este prea simplă 
pentru I.C.S.H. şi 'prea complicată 
pen tru  I.G.O.. P rim ăria , afla tă  în  
inim a acestei zone, priveşte cu in 
diferenţă această dispută. A tît p ri
m arul, Boda Viorel, cît şi vicepri- 
m arul, Burian Ştefan, la desele in 
tervenţii ale locatarilor răspund eu 
seninătate că din punctul lor de ve
dere problem a este rezolvată : au 
in tervenit ca pe această perioadă să 
nu  se plătească apa caldă. Se pare 
că în ziua de azi un drep t se ob
ţine ori din interes ori prin  pre
siuni. M embrii acestei asociaţii, ca
re este singura din m unicipiul Hu
nedoara fără  datorii, îşi propun să 
refuze p la ta  taxelor comune pină la  
rezolvarea acestei probleme. Poate 
în felul acesta sensibilizăm indife
ren ţa celor tre i instituţii. (Dudaş 
Viorel, Aleea Mierlei)»

STIMATĂ REDACŢIE
Numeroşi locuitori a i satului O- 

colişu Mic, sat aparţinător comunei

O răştioara de Sus, îşi exprim ă pe 
această cale nem ulţum irea lor ge
nerată  de lipsa de preocupare şi 
interes din partea  Direcţiei Judeţene 
de Poştă şi Telecomunicaţii privind 
soluţionarea problem ei telefonului 
în  satul nostru. Dar iată cum stau 
lucrurile : p înă la Revoluţia din de
cembrie 1989, în  satul nostru a func
ţionat un post telefonic, acesta fiind 
am plasat la sediul C.A.P. Ocolişu 
Mic. După Revoluţie, unitatea agri
colă cooperatistă a fost desfiinţată 
iar postul telefonic nu a mai func
ţionat.' în  repetate rînduri nc-am 
adresat Oficiului P.T.T.R. O răşti
oara de Sus şi am cerut ca acest 
post telefonic să fie am plasat la 
una din locuinţele unui cetăţean al 
satului nostru (de preferin ţă la do
miciliul factorului poştal care de
serveşte satul nostru şi domiciliază 
în satul Ocolişu Mic), dar nu s-a 
rezolvat nimic. Ni s-a promis, în  
schimb, că problem a va fi rezolvată 
dacă noi (locuitorii satului) vom a- 
sigura un num ăr de şase stâlpi, de 
lemn, înlocuind pe cei vechi şi de
terioraţi. S-au procurat cei şase 
stîlpi şi au fost transportaţi la lo
cul cu pricina, dar nici p înă acum 
nu s-a făcut nimic. Vă rugăm, con
tând pe sprijinul dum neavoastră, a- 
cordat num eroşilor nedreptăţiţi, a- 
ju taţi-ne şi pe noi în soluţionarea 
acestei probleme. Dacă m ai sînt şi 
alte cheltuieli (săparea gropilor, 
plantarea stîlpi] or etc.) ne angajăm  
să le executăm şi pe acestea. Vă 
m ulţum im  din toată inima. Locui
torii satului Ocolişu Mic.

POŞTA RUBRICII

•  Cornel llucium an, .str. Gh. Ba- 
riţiu, nr. 8, Orăştie. In baza Hotă- 
r îriî G uvernului României 'n r . ',219/ 
1991 şi în funcţie de suptele p e  care 
de-a lungul activ ităţii dv. le-aţi de
pus drept contribuţie la  asigurările 
sociale, Uniunea C entrală a Coope
rativelor M eşteşugăreşti (UCECOM) 
a ho tărît ca pensionării din cate
goria dv. să prim ească sum a p e  ca
re o am intiţi ca indexare a pensii

lor. P la ta  către dv. a sumei ca a -  
ta re  este legală, (LL.) '

•  Silviu Pantea, Calea Zarandu- 
lui, n r. 18, Crişcior. Toate dreptu
rile de pensie pe care le încasaţi 
au fost stabilite corect, cu respec
tarea prevederilor legale şi în  func
ţie  de elem entele din docum entaţia 
de pensionare. Nici o un itate din
tre  cele la  care aţi lucrat nu  a men
ţionat în  carnetul de m uncă faptul 
că aţi fi lucrat în grupe superioare 
de muncă.- Mai mult, în  toată pe
rioada cît aţi lucrat la în trep rinde
rea M inieră Roşia Montană, aţi 
fost electrician la suprafaţă, ceea 
ce exclude încadrarea în grupa I. 
Faţă de acestea, nu puteţi fi aju 
ta t în sensul pe care il doriţi. (I.L.)

•  Adelia M untean, Strei-Ohaba, 
nr. 28, Călan. Perioadele cit a ţi 
funcţionat ca îngrijitor la şcoala co
m unală nu constituie vechime în  
m uncă valabilă la  pensie, num ai da
d ă ' dovediţi cu acte oficiale câ în 
perioadele - respective a ţi fost anga
ja tă  cu contract de m uncă încheiat 
în sensul Codului Muncii, că aţi 
realizat to t tim pul un salariu  la n i
velul salariului minim pe economie 
şi că un itatea angajatoare a virat 
pentru  dv. cotele legale de contri
buţie la asigurările sociale. Vechi
mea realizată ca m em bru coopera
tor într-o  cooperativă agricolă de 
producţie poate fi cum ulată cu ve
chimea de la sta t pentru a vi se 
deschide dreptul la pensie, dar nu
mai dacă in sectorul d e  sta t aţi 
realizat o vechime în muncă de cel 
puţin 5 ani. (I.L.)

•  Ioan Avram, str. Horia, nr. 1, 
Deva. Nu ne-am  putut da seama la 
ce act norm ativ pă . referiţi- t)0pu 
elementele cu care operaţi în scri
soarea dv., bănuim  câ e vorba de 
anum ite propuneri ce s-au făcu t în 
presă şi la televiziune,. priv itor la 
legislaţia din pensii.

Acestea au răm as însă în .sta
diul de propuneri, aşa că nu vă 
putem  furniza in fo rm aţiile . solicita
te. I.L.)

(U rm are din oag. I)

sau numai realităţi palpa
bile, care v-ar interesa şi 
entuziasma pe fiecare. Fie 
acesta , şi numai un îndemn 
la o călătorie în această 
frumoasă - şi bogată ţară, 
spre care arătăm mulţi, d- 
desed, cu degetul, din di
ferite unghiuri, chiar fără 
a şti nimic despre ea. -

Dar s-o cunoaştem puţin, 
fie şi-numai din nişte sim
ple note de călătorie, al
cătuite, vă mărturisesc, d'tn 
imagini- abs'olut autentice, 
reale, neîngroşate cîtuşi de 
puţin, în nici una din di
mensiunile ior.

Chiar dacă nu voi pune 
prea' multă culoare în a- 
ceste însemnări, chiar da
că nu voi pătrunde sufi

cient de adine în dedesub
turi, în nuanţe şi detalii -  
a fost doar a călătorie de 
odihnă şi agrement şi nu 
una pur turistică voi
încerca să redau descifra-

documentare : despre drum, 
despre locurile spre care te 
vei îndrepta, despre mij
loace1 e de transport cu
care te vei deplasa, despre 
lucrurile pe care le vei lua

1 .

rea cît mai exactă a sen» 
surilor de ordin psihologic 
şi moral, social şi existen
ţial care ne-au captat a- 
tenţia şi ne-au acaparat 
puterea de deducţie şi în
ţelegere. .

Evident,. întotdeauna ple
cările necesită pregătiri, 
unele informaţii, oarecare

cu tine, despre cîte altele. 
Totodată, plecările, câlăto- 
riile în general înaripea
ză gîndul, dau o ciudată 
stare de emoţie, de neli
ni şte şi nerăbdare, creează 
o firească teamă de necu
noscut. Mai ales atunci 
cînd pleci departe, în 
locuri unde rt-ai mai fost.

cînd sufletul îţi este prea 
însetat de cunoaştere.

Şi pentru că o călătorie 
se poate efectua cu mai 
multe mijloace de transport 
-  trenul, maşina, vaporul, 
avionul sau per-pedes 
(funcţie de posibilităţi şi 
interese, de alte date ale 
problemei) noi am por
nit din Deva, cu trenul. Cu 
Panonia-Expres pînă la 
Praga, apoi cu un exce
lent tren accelerat pînă la 
Niirnberg, iar de aici cu 
şi mai interesantul şi ra
pidul Intercity, cu opriri 
scurte 'doar în staţiile cele 
mai mari : Wiirzburg, As- 
chaffenburg, Frankfurt pe 
Main, Mainz, Koblenz, 
Bonn, Koln, Solingen, Wup- 
pertal, Hagen, Dorfmund 
(cap de linie).

în reportajul următor : 
„Primele impresii".

PRIMĂRIA ORAŞULUI BRAD 
A N U N Ţ A :

începi tid cu data de 12 august 1991, in 
oraşul Brad se va furniza apă calda, pe o pe
rioadă de testare de 2 săptămîni, zilnic între 
orele 6,00—23,00.

Dacă consumurile se vor încadra în limi
tele admise se va continua furnizarea apei cal
de zilnic, după programul propus.

Rugăm insistent cetăţenii oraşului Brad să 
folosească cît mai raţional apa caldă în peri
oada sus-amintită, pentru a putea permanen
tiza această iniţiativă. (467)

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

Filiala judeţului Hunedoara 
în spirit umanitar şi de întrajutorare a si

nistraţilor în urma inundaţiilor din unele ju
deţe ale Moldovei, cei doritori pot depune aju
toare de orice fel, cu excepţia alimentelor âlte- 
rabile, Pe cît posibil ajutoarele să fie împache
tate, iar pe pachet să se treacă conţinutul, nu
mele şi prenumele şi eventual adresa. Pache
tele se primesc la sediul Filialei P.N.L. a ju- 
dejului Hunedoara, din Deva, b-dul 1 Decem
brie, nr. 30, et. I, camera 10.

REFL EXE TV
Din „Reporter ’91“ am 

aflat, cutremuraţi, de m a
sacrarea ostaşilor români 
la Crasna-Huşi. în 25 au
gust 1944. Un K atin  ro
mânesc ! *  Iar în  docu
m entarul Labirintul fricii 
ni s-a înfăţişat tem niţa  
de sinistră am intire de 
la Piteşti, probabil unică 
în  Europa prin bestialita
tea torturilor la care co
m uniştii i-au supus pe 
deţinuţii politici. •  înce
pem  deci să aflăm  sum 
brele adevăruri pe care 
„tovarăşii" le-au ţinu t cu 
străşnicie sub pecetea tai
nei. •  Şi nu u ita ţi: re
vista „Panoramic Radio- 
Tv" anunţă un  serial do
cumentar inspirat de m ăr
turiile din închisorile co
m uniste. Primul episod : 
miercurea viitoare. •  A- 
flăm  că Ia Medgidia, prin 
ingeniozitatea şi m ijloa
cele proprii, s-a reuşit 
stîrpirea poluării cu praf 
de ciment. Pe cînd oare 
şi la Chişcădaga ? •  „Ora 
adevărului“ s-a dovedit 
cam de un  sfert de ceas. 
Răstimp în  care d-nii m i
niştri nu  prea ne pot 
spune m ulte adevăruri. 
Cel al învăţăm întului, dl. 
Gheorghe Şte fan . a apu
cat insă a declara ferm  : 
„Regulile unui concurs 
nu se d isc u tă ; cine nu e 
de acord cu ele n-are de
cît să nu  participe la 
concurs". Păi, asta' cam  
aşa-i... •  „Invitat al săp- 
tăm înii", criticul literar 
Nicolae Manolescu. in 
ipostaza de om  politic şi 
preşedinte al Partidului 
Alianţei Civice, prezintă

noua form aţiune ca fiind  
un partid al competenţe
lor, în care niciodată cri
teriile politice nu vor tre
ce în  faţa celor profesio
nale. E de aşteptat cu 
interes expresia practică 
a acestui frum os princi
piu. Tot d-lui Manolescu 
îi atribuim  şi replica săp- 
tă m in ii: „Singura ches
tiune de v ia ţă  şi de moar
te  e viitorul României, 
restu l se poate negocia”.
•  Ziarul nostru sugeră 
mai dem ult înfiinţarea  
unei bănci guvernam enta
le de idei. Iată că a fă 
cut-o F.S.N., atiunţînd-o  
în  emisiunea „în faţa na
ţiunii". Ne putem  deci 
expedia ideile pe adresa 
sediului central. Aleea  
Modrogan, nr. 1. Să ve 
dem  ce-o ieşi... •  Ce 
potlogării mai face româ
nul liber ? Scobeşte greu
tăţile de cîntar. Trage un  
zid de-a curmezişul stră
zii ca să crape vecinii de 
ciudă. Prepară răcoritoa
re tu lburi în  bidoane şi 
căzi îm puţite şi le pune  
capac cu capse aruncate 
de la sticlele de bere.
•  Vorba celei mai noi 
găselniţe a geniilor pu
blicitare : „Nu-i aşa că 
aţi prins ideea ?". •  în  
„Convorbirea dum inicală“, 
dl, prof. dr. Dolfi Drimer 
mărturiseşte că nu-şi ima
ginase un  nou an şcolar 
fără o lege a învăţăm în
tului. Dar iată că m inis
terul de resort şi d-nii 
parlamentari au mai m ul
tă  imaginaţie !

T.L. PHILOS

SUCCESE 
III NEDORENE

T înărul pugilist hunedo- 
rean Sorin Ivanovici (Con
structorul Hunedoara), an 
trena t de ta lentatu l antre
nor Ioan Ţapoş, a partici
pa t la întrecerile Cupei 
României, etapa a Il-a , — 
dotată cu trofeul „Memo
rialu l Covaci" — şi a ocu
pat pirm ul loc la categoria 
<67 kg. Nu de m ult însă, 
partieipînd la cam pionate
le naţionale rezervate ti
neretului, categoria 19—21 
ani, a cucerit titlu l de vi- 
cecampion.

In această săptăm înă va

vw vw w vw w vw w w w .

ff prezent, la Satu M are 
pentru etapa de zonă a 
cam pionatului naţional de 
seniori. (IOAN VLAD, co
laborator).

PESCUIT

SPORTIV

Rarii cipînd la etapa in 
terjudeţeană de pescuit 
sportiv de perform anţă, 
desfăşurată la Deva — 
pescarul Suvaina s-a c a li
ficat pen tru  etapa naţiona
lă. Aşa că sportivul devean, 
în  această lună,, va fi p re
zent în judeţu l Bihor, un 
de pleacă cu gîndul ia  un  
loc pe podium.

SOCIETATEA COMERCIALA 

ROMANO-GERMANĂ „PRIMA" S.A. DEVA

Oferă spre vînzare, Ia preţuri avantajoase :

•  autoturisme din import

mărcile : Audi, Ford, Renault şl alte tipuri. 
Autoturismele pot fi văzute în parcarea din 
spatele Casei de cultură.

Cei interesaţi se vor adresa la sediul nos
tru din Deva, str. A. Mureşanu, nr. 2, zilnic 
între orele 7,30—19,30. (471)
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i .. *  LA m ulţi a n i!  dragă 
/ S ab rie la  Negreau, astăzi, 

cjnd Suplineşti 20 ani. Iţi 
ţtreaxâ, cu toată dragostea, 
m am a-soacră şi cumnatele.

(4118)
*  PRIMEŞTE florile în 

crederii în  dragostea ce 
ţi^o port. răsărite din sin
ceritatea sentim entelor 
inele. .L a  m ulţi ani!" cu 
•caz ia  zilei de naştere pen- 

i Xeu V izitiu M ariană, din 
Deva. F ior ian. (4179)

) VÎNZÂRJ— 
C U M P Ă R Ă R I

, *  VlND urgent Oltcit 11
H .T ., 47000 km bord, 2 
Ifefti, î l  luni, curele, cauciu- 
<j#ri P irelîi ş i a lte  piese,

eîfc convenabil. Deva, te- 
on 27444. (4214)

•  VlND apartam ent două 
cam ere. Deva, N. Băloescu, 
l ă .  17 A, sc. A, ap. 9. După 
0 t :W  Y - ■■ (1249)

; 0  VlND canapea cu două
foteîM. DeVa, M icro 15, bl. 
47, se. A, ap. 16, după ora 

14. (9401)
•  VlND înscriere Dacia 

1909 (11)87). In form aţii De
va, ir ie fo n  15202, str. Cri- 
ţ m . S  (4209);

•  C.A.P. Streisîngiorgiu 
anun ţă  scoaterea la licita- 
ţie , ®ri data  de 17 august 
*091, o ra 9, a m ijloacelor 
f ix e  existente în  patrim o
n iu . (4198)

#  VlND autoturism  „Po
lonez 1500", fabricat de
cem brie 1985. cinci viteze, 
p r# ţ convenabil. Inform a
ţii Deva, telefon 20603, după 
Ora 17. (4194)

0  VlND înscriere Dacia 
1300 (1988). Deva, telefon 
24325. (4189)

*  VÎND casă neterm ina
tă. Deva, Aurel Vlaicu, 
n r . 93. (4207)

•  VlND înscriere Dacia 
(1919). Deva. telefon 14874.

(4206)
•  VlND Dacia 1 300. fa

b rica ţie  1974, Deva. te
lefon 14474.

■ (4205)
0  VÎND convenabil ma

şină trico tat Veri tas. De-

•m

. va, telefon 27758.
(4202>

•  VÎND m aşină de cusut
Singer. tSU pdBhlă. Bfcva, te 
lefon 13823. . (42®)

•  VlND autoturism e Lada'
1500 şi Opel Ascona. in 

form aţii Deva, telefen 23011, 
în  zilele fără  sdt, orele 
18—20. ' (4188)

m 9 m m

•  CUMPĂR cuzineţi de
bielă co ta  zero, pen tru  
Moskvici 4®. ' Grăştie, te 
lefon 47374. - (4192)

•  VlND două verighete
aur. Deva, telefon 14047, 
după ora 16. #187)

•  VlND autoturism  Da
cia  1 100. Relaţii, bulevar
du l Decebal, bloc K, sea
ra  C, apartam ent 67, în tre 
orele 15—20. (Deasupra m a
gazinului Auto-moto).

(4197)
•  VlND Mercedes 240 

Diesel, an  fabricaţie 1975. 
Deva, telefon 24979.

(4199)

•  VlND Skoda S 100,
stare bună. Deva. telefon 
18178. (4186)

•  VlND Audi 80, Deva, 
telefon 26132 sau  Micro 15, 
bloc 50, apartam ent 1.

(4184)

\ •  VlND televizor color
Grundig, telecomandă, d ia 
gonala 67 cm, piese d e  am - 
breaj şi pompă d e  apă 
Opel Record 1 900. Hune
doara, telefon 20347 sau 
str. Simion B ăm dţiu, nr. 
10. (4177) ;

•  VlND apartam ent trei
cam ere cu garaj. Deva, zâ 
na pieţei. Deva, telefon 
18205. (4161)

•  VlND Audi 100, preţ 
convenabil. Deva, te le
fon 18738', după ora 17.

(4174)

•  VlND înscriere Dacia
1 300 (1987). Deva, '  te le 
fon 16066. (41®)

•  VÎND trac to r U 650,
cu remorcă. Deva, telefon 
27862. (*162)

•  VlND două maşini de 
cusut industriale. Deva. te 
lefon 27129. după ora 16.

(4212)

•  MAGAZINUL, 

„AMETIST" 

din Deva,
cartier Oituz, vinde 

televizoare color, Me- 
gaVision, _  Tec, Dai-
troa, diagonala 51 cm, 
garanţie un an. In caz 
de defectare se înlo
cuieşte televizorul. L i
vrarea este imediată.

(4210)

S C H IM B U R I 

D E  L O C U IN fE

•  SCHIMB apartam ent 
două cam ere Micro 15, De
va, cu garsonieră. Deva, 
telefon 22929 sau 27458.

(4147)

•  SCHIMB apartam ent
două cam ere Deva Cu 
două-trei cam ere Sim eria. 
Inform aţii Deva, Aleea Ro
m anilor, bloc 18, aparta 
m ent 41. (4175)

•  SCHIMB apartam ent
proprietate două camere, 
etaj I, zonă centrală, cu 
apartam ent 3—4 cam ere zo
n ă  centrală- Inform aţii De
va, telefon 13745, după ora 
16. (4185)

•  SCHIMB garsonieră, 
central, lingă piaţă, cu a- 
partam ent două camere, 
exclus Dacia şi Micro 15. 
Deva, telefon 13230.
. (4170)

O FE R TE  D E

Istanbul, cu autocarul. P le
carea în  10 august, 1991, 

* ora 7, ■ Costul î  "9880 I« .  
. Inform aţii lai telefon 16452. 

v (4190/4191)

D IV E R S E

•  OFER recompensă
30 Q00 — 50 000 lei pentru  
preluare contract garsonie
ră. Deva, telefon 15832, 
după ora 15. (4183)

•  OFER recompensă
100900 — 150 O0C pen tru  
cedare contraet apartam ent 
de stat, două, trei camere, 
exclus Dacia, Micro. Deva, 
telefon 22720. (4098)
- *  CU autorizaţia nr. 
1243, din 13 iulie 1990, eli
berată de P rim ăria  Ju d e 
ţu lu i Hunedoara, a lua t
fiin ţă  „Asociaţia Fam ilia
lă", cu sediul în Brad.

/ (4176)

•  PREIAU contract a -  
pârtam ent două camere. 
Dacia. Inform aţii Deva, te 
lefon 14340. Recompensă.

(4196)

ÎN C H IR IE R I

•  CAUT apartam ent două
cam ere pentru  închiriat. 
Deva, telefon 22300, orele 
16—19. (4203)

•  DOMNIŞOARA, caut 
gazdă în  Deva. Telefon 
11631, Deva, după ora 20.

(4195)

I ASOCIAŢIA „PRO BASARABIA Şl BUCOVINA
f FILIALA DEVA

Roagă pe toţi m em brii şi sim patizanţii să
prezenţi In ziua de joi, 8 august 199*,

fio
orele 17,30, laI

«sala de şedinţe a Direcţiei Judeţene de Poştă şi Tele
com unicaţii pentru  tn tiln irca  lunară  cu care. ocazie 
se vor face com unicări foărle im portante.

SERVICII

•  AGENŢIA de turism
..MARFS-TUR" organizează 
excursie în Turcia, perioa
da’ 10—15 august, cu caza
re  la  Giurgiu, 4 800 l e i : 
cu cazare la Giurgiu şi la 
Istanbul — 6 800 lei. în 
scrieri, telefon 17591, ore
le 10—17 ; 21034 — după 
ora 17. (4181)'

•  SOCIETATEA Comer
cială „EXIMTUR" S.R.L.

P IER D ER E

•  PIERDUT legitim aţie 
de serviciu, pe num ele Ră- 
ducu Steluţa, eliberată de 
Ţesâtoria de M ătase Deva. 
6  declar nulă. (4180)

COMEMORARE

•  ASTAZI, 7 august, cu 
lacrim i în  ochi, cu sufle
tele zdrobite de durere, 
comemorăm un an de cînd 
soarta a răp it din mijlocul 
nostru un suflet drag şi 
scump, o bună mamă, so
ţie şi bunică, la num ai 49 
ani, p e ' ceâ ca te  a  fost

SILVIA POPA, 
din satul Vărmaga. Nu te 
vom uita niciodată. (4211)
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SECŢIA DRUMURI NAŢIONALE DEVA 
ANGAJEAZA PRIN CONCURS 

#  maistru mecanic la centralul secţiei 
Concursul va avea Ioc In data de 26.68. 

1991 la Direcţia Regională de Drumuri şi Po
duri Timişoara, str. Giurgiului nr. 18.

Relaţii suplimentare privind înscrierea la 
concurs puteţi lua Ia telefoanele : 13327, 13538, 
17326, biroul personal. (466)
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PRIMĂRIA ORAŞULUI BRAD 
lansează o ofertă de întocmire a unui stu

diu tehnic pentru construirea unui monument 
închinat eroilor revoluţiei din decembrie 1980.

Date suplimentare se pot obţine la biroul 
tehnic-sistematizare, 23, telefon 56880, unde se 
vor depune ofertele, pînă la data de 25 august 
1991. (467)

de

I

SERVICII DE MICA Şl MARE 

PU3LICITATE lA  HUNEDOARA

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

Publicitatea cu apariţie în ziua următoare 
prezentării anunţului se preia zilnic între orele 
8—11, :ar cea cu apariţie ulterioară se preia în
tre orele 8-14. Alte relaţii puteţi obţine la a- 
dresa sau telefonul indicate.
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„CORA" 3 . A. HUNEDOARA

A N U N Ţ A
•  concurs pentru ocuparea funcţiei 

contabil şef,
ce va avea loc în data de 21 august 1991, 

ora 11, la sediul societăţii.
Condiţii de participare : studii superioare 

economice şi vechime 5 ani în funcţie finan
ciar— contabilă.

Relaţii suplimentare la telefon 12244 sau 
13912. (475)

OFICIUL DE CADASTRU 
ŞI ORGANIZAREA TERITORIULUI 

HUNEDOARA — DEVA

cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 19, 
telefon 14165

Organizează concurs pentru ocuparea pos
turilor de :

•  specialişti topografi — cu studii supe 
rioare pentru da fa de 19 august 1991;

•  inginer şef — pentru data de 6 septem
brie 1991, cu studii superioare de 
specialitate.

Informaţii suplimentare la sediul unităţii. i
(477)' «r

------------------------------------------------------------------------------ I
b

PATRONATUL NATIONAL ROMAN | 
UNIUNEA ECONOMICA ROMÂNA : 

A ÎNTREPRINZĂTORILOR PARTICULARI 1 
FILIALA JUD. HUNEDOARA j

. ■ •. •••;'.-.\v. . • - '.'Y -\-S. ; b-
în  colaborare cu GAMA (Grupul Academic de M ar- |  
keting şi M anagement) Bucureşti şi a lţi specialişti în '  
dom eniu din zonă organizează î»  perioada 1 octom- |  
b rie —- 30 aprilie 1992: •

•  cursuri postuniversitare şi postliceale (ediţia j 
a Il-a) I

de iniţiere şi perfecţionare în  dom eniul economiei de '  
piaţă, în  m unicipiile Deva, H unedoara şi Petroşani. |  

Din program ul cursurilor m enţionăm  : cunoştinţe « 
d e  m anagem ent şi m arketing, contabilita te şi legisla- I 
ţie  specifică tranzacţiilor comerciale, precum  şi lecţii * 
teoretice şi practice d e  utilizare g calculatoarelor I 
I.B.M.—P.C. J

Se vor preda c irc a ; 200 ore eşalonate pe m inim  > 
6 luni, în  zilele de sîm bătă şi dum inică. I

Se pot înscrie în treprinzători particulari, anga- j 
ja ţi d in în treprinderi, firm e,' regii şi societăţi corner- ( 
riale, precum  şi orice persoane care doresc să-şi în - J 
suşească cunoştinţele esenţiale a le  conducerii şi or- |  
ganizării activ ităţilor economice şl private pe princi- « 
plilc economiei de piaţă, I

înscrierile se fac p iuă la  X0 septem brie şi pot fi '  
pe cont propriu  sau  cu tr im ite re  do către în trep rin - |  
deri, firm e, societăţi com erciale etc. J

Inform aţii suplim entare la  telefon 11339 sau di- i
rect la  sediul U.E.R.I.P. Deva, str. I  Decembrie nr. 30, I 
cam era 30, sau la sediul nou din str. A. Saguna, nr. 2. i

(476) i
- ...... .... . . . ..... . .. .... ...... . . .. ..... ... ^  ^  '

SOCIETATEA COMERCIALĂ

COMTOURINEX S.R.L.

SIMERIA, str. Piaţa Unirii, bl. 21 
VINDE TELEVIZOARE COLOR DESIGILATE

•  Philips, Grundig, Saba, ITT, Nord- 
mende

•  diagonala 63—69 cm
•  preţ: 30600 -— 39900 tei/buc.

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ 
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
C SI LOCATIVA 

H U N E D O A R A
r  A N U N Ţ A : ;

Organtzaera licitaţiei directe îij ziua de 30 
august 1991, pentru concesionarea următoare
lor activităţi economice :

#  Grădina Zoologică din zona Ciuperca;
•  Ştrand Valea Seacă.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul. 

Regiei din b-dul Republicii, nr. 5, şî telefon 12290 J 
sau 12007 — Hunedoara. ;

(459)
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REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALA 
DE GOSPODĂRIE COMUNALA 

SI LOCATIVA 
H U N E D O A R A

A N U N Ţ Ă :

1 I
* *

I I

i i
1 /a IN U IN j  A  î; 1 0
j Organizarea licitaţiei în data de 30 august J j 
I 1991, pentru execuţia (construcţie şî finalizate) » !
! a următoarelor obiective de investiţii, din do- J | 
| meniul public: |  )

— bloc cu 2 apartamente şi spaţii corner- i  |
| ciale la parter în satul Boş; |  |

— bloc cu 4 apartamente şi spaţii corner- j J
I ciale Ic parter în satul Peştişul Mic. I |
1 Relaţii suplimentare se pot obţine Ia sediul |  J 
J Regiei, din b-dul Republicii, nr. 5, telefoane * |
j 11594 sau 12007 — Hunedoara.
î (459) î |
I I

r e d a c ţ ia  s i a d m i n is t r a ţ ia 2 700. Deva, str. I Decembrie, ar. 35. T elefoane: 11275. I2I57, 11269 H827.
TIPARUL : Ti[>ografia Deva, str. 22 Decem brie, nr, 257.

25904. Telex : 72288. Fax : 18061


