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S.C. „Agrotransport” S.A. Deva (fosta ITSAIA) a- 

j coperă o 'bună parte din nevoile de transport ale a- 
• genților economici și particularilor din județul nostru. 
J . Cu toate acestea, din discuția purtată cu dl Nicolae 
J Bota, directorul societății respective, am reținut câI treburile nu merg chiar ca pe roate, că se mai pun tot

felul de bețe și piedici, tocmai anume pentru ca lu- I' crurile să fie încurcate. Dacă nu se fac atît de
mult simțite, problemele aprovizionării cu combustibil 

J (cu excepția unor goluri — n.n.), dacă o parte din 
mijloacele de transport s-au dat în locație de gestiune 

' sau au fost închiriate, iar pentru găsirea unor; soluții 
’ de „ameliorare" a blocajului financiar consiliul de 
J administrație a stabilit scoaterea la vînzare a unorI active de la coloana Brad, există și alte greutăți ce
, dau mare bătaie de cap salariaților.

1 între acestea, un loc important îl ocupă calitatea
sub orice critică și scumpirea peste măsură a unor 1" piese de schimb și materiale (este vorba în special
despre anvelope — n.n.). De asemenea, situația, econo- 

J mică â firmei este îngreunată de neplata în totalitate 
I a prestațiilor de servicii, existînd neîncasate peste 1B

milioafie lei de la diferiți beneficiari, o mare parte dihtre 
ei aflîndu-se în agricultura județului nostru, unii fiind 
condiționați de neacordarea subvențiilor promise.

Toate ar fi cum at fi și s-ar mai' descurca, dacă 
n-ar exista o problemă ce le pune capac la toate. Este 
vorba despre dobînzile exagerate care se practică și 
grevează și datoriile acumulate dinainte de 1989 (!), 
Deși s-a promis că dobînzile la credite nu vor fi de- 
cît de 15 la sută, acestea sînt de aproape 5 ori mai 
mari, devenind insuportabile pentru majoritatea agen. 
ților economici. Evident, în asemenea condiții, deși este 
acută nevoie, nici nu poate fi pusă problema reînnoirii 

parcului de mașini (de circa 2 ani nu s-au mai cum
părat alte mijloace de transport — n.n.) cu toate că 
cerințele de transport la intern și extern sînt destul 
de însemnate, practicîndu-se prețuri accesibile fiecă
rui solicitant. în situația că n-ar fi trebuit să fie su
portată povara creditelor, cu totul alta ar fi fost sta
rea economică actuală a societății. în contextul măsu
rilor luate pentru îmbunătățirea parametrilor eco
nomici, se înscrie și aceea de reducere (prin redistri
buire — n.n.) de Ia 97 la 26 persoane a salariaților 
din compartimentul operativ și tehnic. în același timp, 
pentru îmbunătățirea stării de legalitate, nu s-au mai 
tolerat cazurile de sustrageri de combustibil, piese și 
alte materiale din patrimoniul societății, întărindu-se 
răspunderea în muncă a salariaților de la coloane și 
autobaze.

Sînt motive să credem că dacă vor dispărea cau
zele ce frînează bunul mers al lucrurilor, S.C. „Agro- 
transport” S.A. Deva reprezintă un loial partener de 
afaceri, ce poate oricînd sfida concurența.
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NICOLAE TÎRCOB

AGENDĂ 

ELECTORALĂ

■ AFIȘAJUL ELECTO
RAL.

în- localitățile județului 
au fost stabilite - locurile 

i destinate afișajului electo
ral. Un afiș electoral nu 
poate depăși dimensiunile 
de 500 mm o latură și 300 
mm cealaltă. De asemenea, 
potrivit Legii nr. 68/1992, 
afișul care convoacă o 
reuniune electorală va a- 
vea maximum 400 mm o 
latură și 250 mm cealaltă.

Trebuie reținut faptul că 
pe un panou electoral fie- 

' care partid, formațiune po
litică, coaliție a acestora 
sau candidat independent 
poate aplica un singur a- 
fiș ț !e*Otal.

Afișele electorale care 
Combină culorile, astfel in
cit să evoce drapelul Ro
mâniei sau al. altui stat, 
sînt Interzise !

Poliția estg^ obligată să 
asigure integritatea panou
rilor și afișelor electorale.

Distrugerea, deteriorarea,: 
murdărirea, acoperirea, prin 
scriere sau orice mod a lis
telor electorale, platforme- 
lor-program sau a oricăror 
afișe ori anunțuri de pro-* 
pagandă electorală tipări
te constituie contravenții și 
se sancționează cu amendă 
de la 5000 Ia 15 000 de lei.

■ PREȘEDINTELE BI
ROULUI ELECTOR AI, AL 
SECȚIEI DE VOTARE.

In conformitate cu pro
gramul calendaristic pen
tru realizarea acțiunilor 
Prevăzute in Legea pentru 
alegerea Camerei Deputa- 
ților și a Senatului, precum 
și în Legea pentru alege
rea Președintelui României, 
pină cel mai tîrziu ' la 6 
septembrie a.c. se întoc
mesc și se comunică la 
președintele Tribunalului 
județean lista magistrăților 
sau altor juriști care vor 
fi desemnați, prin tragere 
Ia sorți, președinți ai bi
rourilor electorale ale sec
țiilor de votare și locțiito
rii acestora.
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Se mai construiește 
în Brad?

Discuție realizată cu dl ing. NICOLAE MOGA, 
primarul orașului Brad

— Die primar, investițiile 
reprezintă o problemă de
licată în multe localități, 
mai ales din lipsă de fi
nanțe. Se poate spune ace
lași lucru și în cazul ora
șului Brad ?

— în Brad, în momentul 
de față se lucrează la două 
investiții. Una ar fi Mote
lul Cooperației — în pre
zent lucrările s-au oprit din 
lipsa de fonduri — iar cea 
de-a doua, clădirea Băncii 
Comerciale, investiție care 
se desfășoară foarte bine. 
Lucrările sînt oarecum îna
intea graficelor.. Merge 
foarte bine pentru . că 
nu sînt probleme ' de 
finanțare și poate fiind sin
gura lucrare de amploare 
exceptînd motelul.

— Vorbind despre clă
direa băncii, cînd se esti
mează finalizarea lucrări
lor ?

— Termenul este pentru 
anul 1995, ceea ce cred că. 
se’ va și întîmpla. Banii

pentru investiții sînt.
Nu ar exista în a- 
ceastă situație motive de 
întîrziere. ' .

— Pentru că sîntem la 
un capitol deosebit de im
portant — investițiile — 
Care este situația acestora 
privite sub aspect edilitar?

— Nu avem alocate in
vestiții pentru lucrările e- 
dilifare. Avem promisiuni 
pentru o'nouă centrală ter
mică în oraș. S-au promis 
bani de către Consiliul Ju
dețean dar concret nu s.a 
primit nimic pînă în pre
zent. Asemenea și altor o- 
rașe problema locuințelor 
este acută.

— Primăria are vreo o- 
, fertă, exceptînd investițiile 
'de la buget ?
' — Intenționăm să orga
nizăm licitații în perioada 
’imediată. O licitație a avut

CORNEL POENAR

(Continuare în pag. a 2-a)

Rapsodii de toamnă. Foto PAVEL LAZA

CONVERSAȚII

frizer te rade ?
— Eu mă rad singur întotdeauna.

pe m
— Vai, ce urîf ești ras! Ce măgar de

' . In atenția cititorilor ziarului
„Cuvîntul liber“

ABONAMENTELE
la ziarul nostru se fac la oficiile poștale, factorii 
poștali și difuzorii de presă !

Costul unui abonament lunar este de 140 
lei la care se adaugă taxele poștale.

IA MITING
7. a ml/ing nu sini numai 

mitingiștî, ci Și polițiști, zia
riști, S.R.-ișți, alți curioși. 
Cu toții sînt apolitici. Deci 
discută în afara politicii...

— Tu ce zici, care din 
cei șase cîștigă tronul de 
la Cotroceni ?

— Tot dl Ion Iliescu, de
sigur, Parcă și rima se face 
mai ușor: Cu ' Iliescu in 
frunte/Vom avea victorii 
multe".

— Da, ca și pînă acum...
— Oricum, e mai bine, 

că dacă vine geologul si 
începe să ne caute...

— Die, nu l-am mai vă
zut pe bătrînelul ăla sim
patic, cu papion, pe Ratiu.

— Am auzit că s-a dus 
dp unde a venit și că ră- 
mîne acolo.

— Să vină cînd l-oi che
ma eu.

— Sau eu...
— Și voi tot mineri sîn- 

teți ?
— Da, de la Mu ncel.
— Am auzit c-o duceți 

rău de tot. Aveți salarii de 
mizerie...

— Da, die. Ne-au depă
șit țoți; și energeticienii, și 
ceferiștii...

— Pînă și noi, frizerii.„ .

DUMITRU GIIEONEA

(Continuare ..în pag. a 2-a)

■ RECURSURI

Aceeași Lege prevede ca, 
în termen de 24 de ore de la 
pronunțare, dar nu mai 
tîrziu de 9 septembrie a.c., 
ora 24, la instanța ierarhic 
superioară se pot formula 
recursuri împotriva hotă- 
rîrilor judecătorești prin 
care au fost soluționate 
contestațiile împotriva în
registrării sau respingerii 
candidaturilor. Curtea Su
premă de Justiție va solu
ționa aceste recursuri în 
termen de două zile, cel 
mai tîrziu pînă la 11 sep
tembrie, ora 24...

I

■ „COPIII STRĂZII". In aceste 
zile de început de septembrie 
au > părăsit tabăra școlară de 
la Brădățel (din Retezat) 20 
de copii din județul Dolj.'Ei 
s-ău bucurat aici de un sejur plă
cut datorită Asociației „Copiii 
străzii" idin Craiova, care le-a 
facilitat deplasarea și ocrotirea. 
Deși sint copii ai străzii, ei au 
dovedit in tabără un comporta
ment civilizat, după cum -.pre-. 

ciază instructorii Administrației 
de Tabere din Deva. (L.L.)

■ MULȚUMIRE. Deși unitatea 
„Dacia Service" din Brad se con
fruntă încă cu lipsa unor repe
re, colectivul de muncă al aces
tei unități, caută să satisfacă ce
rințele tuturor clienților. Astfel, 
prin exigența dlui Jurca Nico
lae (recepție — CTC), a domnilor 
Avram loan și Demian Arsenic 
(mecanici), Voicd Horia (tinichi
giu), David Emil (vipitor) pre
cum și a celorlalți, cei ce soli
cită serviciil. acestei unități plea
că mulțam \ (Al. J.)

■ OASPEȚI BINE PRIMIȚI. 
Hotelul din. Geoagiu Băi al „Con- 

sumcoop” Orăștie are, la.ora ac
tuală, toate locurile (în număr 
de 60) ocupate. Oaspeții săi din 
județul nostru, dar și din alte 
Zone ale țării, veniți în stațiune 
la odihnă și tratament — se bu
cură de condiții de cazare qp- 
time. (Tr. B.)

■ PRIMIM STICLE ! După ne
numărate apeluri primiți. de la 
dumneavoastră, st’maț. c’titori, 
sîntem astăzi în măsură să vă 
dăm o veste bună : în Piața din 
Deva, la firma „Moise S.N.C. O- 
prișa se primesc sticle goale 
de litru și de jumătate. Progra
mul este zilnic, inclusiv sîmbă- 
ta și duminica. (Gh.I.N.)

■ ,O PLĂTIM, N-O VE
DEM !' Mai mult- g ? e dat 
blocul nr 14, de lingă Primăria 
din Rapolt, au venit să ne îm
părtășească din necazuri: Dum
nealor ne-au rugat cu insistență 
să scriem măcar despre faptul 
că de multe IWni de zile nu au 
apă la robinete, nici la băi, nici 
la bucătării. Dar o plătesc. 
(Gh.I.N.)
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„Nimic nu e imposibil"
Jennifer Bye are un 

tricou pe care e impri
mată sintagma „nimic 
nu e imposibil". Se pare 
că această sintagmă i-a 
devenit crezul muncii în 
noua sa îndeletnicire, 'ca
re îi descoperă sufletul 
generos, în înțelegerea și 
trăirea suferințelor celor 
loviți de soartă. Numai 
așa se explică cum a pu
tut să renunțe la profe
sia de bază, practicată 
cîțivă ani în Italia și E- 
gipt, ca profesor de lim
bă engleză, și să se pregă
tească într-o școală spe
cială, pentru a veni în 
sprijinul copiilpr handi
capați.

Prin organizația uma
nitară și creștinească 
„Poplars Church“, Jen
nifer Bye, împreună cu 
Deborah Shepherd au pă- 

. răsit Anglia la începutul 
lunii iulie (recent li s-a 
alaturat și Zita Șpillett), 
oferindu-și serviciile mi
cuților din Secția distro
fici a Spitalului 
cipal Petroșani, 
secție, concepută pentru 
recuperarea ponderală a 
copiilor, a devenit în ul
timii &ni un adevărat lea
găn pentru micuții care, 
după ce vin 'pe fame, 
sînt părăsiți de părinți. 
„Din cei 30 de copii în
tre 0—2 ani, ocrotiți in 
prezent în secția noastră.

doar doi nu sînt părăsiți 
de părinți — ne spune 
dna dr. Adelhaid Mas- 
chek. Ne străduim să a- 
sigurăm copiilor condiții 
optime de îngrijire și 
dezvoltare. Ne-am nu
mărat printre primele sec
ții din țară care i-am 
testat SIDA, colaborînd 
foarte bine cu Institutul 
de Virusologie „Șt. S. Ni- 
colau". Rezultatul a fost 
dezastruos: 16 din 40 de 
copii erau infectați. I-am, 
îngrijit doi ani și i-am 
predat, în unități de"spe
cialitate, ca niște păpuși 
Am lucra* mult și cu or
ganizația „Medectns du 
Monde" far doamnele ca
re au venit din Anglia 

Jennifer, Deborah si, 
curînd, Zita — ne sînt 
real sprijin. Specialii- 
în psihologia jocului 
ramură a științei în 

curs de cristalizare, care 
face apel la terapia ocu- 
pațională — ele deschid 
de fapt o speranță în via
ța celor handicapați. Re
zultatele, în timp, sînt 
fantastice. în afara pro
gramului impus aici, ele 
mai ajută, bisăptămînal, 
prin psihologîh jacului, și 
doi copii handicapați din 
Aninoasa (Emiluț și Ma
rius). Dorința lor de a- 
jutorare este impresionan
tă. Ne gîndim la organi-

zarea, cu sprijinul lor, 
aici, la Petroșani, a unor 
cursuri pentru . pregăti
rea de cadre de speciali
tate în- terapia ocupațiana- 
lă și chiar la organizarea 
unei școli pentru 
handicapați".

Această dorință, 
nîtă speranță la 
distrofici din Petroșani, 
trebuie însă sprijinită, 
sponsorizată, Cine se va 
încumeta, cine se va do
vedi generos, deschizător 
de drum în această u- 
manitară întreprindere ?

Nimic nu e imposibil 
ne asigură Jennifer, ■ 

care pDno .mai presus de 
tee credința w Dumne

zeu și dragostea pentru 
copia oropsiți ce pot șf 
trebuie ajutați cu nesfîr- 
șită răbdare. Ne-ar pare 
rău să plecăm de aici,
din Romania de care
ne-am legat sufletește, 
fără a lăsa ceva ih urma 
noastră, mă refer și la a- 
cele cursuri de speciali
tate pe care le-am putea 
sprijini — mărturisește 
Jennifer.

Da, pimic nu e imposi
bil cînd vrei să dai mă
sura generozității tale, 
cînd nu te gîndești doar la 
propria persoană, ci vezi, 
înțeiegf și trăiești sufe
rința celor din jur.

capiii

deve- 
secția

De la Direcția Județeană a Agenției Naționale de Privatizare 
. șl Dezvoltare a întreprinderilor Mici și Mijlocii

ÎN ATENȚIA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE CU CAPITAL DE STAT :
CONSILIUL INTERDEPARTAMENTAL PENTRU COORDONAREA 

ACȚIUNILOR IN DOMENIUL PRIVATIZĂRII, CONSTITUIT POTRIVIT 
DECIZIEI Nr. 431Z199T A PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI,

în domeniul comerțului, turismului și 
transporturilor încheierea de contracte de 
locație de gestiune pentru active să con
stituie o excepție, urmînd a ff înlocuită 
prin încheierea de contracte de manage
ment în conținutul cărora să fie inserată 
clauza prin care să se prevadă încetarea 
de drept a contractului în momentul vîn- 
zării activului.

Pentru situațiile excepționale cînd se va 
încheia un contract de locație de gestiu
ne, avizul prealabil al A.N.P. — în cali
tate de organ specializat al Guvernului 
în procesul de privatizare — este obliga
toriu- Contractul astfel încheiat va urma 
să conțină clauze, precum : durata deter
minată a contractului dependentă de in
teresele societății comerciale, obiect de 
activitate ți investiții ; încetarea contrac
tului ta situația scoaterii la vînzare ' a 
activului, drept de primă opțiune a loca
tarului la cumpărarea activului, deduce
rea contravalorii neamortizate a investi
țiilor realizate de -locatar, din prețul vîn- 
zării.

în domeniul industrial, agricol sau al 
construcțiilor, avînd în vedere valoarea Fe- 
lativ mare a acțivelor, situație oare în
greunează posibilitatea privatizării prin 
vînzarea de active, să se continue activi
tatea de locație a gestiunii care reprezintă 
o soluție pentru exploatarea lor în sistem 
privat.

împuțerniciții. mandatați să reprezinte 
interesele capitalului de stat să apro
be administrarea unor unități prin 
locația de gestiune numai pe baza unei 
fundamentări temeinice din punct de ve
dere economic și comercial și cu acordul 
prealabil, expres și în scris al Agenției 
Naționale pentru Privatizare. (1020)

I. Pentru buna desfășurare a activită
ților de pregătire, organizare și derulare a 
procesului de privatizare a societăților co. 
mcrciale cu capital de stat,

R E C O M A N D A :
împuterniciți! mandatați să reprezinte 

interesele capitalului de stat vor . ho
tărî începerea negocierilor în vederea 
asocierii cu persoane fizice sau juridice, 
române ori străine, cu capital privat, nu
mai după obținerea, in acest sens, a avi
zului favorabil din partea Agenției Na
ționale pentru Privatizare și Dezvoltarea 
întreprinderilor Mici și Mijlocii.

Muni-
Aeeastă

de 
un 
te

LUCLV LIClU

Ne așteptam sa i 
reprezentant 

școlii, daif.„
La Școala Generală Nr.-6 

din Hunedoara se poate 
intra, normal, pe poarta' 
principală, dar tot atît de 
normal și prin spate, unde 
gardul lipsește pe o în
treagă latură a curții, dă- 
rîmat fiind de un conduc
tor (se pare LC.S.H., care 
a montat o conductă pentru 
zona aceasta a municipiu
lui), care acum nici nu se 
mai sinchisește să-1 mon
teze la loc pentru că nu 
mai are ce, între timp plasa 
de sîrmă dispăruse sau, 
și mai grav, se pare că a 
fost vîndută. După revolu- 

. ție, cînd mulți și-au pierdut 
complet capul, au făcut de 
toate, chiar și împotriva 
condiției de om. Credem că 
intervenția Primăriei 
nicipale ar trebui să 
facă simțită, iar cei 
vați să fie aduși la i

- tate.
Altfel, școala este 

gospodărită — cu forțe pro
prii. Tîmplarul Ioan Bro- 
tea a făcut minuni reparînd 
ușile, ferestrele și, drept 
răsplată, i s-a comunicat 
că i s.a redus postul. Fie
care clasă și profesor di
riginte, cu ajutorul părin
ților, și-au zugrăvit pro
priul spațiu de studiu. Ho-

ntu- 
i se 
vino- 
reali-

bine

Iul, după cum ne spunea •)
dna Steliana Plăcintă, a a
fost zugrăvit anul trecut.
Mai rău e la grupurile sa
nitare, îngrijitoarele slnt 
nevoite să aducă lavoare 
și var de acasă pentru a 
le spoi. Din păcate, bani. 
pentru geamuri nu mat are 
nimeni. Așa că toate cla
sele au rămas, din două, 
doar cu un rînd de sticlă 
la ferestre, restul fiind 
sparte. Și vine iarna ! în 
rest — o școală cu limba 
de predare română dar și 
maghiară — inscripțiile — 
direcțiune, secretariat etc. 
fiind bilingve; Jn lipsa pro
fesorilor de serviciu. îngri
jitoarele își făceau datoria- 
cum se cuvine. Curățenia 
în clase fiind terminată se 
ocupau cu adunatul mor
manelor de 
că toamna, 
propie.

La Școala 
Peștișu Mare am întîlnit, 
de asemenea, doar îngriji
toarea. După inundația dis-

■ trăgătoare de. anul trecut, 
școala a fost zugrăvită, par
chetul schimbat, doar ci
mentul de la coridorul par
terului , este umflat și cră
pat, nemaifiind bani șl pen
tru acesta. îngrijitoarea

frunze, semn 
totuși, se a*

Generală din

Margareta Link, după • ce 
a.. terminat curățenia în 
ctase. șl.a adus șl cei tiqț 
copii pentru a tăia cu să- 
pele tari>a șanțului dfo fa
ța școlii. Frumos din-par
tes rlfosei, semnele de bun 
gaepodar fiind din plin e- 
videoțtate.

Ne așteptam, Ia cele două 
școli vmtate. să întilnim șî 
cite uhi cadru didactic sau 
vreua reprezentant al con- „ 
ducerii școlilor. N-a fost' 
să fie așa. Probabil de la 
1 septembri-1

MINEI. RODEA

16 Pentru buna desfășurare a activi
tății de eoircesionare, /

R K CO M A,N D A :
Activitățile economice , serviciile pu

blice* și altele asemenea, ale unor regii 
autonome și terenuri din domeniul pu
blic. ori privat al statui vi sau unităților 
administrative-teritoriate, pot face obiec
tul unor concesiuni după procedura spe
cial instituită prin Legea hr. 15/1990 și 
HGR nr. 1228/1990. prin care se stabilește 
expres competența de analizare, avizare 
și aprobare a propunerii de concesionare, 
inclusiv procedura de încheiere a contrac
tului de concesionare și de cbntfol a exe
cutării acestuia.

Terenurile din domeniul privat al’ statu
lui sau unităților administrativ-teritoriale 
pot fi concesionate pentru efectuarea de 
construcții, conform prevederilor Legii nr. 
50/1991 și ale Legii 69/1991.

III. Pentru deplina integrare în ansam
blul procesului de privatizare a locației 
de gestiune și creșterea în acest context a 
eficienței econoiiiico-sociale a utilizării ei, 

RECOMANDA:

PROFESIONIST FĂRĂ CUSUR !
Autoservice-ul „Daeia” 

din Hunedoara, Mulți po- 
sesori de autoturisme gră
biți s£-și repare ori. doar 
să-și revizuiască mașinile 
pentru a mai prinde cîteva 
zile de caniculă pe litora
lul Mării Negre sau un 
concediu liniștit Ia munte. 
Alții, proprietari de pămînt, 
au nevoie de mașină ca de 
aer pentru a-și transporta 
produsele sau pur și sim
plu pentru a se dep t pî
nă la... proprietate. în a- 
cest du-te-vino, doar meca
nicii, ceilalți lucratori de și pe la dînsul. nepregetînd 
aici trebuie să-și păstreze ............... ............................
cumpătul pentru a face un 
lucru de calitate. Intre ei 
se remarcă prin profesio
nalism, mult bun simț și 
respect pentru client dl 
loan Szabo, mecanic de la 
înființarea autoservice-ului, 
în urmă cu 24 de ani, ' a 
cărui vechime în profesie

începe, de fapt, cu mult 
înainte, la I.C.S.H., unde 
pe atunci tînărul meșter se 
impunea în meseria de 
motorist. A îndrăgit mo
toarele și probabil pînă la 
pensie și nici după aceea 
nu le va lăsa din mînă. Și 
unde pune dînsul mina, 
pune și Dumnezeu...

își amintește, cu o reală 
modestie însă, că mai bine 
de jumătate din tinerii msș- 
canicî de acum ai societății 
comerciale și-au făcut, într- 
un fel sau altul, ucenicia

să Ie* destăinuie din tainele 
meseriei sau „întărindu-le" 
cunoștințele măcar cu 
sfat. într-o perioadă 
spunea că este cel 
bun regleur âl direcției ia 
mașină. Și i.au trecut prin 
mină, de-a lungul , anilor, 
după cum au intrat în țară, 
Warsharve și Pobede, Fia-

un 
sa 

mai

fost de față doar 
minute în încăperea 
Școala Generală Nr. 
Deva unde se disiri-

Am 
cîteva 
de la 
4, din 
buie certificatele de pro
prietate. Am schimbat pu
ține vorbe cu dna Valeria 
Șofron. împuternicită cu e- 
liberarea acestor atît de im
portante documente. Dum
neaei ne-a spus :

— Avem pe listele ofi
ciale mai bine de 7900 de 
cetățeni care au dreptul,

conform legii, șă-și ridice 
aceste certificate;

— Cîți le-au ridicat ?
— în luna iunie — 1303, 

înt luna iulie —1268. în lu
na august, pînă astăzi — 
1091.

— Cam puțini.
— Un total ar fi de 4662. 

Dar mai trebuie adăugați 
133 care nu erau trecuți pe 
listele inițiale, dar cărora 
— pe bază de dovezi ofi
ciale — le-am eliberat cer
tificatele lă care au drep
tul.

— Dna Șotron, ce facem, 
eu cei care nu pot veni să 
le ridice. Din cine știe ce 
motive.

— Cu colega mea, dna 
Mihaela fosifescu, avem un 
program de lucru Urne sta
bilit. Aici, la sediu, și în 
teren. La oamenii bătrîni, 
bolnavi, la handicapați ne 
deplasăm noi, le ducem la 
dumnealor acasă. Bineînțe
les, cu toată grija, pentru 
că stnt acte de, mare va
loare.

turi și Moskviciuri, Daeia 
1100 și Dacia 1300 șt, mai 
nou. alte tipuri de mașini.

Este mereu curat în îm
brăcăminte și meticulos, 
chiar dacă meseria oferă 
mai greu condiții pentru 
așa ceva. E suficient să-i 
privești lada de scule pri
mită în urmă cu 24 de ani. 
Nu găsești o pate de mur
dărie pe ea, Fiecare cheie 
este ștearsă după folosință. 
Dacă-1 întrebi despre 
legi, îți răspunde cu 
pect că sînt oameni
și merită să ai încredere 

.în ei. Aceleași cuvinte are 
și despre reeepționerul șef. 
Dorin Codoban. și despre 
șeful autaservice-ului, ing.
/jrjil Man — oameni la lo

cul lor. potoliți, chibzuit t. 
De fapt, respectul este re
ciproc.

co- 
res- 
buni

MINEI. BOBEA

k continuu
...Cînd am plecat au in

trat trei pensionare. Au 
întrebat mai tatii „de ce 
costă certificatul ăsta 115 
lei ?” Cu calm, eu răbdare, 
dna Valeria Șofron Ie-a 
v-->rhH convingător despre 
însemnătatea lui, despre 
modul în care va putea fi 
folosit în anii care vin. Așa 
ar trebui să vorbim cu oa
menii peste țot, în . orice 
împrejurare...

Gh. I. NEGREA

• ••*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•* • *•*»*•*•*•*• ♦ • * • * •*«*•*•*•*•*•_*. •*•*•*•*•*♦*•******* *
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Se mai construiește in Brad?
(Urmare din pag. I)

deja loc pentru un bloc co
mercial și servicii (vizavi 
de autogara), în suprafață 
de 700 mp. Cealaltă are în 
vedere un alt bloc cu di
verse utilități — cabinete 
medicale, birouri —, pe am
plasamentul dintre „Metalo- 
tex” și blocul 8, unde vor

fi și cîteva locuințe cu ga
raje la demisol.

Sîntem dispuși să conce
sionăm teren pentru con
strucții de locuințe chiar și 
pentru blocuri cu 4—6 a- 
partamente. Dificil este că 
oamenii nu prea au mulți 

< bani. Căutăm să rezolvăm 
problemele oamenilor mai 
ales a locuințelor, numărul 
cererilor pentru un cămin

ridieîndu-se la 600.
Ne gîndîm Ia construirea 

unei noi școli în locul ce
lei existente ta strada Ho
rea, iar în perspectivă Ia o 
Casă de cultură modernă, 
un sediu al administrației 
și un cinematograf.

— Die primar, dincolo de 
gîndurile frumoase pe care 
Ie aveți, vă dorim mult 
succes!

(Urmare din pag. I)

— Dar dintre partide, 
care crezi că va fi primul 
la alegeri ?

— Păi, F.D.S.N. Tovarășii 
de aieî au o mare expe
riență politică, revoluțio
nară.

— Lașă că nici cu F.S.N. 
nu mi-e rușine. Ei au cîș- 
tigat pariul cu agricultura, 
ei au luat mină de pe eco
nomie, că-i frigea, 'și tot ei

La miting
vor da cite un tractor fie
cărui țăran.

— Dar de Stolojan ce 
zici ?

— E deștept tipul, die,
— La el acasă, la birou. 

La noi, la fabrică, nu: se 
prea simte...

— Abia aștept alegerile 
de la 27 septembrie. Cred 
că după ala o să plouă.

— Păi cu promisiuni a 
plouat șt pînă acum. Și încă 
plouă.

— Măcar de ar veni ploa
ia aia... de la Cluj. Cu Tu
nar la nțanevrarea robine
telor.

— Totuși, ar fi bine și 
cu rege, Mai ales că acum 
nici lui Cioabă nu i se re
cunoaște supremația de re
ge al romilor.

— Nu-i bal. Lui tot mai 
bine ii stă ea bulibașă.

— Hai să mergem și noi, 
că mitingul s-o gătăt...
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în campania electorală
Partidele se prezintă

Reamintim conducerilor organizațiilor județene ale 
partidelor și formațiilor politice că ziarul „Cuvîntul 
liber” acordă un spațiu gratuit pentru propagandă elec
torală. Materialele apar în coloanele cotidianului nostru 
în ordinea sosirii la redacție. Particule își pot prezenta 
programele, candidații pentru Senat, Camera Dcputaților 
șî Președinția României ș.a. '

Pentru a asigura o ținută demnă ziarului în campa
nia electorală vom promova schimbul de idei, dar nu 
vom publica materiale jignitoare, cu atacuri la persoană 
care pot dăuna candidaților.

Atragem, totodată, atenția și asupra necesității ca 
articolele să fie aduse din timp la redacție, în așa fel îneît 
să poată vedea toate lumina tiparului în perioada stabi
lită pentru propaganda electorală.

l

! ! 
j SOCIETATEA COMERCIALĂ |

j „MERCUR CORVINEX“ S.A. HUNEDOARA| 
a
| Vinde prin licitație publică materiale
. construcții provenite din demolări. Licitația 
| loc în data de 3 septembrie 1992, ora 10, 
' sediul societății din municipiul Hunedoara,
I Piața Libertății, nr. 16.
b “ “

IV
b

I
b

I
b

I
I
i 
i"
b

I
I 

economic — Spit. Munici- !

I« 
economic — Spit. Orășe- |

b 
economic— Spitalul Oră- I

I
Concursul va avea loc în data de 21 sep- g 

! tembrie 1992, orele 9, la Direcția Sanitară, iar <

adj

de | 
are » 
lai 

str. î ■ ___ _____ ____ _____ i 
Relații suplimentare se pot obține Ia tele-ș 

fon nr. 95/712136 sau la sediul societății. J
(1023)| 

• * *
--------------------------------------------------_-------------- j 

DIRECȚIA SANITARĂ A JUDEȚULUI |

HUNEDOARA I

Organizează concurs pentru ocuparea uț- |
• mătoarelor posturi:

• contabil șef — Policlinica cu Plată Deva ;
• director

I pal Petroșanil
• director

; nesc Lupeni
I • director
| șenesc Vulcan
I
I
I înscrierile se fac pînă la data de 14 septembrie | 
i 1992.

i
I

î
i-

adj.

adj;

*
I

Condiții de participare: studii superioare! 
economice.

Relații suplimentare la Direcția Sanitară I
Biroul resurse umane. (1022) |

1, DACIA UNIREA (16) 3 0 12
— UNIV. CRAIOVA (7) 3 111
Gazdele doresc mult victoria, dar 

zicem noi ușor, în șah.
Pronostic : 1, X

Concursul tin
6 septembrie

1-3 1 (-1)
5—2 3 (-1-1) 
pot fi ținuți,

2. PROGRESUL (11) 3 111 4—6 3 (—1)
— STEAUA (2) . 3 2 1 9 8—3 5 (+3)
Duminică, Steaua ya juca... ca Ia ea „acasă”. 
Pronostic : X, 2

3. SPORTUL STUD. (10) 3 111 3—3 3 (—1)'
— F.C. FARUL (8—9) 3 111 6—5 3 (ți)
Constănțenii joacă deschis în deplasare, ei pu

țind face un meci hun în Regie.
Pronostic : 1, X

4. ATALANTA — PARMA _  Pronostic X
Oaspeții vor aborda serios meciul de la Berganto. 

cu Atalanta, echipă mult scăzută valoric în „D Cal
ciu”. .
5. CAGLIARI -r- JUVENTUS Pronostic : X, 2

Achiziționînd. piese de bază (Watt, Moller, Vialli), 
Juve începe campionatul — pentru a 7-a oară — cu 
gîndul Ia un nou titlu.

• 6. FIORENTINA — GENOA Pronostic î 1, X
După catastrofalul final de campionat din ediția

I b
I b
I b ne-1 
b
I
i b
I b
I 

sortiment |
b b 

si variat. I ♦ b

STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI
PRODUCȚIE POMICOLĂ GEOAGIU
Vinde la prețuri "negociabile cantități 

limitate de:

i
• mere de vară și toamnă, soiuri nobile
• prune din soiuri nobile
9 struguri din soiuri nobile

9 ceapă uscată de toamnă
9 material săditor pomicol in 

variat și cu calități superioare
• material dendrologic superior
Cei interesați vor lua legătură directă cu| 

fermele de producție, respectiv cu ferma 2 le- j 
gumfcolă pentru ceapă și arpagic, cu ferma 3 I 
pepinieră pentru material săditor, cu ferma 11 
si 4 pentru fructe. (1021) *

I■ _ - - - *
I
b

. 1
CONSILIUL LOCAL ORĂȘTIE

Informează pensionarii foști membri ai g 
C.A.P. care n-au ridicat pensiile pe lunile mar- ; 
tie-iunie eă plata lor se va face Iți sediul nos- | 
tru, începînd cu data de 3 septembrie 1992, în- ? 
tre orele 11—15. (1025),

_____________ -I
■ ■ I ............................. lf '■ — ■ «

I *
COMERCIALĂ „SARMIS" SA J

I 
Iw - - - * 1 * 1 2 3 

nor spațu situate in imobilul din Str. 1 Decern- | 
brie, nr. 11- din Deva (fostul sediu al O.J.T.)j 
pentru folosințe diverse — sedii (birouri) so-| 
cietăți comerciale și necomereiale, asociații și | 
altele asemenea, camere . de mostre, oficii și • 
stații de calcul și alte activități eu acordul pro- | 
prietarului. J

» " • • * '

trecută, Genoa, null schimbată, cu greu va rezista Ia 
Florența.

7. MILAN — FOGGlA Pronostic : 1
Milanezii, rcalizînd alte noi achiziții de excepție

(Papin, Leuftol, Savicerie, Baban), nu numai că vor 
să cîștigc „scHdetto**, dar vor să și-1 adjudece înir-o 
manieră Ia fel de impresionantă — fără înfrîngere.
8. NAPOLI — BRESCIA Pronostic: 1

Bun prilej pentru antrenorul oaspeților și „stra-
nierii” lui dc-ași etala clasa, dar în „II Calciu” este 
foarte greu pentru noile promovate.

9. ROMA — PESCARA Pronostic : 1
Cu un Iot mult schimbat în bine. Roma nu va avea

probleme în adjudecarea ambelor puncte puse în 
joc.

10. SAMPDOR1A — LAZIO Pronostic : 1, X, 2 
Prin destrămarea echipei, Samp s-ar putea să în

ceapă campionatul cu stîngul, Lazio — după cum știm
— jucind mai bine „afară” decît „acasă”.
11-. TORINO — ANCONA Pronostic: 1, X

Jocul pare a fi la discreția gazdelor, însă Ancona
— o debutantă în prima divizie — se va întrebuința 
Ia maximum pentru a realiza un rezultat bun.
12. UDINESE — INTER Pronostic : 2

Privind eurocupelc... la televizor și beneficiind de
o echipă extrem de valoroasă; Inter are toate motive
le să se gtndcască la titlu, însă nu va fi ușor.
13. REGGIANA — VERONA Pronostic : X

Odată cu începerea diviziei secunde în Italia, în
cepe și caravana jocurilor egale, iar această partidă 
pare a fi inclusă aici.

NOTĂ : clasamentul Diviziei Naționale a fost al
cătuit înaintea etapei disputate miercuri.

PATRONATUL NAȚIONAL ROMÂN 
UNIUNEA ECONOMICA ROMÂNĂ A 
ÎNTREPRINZĂTORILOR PARTICULARI ...

FILIALA JUDEȚULUI HUNEDOARA

în colaborare cu instituții de învățămînt 
superior șî alți specialiști în domeniu

Organizează o nouă serie de cursuri de 
marketing-management-contabilitate și ac
tivități financiare specifice economiei de pia- . 
ță, astfel: 
DEVA:

1. Marketing-Contabilitate și activități fi
nanciare. _ - .

2. Curs engleză începători și avansați (pot 
) participa și elevi de liceu)

3. Merceologie — tranzacții comerciale. 
HUNEDOARA:

1. Contabilitate și activități financiare — 
legislație.

2. Merceologie-management-marketing. ’
3. Curs engleză — germană — începători

și avansați (pot participa și elev de liceu). » 
ORĂȘTIE: *

1. Marketing-Contabilitate și activități fi- 1 
nanciare.

Se pot înscrie întreprinzători particulari, 
agenți economici sau orice persoane care do
resc să se inițieze in domeniul economiei de 
piațp sau să desfășoare activități private.

înscrieri și relații suplimentare la sediul 
filialei UERIP, din str. Ă. Șaguna, nr. 2, intre 
orele 8—15, tel. 611339 — pentru DEVA ; pen
tru HUNEDOARA la tel. 724492 sau 714001 
— dl Para Matei șL pentru ORĂȘTIE la tel. 
641389 — dna Filimon. . (1004)

Tariful de pornire al licitației este de 500 • 
lei/mp. |

Documentația cu privire la spațiile scoase j 
la Hritație poate fi consultată ’zflnie Ia sediu! I 
societății. ! |

LieHa^a va avea loc în data de 9. 9. 1992,« 
orele H» in sala de- recepție a restaurantului I 
„Sarmfe". (1024) J

b

SOCIETATEA

Deva, Piața Victoriei nr. 3 

Organizează licitație pentru închirierea u- J

11 ț 
!
i
JI
1 I
I

i

I
I

S.C. PRODIMPEX — COM SRL DEVA
str. Libertății, bl. L4 parter ; Telefax 612145

VINDE EN GROS
• zahăr
• țigări Viceroy, Flash, Winchester
• cioeolată — Ungaria
• camere — auto 165—13 Korea
• Mori — cereale. China, 180 kg/h
• pantofi damă Siria
• mese si scaune din plastic Italia.

CAUTĂ
închiriere de apartament et. 1—2, parter 

sau* casă 2—3 camere în Deva, zonă centrală, cu 
destinație birouri. (CEC)

i
S.C. CONFECT SERVICE j

TRANSTURISM SRL jj
din Deva, bdul Decebal, bl. N parter (lin— \ 

gă Pati-Bar)
Organizează excursie la Istanbul, cu au

tocar IVECO, în perioada 13—16 septembrie 
1992.

Preț informativ 12500 lei (6951)

S.C. „ROBES“ S.A. BAIA MARE
str. V. Lucaciu nr. 162, tel. 99-413853, 

117229, telex 33219 r, fax 99-413853
Execută și livrează :
'• linii tehnologice pentru obținerea uleiu

lui de floarea-soarelui;
• mori complete cu valțuri pentru grîu (10; 

15; 20; 25; 30; 40 t/24h) și porumb (5; 10; 
15 t/24h). Intermediază proiectarea liniei teh
nologice și a clădirii, precum și montajul ;

• batoză pentru mac, răpită, grîu, secară, 
orz, ovăz, mazăre, fasole, soia și batoză pentru 
porumb (capacitate 300—800 kg/h) ;

• gatere pentru bușteni 0 500 și 0 800 
mm, complet echipate (motor, cărucioare, căi 
de rulate);

• circulă pendulară pentru gatere ;
9 mașini de rașchetat parchet;
• toate utilajele pentru fabricile de cără- 

, mizi și țigle.
Vindem o moară furajeră, capacitate 3 t/fcî 

preț 2 milioane. (llisi.
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cit puțin avariată. Tel. 
722968, după ora 16. (7323)

t a — 9 """• • t

* VÎNZĂRI-

CUMPARARI

• VÎND apartament 2 
camere, mobilat, zonă 
ultracentrală. Deva, tel. 
611980. (7325)

• VÎND apartament 2 
camere, ultracentral. Deva, 
Al.. Patriei, telefoane 620541, 
627596. 627324, (7293)

• OFER microbuz Bar- 
kas fabricat 1988. pentru 
apartament 2—3 camere, 
.proprietate. Deva, tel. 
61636.3. după ora IG. <7247)

• V1N-3 dui ț-.er uși, 
bibliotecă, canapea, preț

tonvenabil. Deva, tel 618334, 
orele 10-18 (7277)

• VÎND apartament 2 
camere. Tel. 626132, (7170)

• VÎND urgent, aparta
ment 2 camere, ultracen
tral, et. 1 (zona teatru), or
gă douji manuale cu sta. 
ție „Elka”, 200 W, tobe 
japoneze, Renault 21, im
pecabil, Dacia 1310, joc 
electronic. Hunedoara, tel. 
712234, sau 712243. (7303)

• VÎND Fiat 600, stare 
bună, preț convenabil. Hu
nedoara, tel. 716041. - (6506)

• VÎND casă 3 camere, 
grădină. Hunedoara, tel. 
724374, 712175, zilnic. (6509)

• VÎND apartament 3 
camere, gaze, OM. Tel 
711931. (6512)

I

• S.O. TERMOBEP 
SA Hunedoara, str. Ște
fan cel Mare, nr. 1, 
angajează prin concurs 
contabil șef. Condiții: 
studii superioare eco
nomice și vechime de 
12 ani în funcții eco
nomice, salar negocia
bil. Examenul are loc 
în data de 21 septem
brie 1992 la sediul so
cietății. închiriază pen
tru persoane fizice și 
juridice spațiu — ca
mere — în căminul 
societății situat în Hu
nedoara, str. 
lui, nr. 3. 
tel. 95/715842, 
71,4001.

prin coroane, flori și pre
zență, au fost alături de 

. noi și au condus pe drumul 
fără de întoarcere pe cel 
care a fost bunul și dra
gul nostru

CIPRIAN MIHALȚIAN
In mod deosebit dorim să 

mulțumim colegilor de la 
întreprinderea de Pajiști 
Deva și vecinilor din bloc, 
pentru tot sprijinul acordat 
în alinarea suferințelor. Cu 
lacrimi amare te vor plînge 
toată viața mama, soția 
Neli, fiica Flavia, soră 
Gabi cu familia. Dumnezeu 
să te odihnească în pace I 

(7319)

i
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DEVA

Scoate la concurs posturi de preparatori lă 
următoarele discipline: .

• Matematică

• Fizică /

Mur^u.
Relații 
712338, 

(7058)

• VÎND apartament 
proprietate. 2 camere, zona 
teatru. Hunedoara tel. 
T15383. după ora 17. (6500)

. • .VÎND convenabil bu
telie aragaz. Deva, 
615274.

PIE«DE«1

tel.
(7300)

• PIERDUT ștampilă ro
tundă cu inscripția: S.O 
VIAFARM PLURISERV 
SRL Deva. Șe declară nu
lă. (72)9)

■ CAUT urgent pro
fesor limba germană 
pentru curs ’ intensiv, 
onorariu bun. Deva, tel. 
614156, 614809. (7315)

a ta^a * «hv # «mv a a

• VÎND Renault 
Vqlvo 210 GL. 
2300 DM. microbuz 
wagen LT 35 
DM. Simeria

2» TX, 
ambele 
Volks- 

Diesel. 6000
tel 660629.

'7317)

• PIERDUT legitimație 
serviciu eliberată de - 
NEL Mintia pe 
silescu Mihail, 
nulă.

RE-
numele Va- 
Se declară 

(7312)

• OFER pentru închiriat 
rulotă comercială. 
618437 Deva.

DIVERSE

Teii
(7327)

• MULȚUMIM
celor care au fost 
șî au acordat un 
moral și material _
noastre Neli în clipele de 
grea încercare prin care 
a trecut la despărțirea de 
bunul și dragul nostru gi
nere
ing. CIPRIAN MIHALȚIAN 
Nu te vom uita niciodată. 
Socrii Ica și Eugen din 
Germania. (7319)

• SALARIAȚII Băncii 
Comerciale Române, filiala 
Hunedoara transmit sincere 
condoleanțe colegei lor A- 
lina Chioran, la, pierderea 
mamei sale și sînt alături - 
de întreaga familie. (6507)

tuturor 
alături 
sprijin 

fiițeî

i
jI
I

ț • Tehnologia culinară si știința alimenta-
\ ției ' s

• Statistică economică

• Economia și politica turismului

• Contabilitatea și controlul gestiunilor în 
’ comefrț și turism

• Dreptul comerțului internațional

• Limba

• Limba

franceză

engleză v

• VÎND sau
m.p. teren lingă 
orășenesc Petroșani. Tnfor. 
mâții îa tel, 96/511689. du
pă’ ora 20. 17320)

închiriez 70G 
spitalul

cartelă a.
All.

• .VÎND camion "Merce
des 7.5 t înscris în circu
lație. Deva. tel. 627691 o- 
reîe 14—20. (7312)

• PIERDUT 
limente eliberată de 
mentara nr. 12 Hunedoara 
pe numele Kaltona Ale
xandru. O declar nulă.

(6508)

• PIERDUT cartelă a- 
limente. pe numele Bocă- 
nici Dora. Se declară nulă.

- ‘ ~ (6510)

5289/

• VÎND 30 capre, preț 
2000/bucata Uâlan. Pieței 
1'10. (7314)

• CU autorizația
22,. 07. 1991 emisă de Pre
fectura Județului Hune
doara s-a deschis activita
tea independentă reprezen
tată prin Bota Iulian, din 
Deva, Gojdu, bl. F 4, ap. 
18, avînd ca obiect de ac
tivitate comercializare - pro
duse agricole. (7298)

• CU autorizația nr, 7253 
din 7. 08. 1992.eliberată de 
Consiliul Județean Hune-

• COLECTIVUL de 
la Laborator Izocer 
Macon SA Deva este 
alături de colega Vi- 
ragh Irina la durerea 
pricinuită de decesul 
soțului. Odihnească-se 
în pace 1 (7304)

• VÎND Renault 20 Die
sel, fabricație 1982. Cîm. 
puri Surduc. tel 12! (7316)

• VIN D căței 
man" Deva, tel.

..lîcter- 
613308.

(7336)

• PIERDUT cartelă a-
limente eliberată de Ali
mentara nr.-9fs Hunedoara , .
pe numelfe Cojoearu Nico- ■■ doara ji luat ființă jȘsocia- 
lae Se declară nujă., (6.511). ‘

• PIERDUT cartelă aii. 
mente eliberată de 
mentara. „Rusca” 
doara. pe numele ' 
Petrișor. Se declară

• VÎND garaj 
6/3, demonta j.l.

metalic, 
... . tablă de.
capală 2,5, model deosebit, 
pretfibll chioșc alimentar. 
Deva, teh 604109/ 623535.

(7319) '

SCHIMBURI

• \TND apartament-: 2 
camere. Progresului. Deva 
tel 611'41 - (7309)

• VÎND covor oersan și 
mobilă sufragerie. sau 
schimb cu televizor /color, 
■ou. Deva tel. 622796 (7318)

Aii. 
Hune. 
Mircea 

hulă. 
(6513).

DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 2 
camere, proprietate, ultra
central, cu 3—4 camere. 
Deva, tel. 626512, dimineața, 
614975; după amiază. (7307)

OFERTE 
DE SERVICII

■ ția- fâthiliâlă cu Sediul în ' 
Hunedoara,' reprezentată 
prin- Popoyiei George Eu- 
sebie, avînd “ ca dbi&t de

; activitate ’ comercializarea
■ produselor alimentare, pre- 

ambaiate și' neperisâbile, 
bănturi alcoolice și răcori-

’ toace, îmbuteliate, dulciuri, 
' țigări, cafea,, produse, in- 
duȘtrlăle; țesături, confecții, 
tricotaje, încălțăminte; e- 
lecțroîehnice, electrocâsnice, 

i cosmetice, parfumerie, me
naj, , Corpuri' de iluminat; 

bijuterii, metale nepretioase.
. ; ’ ■ (7296)

î

i • CU autorizația 5684/ 
,16.(09. 1991 emisă de Rre- 

< fectura Județului Hunedoa
ra s-a .deschis activitatea 
independentă reprezentată 
prin Gsiki Adalbert din Pe
troșani, str. Independenței, 
nr. 35/1 avînd ca obiect de 
activitate vulcanizare.

• UN ultim omagiu celui 
care â fost maistrul

IO AN VIRAU H 
și sincere condoleanțe fa
miliei îndurerate. Vecinii 
de la scara 2. (7328)

COMEMORĂRI

I

• CU adîncă. durere 
in suflet anunț că as
tăzi, 3 septembrie 1992, 
se împlinește un an și 
șase lurii de cînd dra
gul meu frate

(7308)
urgent 
numailartament 2

• ANGAJĂM 
croitori, executăm’VÎND

eamerr Deva. Al Tranda. pantaloni .oferim salariu
firilor b|. 5, l.o. 1 r.for. mare. Deva, Crîngului, 21,
mat i’ între ore1.1 8—20 tel. 613105. (7297) DECESE

(7302)
• ȘOFER profesionist

• V i ND teiev!'<».- .Dia. caut urgent de lucru. Tel. ■ PE această cale mul-
mani” 25,: și cac-'iserie Olt.. 625822. (7292) țumim tuturor celor care

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA
■Comisia pentru aplicarea Legii Fondului 

Funciar
Pune in vedere cetățenilor proprietari de 

terenuri agricole care au solicitat repunerea în 
posesie, conform prevederilor Legii nr. 18/1991, 
și nti au ridicat adeverințele de proprietate să 
se prezinte la Primăria municipiului Deva la 
camera 29, pină în data de 10 septembrie a.c., 
cu documente legale de atestare a proprietății

1, (extras de Carte Funciară, contract de vînzare 
cumpărare, certificat de moștenire, acte de pro
prietate de la reforme agrare etc.).

în caz contrar sau în lipsa acestora, soliei- l 
tarile nu pot fi luate în considerare. (1033) ț

i

ț
isupe-Absolvenți de învățămint_ r_ .

1992, cu nota 10 la examenul de ) 
generală peste 9, domiciliu în De- J 

va sau pe raza municipiului Deva, recomanda- 1 
re din partea unui cadru universitar, cu acor- i 
dui conducerii instituției de învățămint supe- 
rior (rector, prorector, decan).

Condiții: 
rior promoția 
stat si media

1V

j
r j j ț
j

de l 
15»?

ț i ț

Solicitanții se pot adresa la sediul universi
tății din strada 1 Decembrie nr. 28, tel. 611816 
sau-611850, int. 132, (1031)

SOCIETATEA COMERCIALĂ „MERCUR44 S.A.
BRAD

Str. Ciiza-Vodă nr. 3,

Organizează licitație directă în locație 
gestiune pentru următoarele unități: 6, 12, 
75.

Licitația va avea Ioc la sediul societății, 
data de 28 sept. 1992, ora 10/

Înscrieri pină în data de 25 
1992, ora 13.

R.A.G.C.L. SIMERIA

înscrierile și informațiile. suplimentare se 
pot lua la telefon 95/651092 de la dl Ciocan 
Remus. (1026)

„GRIȘBUS" S.A. BRAD

sarafin goia 
m-a părăsit pentru tot
deauna. Dumnezeu să-l 
odihnească. Sora Ro
zalia. (7240)

Relații suplimentare la telefon

în

septembrie
7

650958.

Condițiile de participare, achitare sînt cele 
prevăzute de H.G. 140/1991 si H.G. 279/1992. 

(1030)

_ SOCIETATEA COMERCIALĂ

zile, 
Brad, 

în data de 06.09.1992 și Ungaria la BEKES- 
CSABA, cu plecare în 13.09.1992, durata 2 
zile, preț 2 500 lei.

Efectuează excursii la Istanbul 5 
preț 9 000 lei, cu plecare din autogara

FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ A 
TINERETULUI HUNEDOARA — DEVA
Anunță reluarea cursurilor școlii de șoferi 

amatori începînd cu data de 10 septembrie 1992,
Pentru cursanții care locuiesc în municipiul 
Hunedoara se organizează o serie specială cu 
predarea orelor în Hunedoara.

Preț informativ : 12 500 lei.
IMPORTANT : Plata se poate face și în 2 

—3 rate lunare.
1 Relații suplimentare puteți afla la sediul 
F.J.T. din Deva, str. M. Eminescu, nr. 2, tel. 
611917. (1032)

— t

Anunță scoaterea la licitație publică a spa
țiului comercial situat în: Simeria, str. P. U- 
nirii, bloc, 20, sc. O’— 200 mp pentru magazin 
auto-moto și gospodarul.

Licitația va avea loc la sediul R.A.G.C.L. 
Simeria, în data de 11.09.1992, ora 10. înscrie
rile pentru licitație și depunerea garanției de 
participare se fac cu cel puțin trei zile înainte 
de data licitației, la casieria R.A.G.C.L. (1029)
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