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Cum „smîntînește“ blocajul financiar
laptele I

CONVERSAT»

POLITICA MUNCII
Societatea comercială „De. 

vil” S.A. din Deva colec
tează și prelucrează lap
tele provenit de la diverși 
producători, Țăranul fiind 
dintotdeauna un bun eco. 
nomist, și-a făcut calculele, 
cit cîștigă și cît cheltuiește 
dacă valorifică laptele brut 
pe piața producătorilor in
dividuali, a adăugat la 
cheltuieli timpul pe careJ 
pierde pe drum și aștep- 
tînd clienții în piață, și 
cînd a comparat, a ajuns 
la concluzia că tot mai 
avantajos este să predea 
laptele la centrul de co
lectare din satul lui. A- 
cest mod de valorificare a 
respectivului produs al gos
podăriilor țărănești s-ar 
putea desfășura liniștit, cu 
avantaje materiale pentru 
ambele părți contractante și 
cu efect benefic 
populația orașelor județu
lui, dacă...- Dar 
faptele să vorbească.

tetățenii satului Bălata 
din comuna Șoimuș, pose
sori de vaci în lactație,
 , -- , . - - ->-

a-deși situați destul de 
proape de oraș, au ales ca
lea de a conlucra, în valo
rificarea laptelui surplus 
din gospodăriile- lor. cu o 
societate comercială cu ca
pital de stat, respectiv „De. 
vil" S.A. Contractul din
tre cetățeni și „Devii”

■ funcționase mulțumitor, 
chiar și în timpul dicta
turii. Cu atît mar mult nu 
aveau motive Să.l între
rupă cu o societate co
mercială care funcționează 
după principiile interesului 
reciproc. Și totuși contrac
tul s-a întrerupt. De ce ? 
Ne spune dl Savu Iuga, 
unul dintre producătorii 
din Balata, furnizor 
lapte la „Devii” S.A.

„De trei luni, „Devii” nu 
mi-a plătit laptele. In . a- 
fară de aceasta, eu predau 
lapte gras dar, cînd mi s.a 
plătit, mi s-a plătit cu 17 
lei litrul, pentru că nu se 
face nici măcar o dată pe 
săptămînă analiza la gră
sime. De ce să mai pre
dau lapte în aceste țondi-

de

ții, cînd eu, șl alții ca 
mine, ținem vitele din -a- 
mărîta noastră de pensie? 
Plătim cu 8 lei/kg tărîța și 
vindem . 1 litru de lapte 
gras nici măcar cu prețul 
unei sticle de apă mine
rală, așa că ne-am hoțărît 
toți consătenii să 
laptele la piață”.
așa s-a mai diminuat cu 
cîteva sute de litri puținul 
lapte care ajungea la popu
lația orașelor. L-am con
tactat pentru explicații pe 
dl ing. Cornel Stîrcescu, 
directorul S.C." „Devii" S.A. 
Deva.

„Este adevărat — ne-a 
confirmat domnia sa — de 
trei luni nu am mai plă- 
tit laptele ; nu numai ce-
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ca- 
dle

ani, 
do-

ducem
Și iată,

(Continuare in pag. a 2-ă)

— De cind sînteți șeful 
autocoloanei Pui, din 
drul U.M.T.C.F. Deva, 
loan Groșan ?

— Numai de șase 
dar am mai lucrat în
meniu și în Valea Jiului și 
la Cîrnești. Am experien
ță, dar ce folos ?!...

— Cum adică ?
— Păi, eu vreau să fac 

treabă, oamenii din auto- 
coloană vor, numai că nu 
ne ajută mașinile. Sint 
vechi, uzate, nu avem pen
tru ele piese de schimb, 
anvelope, acumulatori, u- 
neori nici ulei și motorină.

— Dar drumurile fores
tiere vă ajută ?

— Asta este treaba noas
tră. Cum le reparăm și 
întreținem, așa le avem.

— Și cum le aveți
— Relativ bune, în pe-

rimetrul nostru de activi
tate — din zona sectorului 
forestier de exploatare 
ru și o parte a celui 
Hațeg, împreună cu 
menii dlui Gheorghe 
huilă — șeful S.F.E.

Ba
din 
oa- 
Mi- 

Baru 
—, am terminat de reparat, 
de la începutul anului în 
curs, drumurile Valea St-re- 
iului — pe 33 km, Molivei 
— pe 17 km, Coroiești — 
pe 9 km. Avem în diferite 
stadii de reparații drumu
rile axiale Rîu Bărbat și 
Ponorici — cu ramifica
țiile ce pleacă din ele —, 
pe care le vom termina în 
cursul acestei luni — sep
tembrie 1992.

— Reușiți, die Ioan Gro
șan, să vă realizați pro-

DUMITRV GHEONEA

• După expirarea 
menilor de soluționare a 
contestațiilor, a declarat 
Paul Florea, președintele 
Biroului Electoral Central, 
circumscripțiile electorale 
vor afișa la sediile lor 
candidaturile definitive și 
vor dispune imprimarea 
buletinelor de vot. De a. 
semenea, după expirarea 
termenului de soluționare 
a contestațiilor privind 
candidaturile la președin
ție, BEC va comunica bi. 
rourilor electorale de cir
cumscripție candidaturile 
definitive înregistrate, ur_ 
mind ca și acestea să dis. 
pună imprimarea bulcti. 
nelor de vot. In continua
rea declarației sale. Paul 
Florea a apreciat ca deo
sebit de importantă etapa 
următoare, după soluționa
rea contestațiilor, și anume 
aceea a acreditării obser. 
vatorilor interni și externi, 
președintele Biroului E_ 
lectoral Central avînd de. 
se întîlniri, în ultima pe
rioadă, ■ cu 
organizațiilor 
să acrediteze 
alegerile din 
brie a.c.

reprezentanții 
care doresc 

observatori la
27 septem-

a 2-a)pentru

lăsămsă
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Acest autotren

au
tocoloanei le vor da de

fi demn continuator în lupta 
pentru unitate și demnitate na. 
țională. (N.T.)

hâtru* și arc multe
be”. Dar meseriașii

• Lupii au propus următoarea convenție : 
„Orice lup are dreptul să mănînce oi, după 
cum orice oaie are dreptul să mănînce lupi*’.

capăt ia toate și il 
repune iii curind
roți.
Foto

ț
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0 INVITAȚIE. Filiala jude
țeană Hunedoara a P.U.N.R. a. 
dresează invitația ca simpatizan- 
ții și membrii acestui partid să 
participe duminică, 13 septembrie 
a.c., la Țebea, pentru comemora
rea a 120 de ani de la moartea 
eroului neamului românesc, A- 
vrâm Iancu. Cu acest prilej, la 
mormîntul eroului se va, închina 
și candidatul P.U.N.R. la preșe, 
dinția României, dl Gheorghe 
Funar, ’ făctnd legământul de a-i

0 CINE RIDICĂ GRINDA ? 
De o bucată bună de timp, una 
dintre grinzile de protecție a 
pasarelei C.F.R. peste șbseaua 
Deva — Brad,’ în apropierea sta
ției auto Bejan, a căzut, Nu știm 
însă în ce condiții s-a petrecut 
demolarea acesteia, dar știm 
au trecut multe săptămîni 
cînd grinda cu pricina zace 
agonie pa marginea șoselei, 
totuși, cineva are obligația să' o 
ridice. C.F.R.-ui... ? Drumurile 
Naționale... ? (C.P.)

că 
de 
tn 
Și,

torUa secetei îndelungate, 
colta acestui an- eșle compromisă 
în mare parte. Și eum un necaz 
nu vine niaiodată singur, au ve
nit și... mistreții care au atacat 
cu „belșug" holdele sătenilor. în 
Crișcior și în satele aparțină
toare oamenii păzesc cu greu, 
pe timp de noapte, sudoarea 
muncii lor pe timp de un an, fo
losind toate mijloacele : foc, tă
lăngi etc. Nădăjduim că acest 
semnal va fi recepționat de cei 
in drept. (AI.J.).

bată drumul la Brad pentru a- 
probizionare cu carne și meze
luri.

Dumnealui vine și cu un aju
tor de suflet către persoanele 
handicapate și veteranii de răz
boi cu o situație materială pre
cară, acordvhd lunar gratuit, fie
cărei familii, cite 2 kg de carne 
de porc sau vită. Să-l ajute Dum
nezeu in realizarea acestei do
rințe fală de familiile nevoiașe’ 
IAU.)
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• Tribunalul Municipal 
București a admis contes. 
tația depusă de CDR îm
potriva candidaturii pen
tru Senat a dlui Ion Ilies
cu, în' temeiul faptului că 
nu se admit candidaturi 
independente pe listele de. 
puse de partide politice, 
iar dl Ion Iliescu nu este 
membru al FDSN.

• Convenția Democratică 
din România înțelege și 
apreciază gestul episcopu. 
lui I.aszlo Tokes, dar ii ce
re într.o declarație dată 
publicității să renunțe la 
greva foamei. De asemenea, 
CD arată că numai instau
rarea democrației ca rezul
tat al alegerilor din Sep
tembrie va putea conduce 
Ia descoperirea adevăruri, 
lor tăinuite de la revolu
ție pînă astăzi. Se mai sub
liniază, totodată, în Decla
rația Convenției Democra. 
tice, necesitatea asigurării 
unui climat prielnic des
fășurării corecte a campa
niei electorale și a alegeri, 
lor, precum și prevenire-,* 
oricăror momente ce ar pu
tea fi folosite de dușmanii 
democrației, pentru crea
rea unor disensiuni.

• tncepînd tic luni, 7 
septembrie, s-a redeschis 
aeroportul de la Suceava, 
după ce timp de aproape 
trei luni a fost supus unor 
reparații îu valoare de 121 
milioane de lei. Lucrările 
executate de. Societatea Co
mercială Construcții Fero
viare Iași au cuprins pis. 
ta de aterizare, instalații
le de balizaj, instalațiile de 
încălzire și apă potabilă a. 
le aeroportului.

0 SPRIJIN DE -SUELET. Di 
Traian David a amenajat și des
chis un modern abator cu ane
xele necesare la Crișcior. Cetă
țenii nu se mai văd 'nevoit!0 AC SOS/T MISTREȚII. Da.

poiiuiui popular^ispecl de Ia parada
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Că procesul privatizării „Remedia" S.A. Deva, pen
ii România «tte ireversi- tru dna farmacist Nistor. 

Mai era necesar avizul 
tehnic al Colegiului Far
maciștilor din județul Hu
nedoara, pe care, însă, 
președintele acestuia, — 
farmacistul principal Emil 
Zavada — nu a fost de a- 
cord să-l elibereze. La so
licitarea acestui aviz de 
către Cooperativa de con
sum Pui, se răspunde, sub 
semnătura dlui Emil Za
vada : „Colegiul Farma
ciștilor din jUdețul Hune
doara consideră nejustifi
cată înființarea a două u-

;il nu încape îndoială. O 
■ovedește evoluția sa de 
mă acum, deși nu este 

.. î icient de dinamică și 
c eficientă. Și nu este di- 
,amică și eficientă în mă
sura în care ne-am dori și 
s-ar putea manifesta, pen
tru că i se pun o serie de 
frîne sau, cum se spune, bețe 
în roate. Cine i le pune ? 
Oameni egoiști, dominați de 
interese mărunte, care liu 
văd mai departe de pro
priile avantaje. Prezentăm 
un caz tipic în sensul afir
mației de mai sus.

Cooperativa de consum 
Pui a făcut demersurile 
necesare pentru a deschide, 
în spațiile pe Care le are 
în proprietate, O farmacie, 
pe bază de contract de 
asociere cu dna farmacist 
Mariana Doina Nistor, a- 
vînd ca obiect atît comer
cializarea medicamentelor, 
cît și producerea, în labo
rator propriu, pe baza flo
rei spontane din zonă, a 
unor preparate farmaceuti
ce. ideea este generoasă 
și organele locale din co
muna Pui, așa cum ne-a 
asigurat dl Iosif Alinași, 
secretarul consiliului co
munal, au încurajat-o și 
au sprijinit-o. Cooperati
va de consum Pui a asi
gurat spațiul corespunzător 
acestei activități, la par
terul unui bloc. Dna Ma
riana Doina Nistor, cu. ca
re a încheiat contract de 
cooperare, a trecut la ame
najarea, în scopul propus, 
pe cheltuiala sa, a spațiu
lui respectiv. în același 
timp. Cooperativa de con
sum Pui a făcut demersu
rile ce se impuneau,, ob- - 
ținînd acceptul Ministerului 
Sănătății și adeverința — 

| recomandare a Societății 
comericale farmaceutice

(în subsidiar fie șpuș.ln 
statutul i Cooperativei <lc 
consuni Pui, act care a 
fost acceptat de Judecăto
rie cînd s-a dat hptărirea 
de funcționare a coopcr’a- 
tivei ca unitate de grup de 
tip societate comercială, 
este prevăzută • roduc rea 
și vînzarea de medicamen
te. la punctul II,. paragra
ful V. Daffctad eâuți cu 
orice preț nod în papură...)

Curios lucru ! Pe dna 
Mariana .-DBina Nistor n-o 
sperie concurența. în 
schimb îl sperie pe dnul 
Zavada. Ce anume îi sti-

Frîne și frînari în roțile 
inițiativei

nități farmaceutice în co
muna Pui, avînd în vedere 
că funcționează deja o 
farmacie particulară, prin 
transformarea Farmaciei 
nr. 13 (fosta farmacie de 
stat din localitate — n.n.) ;

— Comuna are un nu
măr de populație (sic) de 
5200 de locuitori ;

— în comuna Baru Ma
re, la 7 km, avem un punct 
farmaceutic disponibilizat 
de Ministerul Sănătății, 
pentru a fi transformat în 
farmacie particulară ;

— Realizările farmaciei 
existente sînt mici, și, prin 
deschiderea farmaciei din 
cadrul cooperației, vor de
veni ambele nerentabile ;

— în obiectul de activi
tate al cooperației nu este 
cuprinsă și desfacerea de 
medicamente sau prestări 
de servicii farmaceutice.

președinte a meditat, 
ce î JJu se știe!

După luni de zile 
tracasări și amînări, dnul 
președinte al Colegiului 
Județean al Farmaciștilor 
a catadicsit, totuși, să sem
neze necesarul aviz teh- 
nict Poate a făcut-o Ia 
intervenția cuiva — pen
tru că se mai poartă — 
sau poate că s-a gîndit că 
o farmacie sau chiar două 
în Pui n-or să facă con
curență celor particulare 
din Deva — „Iris" SRL și 
„Diana" SRL ■—, unde, ab
solut din întîmplare, a- 
sociați sînt doamnele De
lia Zavada și Eugenia La- 
ța — la prima, și domnul 
Emil Zavada și dna Silvia 
Lula — la cea de a doua. 
De fapt, nu sînt—singurele 
cazuri cînd cadre de con
ducere din anumite uni
tăți și-au deschis firme 
particulare, concurînd ne- 
îoial pe cele la care sînt sa. 
lariați.

Dar odiseea autorizării 
acestei farmacii nu s-a în
cheiat, Terenul disputelor 
s-a mutat la Ministerul Să
nătății. Aici se cer alte 
acte,' alte aprobări și do
cumente, în copie xeroxa
tă, îri original ori în copie 
'legalizată, ; ’ ‘ 
căci la așa 
se pricepe 
tul.

Asemenea .
ni se par întemeiate. In
tr-o economie de piață, 
concurența este necesară

M'

mulează grija „părinteas
că" pentru presupusa ine- 
ficiență a celor două far
macii este greu de înțeles. 
Dar înțelesul poate exista 
totuși, undeva !

Și încă o curiozitate : 
dnul președinte al Cole
giului Farmaciștilor refu
ză noii farmacii avizul teh
nic, deși tot domnia sa 
și-a pus semnătura, favo
rabilă, pe adeverința-re- 
comandare adresată Mi
nisterului Sănătății prin 
care se solicită și se obți
ne avizul special pentru și . binevenită: - Ea reglează 
deschiderea respectivei. u- 
nități farmaceutice.

Probabil că între data- 
de 20 mai 1982, cînd 
contrasemnat cererea de 
aviz favorabil adresată Mi
nisterului Sănătății, și da
ta de 13 august a.c., cînd' 
comunică refuzul de a e- 
tibera aviz tehnic, dnul

alte găselnițe ; 
ceva românul 

ca nimeni al-
motivații nu

a

cel mai bine cererea și o- 
ferta; Iar cei care • se an
gajează pe cont propriu în 
asemenea activități 
singurii răspunzători 
starea lor economică, 
napciară’ și, sociplă<

i
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Auzim din cînd în cînd 
că un artist sau altul își 
sărbătorește împlinirea cî- 
torva decenii de trăire e- 
moțianală sub luminile ram
pei. Spre bucuria Măriei 
Sale Publicul. Pentru că 
ei sînt oamenii care-și dă
ruiesc scenei nu numai de
cenii din viață dar și tot 
ce au mai de preț în fi
ința lor : talent, suflet, in
teligență. O fac cu genero
zitatea celor cit o mare bo
găție sufletească.

— De cîți ani urcați pe 
scenă, în slujba cintecului 
bănățean, die Achim Ni
na

— Am debutat .în 1960. 
Deci în primăvara anului 
viitor voi împlini 33 de 
ani de cînd cînt.

O viață de om! Decenii 
în care mai multe generații 
și-au ostoit dorul ascultîn- 

, du-i doinele in
sau înregistrate pe discuri. 
Sănt decenii de viață ca- 
re-au întipărit pe fața cu
noscutului interpret bănă
țean liniștea și seninăta
tea, desprinse parcă 
biografia vreunui erou 
baladele noastre.

Dar la noi clntă nu 
mai cîntăreții eonsacrați 
sau, cei ce bat la porțile a- 
firmării. Am putea zice 
că aproape „tot natul". Am 
avut din nou această sen
zație ascultîndu-l pe pădu~ ' 
reni la festivalul lor, nu,, 
mit sugestiv „La izvor de 
cînt și dor“. Pernei și (mai 
puțini) bărbați, de toate 
vîrstele, îsi Nisă cu astfel

concerte

din 
din

nu-

prilejuri fosturile 
în seama altora și urcă 
scenă. O fac cu același 

firesc cu care își cîntă do
rul și la ei în sat. Așa se 
explică de ce nana Victoria 
Rădoane, din Poienița Voi- 
nii, a obținut premiul spe
cial al juriului pentru au
tenticitatea cîntecelor și cos
tumului. După gala laurea- 
ților îmi mărturisea că nu 
este la primul premiu, de 
două ori sitpîndu-se 
terlor pe locul I, la 
cursuri similare la 
lulia și -Arad, „A„t 
să cînt de la mâma tui Dra
gan Muntean" — a mai 
ținut să precizeze interlo
cutoarea niea. '

Scena își exercită fas
cinația deopotrivă asupra 
profesioniștilor cît și ama
torilor: Grupurț masive din 
așezările pădurenilor — 
interpreți poeali său in
strumentali, dansatori — 
au fost prezente la .același 
festival. Din comuna To. 
plițg, grupul ă venit, ca' 
și la ‘‘alte festivaluri de 
altfel, în frunte cu prima
rul, dl Aurel Alic, cunos
cut pddt popular. Toate a- 
cfyie'' manifestări, astăzi 
neimpuse „de sus“, denotă 
că asupra oamenilor care- 
și iubesc tradițiile, cinte- 
cele, jocurile și portul, sce
na - ca mijloc de valori
ficare și prezentare către 
lume a acestor comori de 
frumos și autenticitate — 
are o chemare irezistibilă.

an- 
con- 
Alba 

,Am învătat

VIORICA ROMAN

Foto IOAN ANDRUȘ

ria Baia 
conflict, 
spune dl 
primarul

Cum să 
trăiești fără 

muncă ?
Dl. Gheorghe Văcuță 

lucrat ca miner în subte
ran. 15 ani la mina Teliuc, 
14 ani la mina Ghelari. 
Pensionar de cîtâva vre
me, omul. învățat cu mun
ca, n-are astîmpăr. La 
grădina de legume din Ra- 

' polt lucrează cît e nevoie, 
dacă trebuie construit ce
va, reparat, Vopsit, zugră
vit este pe .fază... „Munca, 
viața m-au învățat să fac 
orice. Cum să trăiești fă
ră muncă ?“ — ne... între
ba zilele trecute, cînd l.am 
întîlrrit înnoind casa Unui 
gospodar din Rapolt. în
țeleaptă întrebare, ne-am 

- zis. fGh.I.N.)
Amfiteatrul roman Ulpia Tratația Sarmizegctusa.

(l)rmare din 0ag I)

lor din Balata, ci tuturor 
furnizorilor noștri. Nu a- 
vem resurse financiare, de
oarece statul nu ne-a dat

nimic din subvențiile pro
mise, iar din ceea ce recu
perăm din vînzarea produ
selor la preț subvenționat 
abia putem continua acti
vitatea. Avem promisiuni

că în sfîrșit vom primi 
subvențiile și pînă la 15 
septembrie vom putea plăti 
restanțele pe luna 
urmînd ca ulterior să pe 
achităm obligațiile și pe 
lunile iulie și august. Fap
tul că la centrele de prt. 
luare nu se stabilește real 
procentul de grăsime ține 
de organizarea noastră in
ternă și vom lua măsurile 
ce se impun”.

Reamintim dlui director 
că promisiuni de acest fel 
salariații „Devii” au 

iunie, făcut cetățenilor din 
lata. Sperăm deci ca 
ba domniei sale să 
greutatea cuvenită și’ 
perirea în fapte. Ii 
reamintim că pe bazg 
misiunilor sale cetățenii sa
tului amintit au consimțit 
să reia furnizarea laptelui 
către „Devii”.

mai 
Ba- 
vor- 
aibă 
sco
ntai 
pro.

(Urmare din pag. 1)

gramele de transport al 
masei lemnoase din par
chetele 
pozitele

— Cu 
care le 
șim. Pentru că avem me
seriași buni, în general lo
calnici, care înțeleg să-și 
facă datoria. Ați putea să-i 
notați pe cîțiva ?

forestiere în de- 
finale ?
toate greutățile pe 
întîmpinăm, reu-

MUNCH

egea d^epter raison
In satul Tebca, la locul fia pe pămintul dlui Vasi- 

numit Valea Minei, există le Simion și, dacă a intro- 
0 fmtînă la care-și adapă rin,—a, . sa, ... .este ■
vitele mai multi oameni. dreptul său. N-a făcut în- 
„D1 Vasilc Si miori — ne acest lucru .mainte de

intr-o audiență - la ,. « -enHeita țfitifflfpr celor că
di Traian Furdiîiuîxre o. folosdșșwsâ participe 

găsit altceva mă|,'‘ț‘ta curățirea' și reamenaj.i- 
^■frbjkVC-i' ’’.sco

purilor în cafe era foiosi- 
ă Nimeni mu s-a oferit, cu 

toate insistențele".
Acum, cei ce nu mai au 

acces la fînțînă se întrea
bă după rare lege a făcut

spun i 
redacție
— n-a 
bun do 
ge în 
fîntînâ.

tăcut decît să b7F- 
curtea lui această

extinzindfu-și in- 
graditura dincolo, de . ea. 
Fîntînâ a fost din vechi
me a tuturor celor ce’ au 
folosit-o".

Nu ni s-a 
gulă o astfel 
am încercat

părut în re- _
de măsură'șî V-S- ceea ee ® facm- Dl'- 
_să aflăm de

’care parte se află Primai
de Criș în acest 
„Fîntînâ — ne 
Romeo Farcaș — 
comunei — Se a-

pâ legea dreptei măsuri, 
oameni buni. O fîntînâ pe 
care o folosesc mai mulți 
trebuia îngrijită cu munca 
și pe cheltuiala tuturor ce
lor care o folosesc ! (I.C.)

» i a
I
*

I w
I
*

I 
N 

I
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iCENTRUL, DE CONSULTANȚA, INSTRUIRE. 

ȘI INBINEBIE S FȚ'WARE, 
CONSOFT — COMPl ^R SIBIU I

I

— Cu plăcere. Ascult.
Șoferii de pe autotre

nuri ■: Aurel Hreniuc, Pa
vel Bitan, Iosif Finucă, 
Petru Itul, David Copo- 
sescu, Iosif David, cei de 
pe autodube — Ilia Albu

și loan .Udrea, mecanicii 
Mircea Călin, Vaier Dan- 
ciu, Ioan Ciolea.

— Iar cîștigurile ?
— Slabe. Dacă le rapor

tăm la condițiile grele de 
muncă : izolare, drumuri de

munte, mașini uzate, lipsa 
pieselor și a altor echipa
mente. Să nu mai vorbim 
și noi de prețurile împovă
rătoare, de blocajul econo
mic, de lipsa alimentelor.

— Ce politică fac oame
nii diii autocoldana Pui, 
die Groșan ?

— Una singură: politica 
muncii.

— Vă mulțumesc.
— Și eu. __ /*

Organizează în municipiul DEVA, înee- j
| pînd cu 21. 09. 1992, cursuri de specializare în • 
;î ‘ .........................................
I I.B.M.
Ă:

I*
* du

informatică la microcalculatoare compatibilei 
i n .a®, — p p pentru următoarele specialități: !

• programatori aplicații tehnico.-econo-1
mice — studii superioare; i

• programatori asistenți de gestiune, stu-f
medii; x I

i;i
| • utilizatori, studii superioare si medii

I

!
j 14, tel. 924/18155.

I
*

• operatori, studii medii. »
Informații si înscrieri 4a DEVA, str. Pru-I 

nilor, 13, tel. 95/613678, SIBIU, str. Crișanei, J 
m ooa/ieic^ (1050):

I*
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îngrijit, încadrat cu personal de specialitate și echipat corespunzătorSpitalul din Hațeg — modern, i , __________ ____ _____  . __
asigură asistență operativă, de calitate. In fotografii: asistenta Teodora Mati verifică registrul la zi 
dicul specialist Nicolae Bî’.dea efectuează ccografia abdominală a unui pacient.

2/, ijk 1 aI»
4 ”

w
SOCIETATEA COMERCIALA DEVIL S.A. 

cu sediul în Deva, str. Dorobanților, nr. 
32 A.

Organizează colectarea de la populație de 
sticle pentru lapte și borcane iaurt de 0,200 kg, 
în zilele de marți și vineri, între orele 12—17, 
cu următoarele prețuri :

• sticle pentru lapte de 1 litru — 25 lei
• sticle pentru lapte de 0,500 litru — 15 Iei
• sticle pentru lapte de 0,250 litru — 10 Iei
• borcane tip iaurt 0,200 kg — 10 Iei 
Informații suplimentare la telefon «2 05 09.

(1042)

Debutul noului an școlar 
în învățămîntul preuni- 
versitar- se apropie cu pași 
repezi. Numai mîine nu-i 
15 septembrie, cînd școli
le se vor anima din nou 
de tumultul copiilor ve- 
niți plini de energie du
pă o vacanță destul de lun
gă, dar niciodată îndea
juns de mare pentru cei 
mici. Dacă problema ma^ 
nualelor nu se pune, după 
cum ne asigură Inspecto
ratul Școlar Județean, cu 
excepția cîtorva titluri, ne
am interesat la Centrul Ju
dețean de Librării cum se 
stă cu rechizitele școlare, 
caietele în primul rînd. a- 
vîndu-se în' vedere că li
nul țfecut au existat pro
bleme

Directorul acestei socie
tăți comerciale, ec, Elena 
Mihâlțan, ne-a spus că se

Fără grija rechizitelor 
școlare!

realizează o aprovizionare 
periodică de la fabricile 
din Petrești, Cluj și prin 
intermediul I.C.R.M. Trans
portul se face cu propriul 
autocamion sau, cînd e ca
zul, se închiriază mașini 
de la S.C. „Romcamion". 
în luna august s-au făcut 
trei drumuri cu un TIR 
la Cluj, pentru a aprovizio
na cu caiete, alte rechizi
te, rețeaua proprie, în va
loare de 10 milioane lei. 
Zilele trecute s-au făcut 
alte transporturi de la 
Cluj și Petrești, cu marfă 
în valoare de 4 milioane 
lei. In librării pot fi gă
site caiete de 48; 100 și

160 de file, de biologie, 
muzică.

Problema care rămîne o... 
problemă e cea a prețu
rilor, destul de -mări — 
46 ; 52 ; 107 ; 159 lei caie
tul —, aceasta și în func
ție de fabrica care livrează 
marfa, căci adaosul comer
cial depășește 30 la sută. 
Guvernul încearcă aici o 
formă de protecție socială, 
întrucît prețurile au cres
cut de 3—4 ori și poate o 
să mai crească, a luat ho- 
tărîrea de a aloca o sumă 
de bani prin șeoli în pri
mul rînd pentru * elevii cu 
greutăți familiale și finan
ciare. Sperăm ; ca această

sumă să nu se fixeze la... 
cîteva caiete, ci la cit e 
necesar... Ghiozdanele, mai 
ales cele de „Guban" a- 
jung la 2500 lei. Importul, 
deocamdată, e sub semnul 
întrebării, lipsind, oarecum, 
creioanele colorate etc.

Și un alt lucru foarte 
important — vlnzățoarele 
din librării încearcă, pe 
cît posibil, să evite biș
nița cu caiete care încă e 
in floare, întreprinsă de 
conaționalii noștri, dar și 
de străini. E bine să avem 
de grijă și să ne gîndim, 
in primul rînd, la copiii 
noștri, pentru că nu sîn- 
tem așa de bogați să ne per
mitem luxul de a le vinde 
altora pentru a cumpăra 
un... lănțișor de aur, chiar 
o „mașinuță” hodorogită!

MINEI. BOBEA

cel 
mă 
joc 
Eu

UrîtăPoate că titlul nu-i 
mai bine ales. (5 să 
întrebați : bătaia de. 
piate fi și frumoasă 7
încerc să vă descriu fap
tele. iar dumneavoastră să 
hotărîți. într-o bună zi, în 
'anul 1991, dl ing. Nicolae 
Modul, din Deva, str. Mă- 
răști, blocul 14, ap. 1, își 
duce Dacia 1300, nr. 3-HD-

Deva. 
caro- 
Este 
tini, 

Aufcel' 
actele 

a-

90âl, la Autoservice 
Solicită reparații la 
serie. Zis și făcut, 
preluată la sectorul 
chigerie. de către dl 
Popa. Se întocmesc 
în regulă, proprietarul 
chită în avans unele cos
turi, i se dă un termen cînd 
„mașina va fi gata”. Pleacă 
mulțumit. Mai trece

ani

la

tind în cînd să vadă cum 
decurg treburile. Doar ține 
mult Ia mașina lui. Firesc, 
nu 7 A cheltuit cînd a cum
părat-o, i-au trebuit 
să strîngă banii...

De cite ori ajunge
Autoservice Deva,, constată 
două lucruri: la mașină 
nu lucrează nimeni; • de
la mașină dispar piesele. 
Optimist, se Iasă amăgit 
de tinichigiul Aurel Popa, 
de șeful unității, dl Atana- 
sie Cojocaru. Așteaptă, 
rabdă.

Vremea trece și în luna

noiembrie 1991, află că dlui 
Aurei Popa, tinichigiul, i 
s-â desfăcut contractul de 
muncă pentru... Nu avem : 
spațiu să notăm abaterile. 
Dar omul avea treabă cu 
firma Autoservice Deva, 
nu cu...

Cînd dl ing. Nicolae Mo. 
doi, proprietarul Daciei 

nr. 3-HD.9031 (dacă 
poate fi numită (țța, 
vă spun de ce) a fost

1300,
mai
o să .
la redacție, am aflat:

— Acest proces-verbal 
(copia trasă la xerox, co
pie pe care o avem) a

fost Întocmit la 17- martie 
1992. Din Dacia mea mai 
este tăblăria.- Tot s-a- furat 
de pe ea. Am făcut., in
ventarul. Este recunoscut 
și semnat de patru lucră- 

' tori de la Autoservice De-' 
va; inclusiv de șeful, • dl 
Cojocaru. Mai rămăsese 
delcoul. L-am luat acasă...

Mărturie este acest pro- 
ces-verbal tras la xerox. 
II păstrez ca document. Dar 
asemenea urîtă bătaie 
joc n-am auzit de 
vreme. Și se zice 
Autoservice Deva

■ singura. Așteptăm 
’ alți pățiți să ne

tească...

de 
multă’ 
că Ia 

nu-i 
Și Pe 

poves-

Gh. I. NEGREA

SOCIETATEA COMERCIALĂ DEVIL S.A. 
DEVA

cu sediul în Deva, str. Dorobanților, nr. 
32 A, județul Hunedoara.

Organizează în ziua de 22 septembrie 1992, 
ora 10, la sediul societății, licitație pentru pre
luarea în locație de gestiune a următoarelor o- 
biective :

• Filiala de preluare a laptelui BRAD
• Autovehiculele cu număr de circulație:
— 31 HD ..............
— 31 HD
— 31 HD
— 31'HD
— 31
— 31
— 31
— 31
— 31
— 31
— 31
— 31
— 31
— 31
— 31-HD
— 31 HD
— 31 HD
— 21 HD

1893 autocisternă 
4884 autocisternă 
4149 autocisternă 
5523
4881
8386

HD
HD
HD 1190
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD

autocisternă 
autocisternă 
autocisternă 
autocisternă 
autocisternă 
autocisternă 
autocisternă 
autocisternă carburanți

Clubul de karate 
cicus”, din Orăștie, s.a în
ființat oficial în anul 1990, 
dar neoficial, încă înainte 
de revoluție, 20 de tineri 
se inițiau în descifrarea a- 
cestui minunat sport. Noul 
club numără -acum nu mai 
puțin de 150 de membri 
— tineri din oraș și elevi 
din Orăștie, fetițe ’ și bă
ieți între 5—10 ani care 
doresc să se dezvolte ar. 
monios și să-și sporească 
capacitatea de concentra
re. Sufletul acestui atrac
tiv sport pentru tineret 
este dl Nicolae Iordăches. 
cu, președintele clubului, 
precum . și numeroșii 
colegi, ce urcă tot mai 
în măiestria sportivă. 
Iordăchescu, karatist 
performanță, este dețină
tor al Centurii Negre 1 
Dan. Fiindcă sportivii, clu
bului „Dacicus” din O. 
răștie se pregătesc cu con. 
știinciozitate, participă la 
toate concursurile și sta
gii de pregătire ce au loc

- ■ ‘^uunuoniMasonsusi

în țară. Și, îrțtr-un timp 
scurt, feratiștii din Orăș. 
tie șu obținut , la diferite

Karatiștii 
din Orăștie 
pe drumul 
afirmării

săi 
sus
N. 
de concursuri și stagii de 

pregătire la nivel național, 
cum este cel al „Ardealu
lui”, ce are loc
Brașov, timp de 
mînă, o centură 
centuri albastre, 
28 orange și 28

anual la 
O săptă- 
maro, 7 

13 verzi, 
galbene.

SîȘt frofee ce stimulează 
mtjlt pregătirea sportivilor 
și participarea lor la con
cursuri. Insă, în afară de 
trofee, karatele atrag nu
meroși tineri, copii, stimu. 
lăți de părinții lor.

Sigur, nu s.ar fi ajuns 
la o activitate așa intensă 
a baratelor la Orăștie, da
că n.ar exista părinții a_ 
cestor copii- iubitori de 
sport și sponsorii care, 
prin sprijinul lor finan
ciar și material, nu ar fi 
mereu alături de sportivi. 
Să-i amintim pe dl Mircea 
Homorodean. primarul o. 
rasului Orăștie, Consum 
Coop Orăștie (președinte 
dl Cătălin Radu), FAREX, 
S.C. COMVIOR SA O. 
rășție, precum șl firmele 
particulare condusă de dnii 
Vali Călțun, Ion Țamba, 
Pompiliu Bota, cărora spor
tivii le mulțumesc și pe 
această cafe.

SABIN CERBU

De ziua 
l pompierilor

După cum se știe, in fie
care an lâ 13 Septembrie 
se sărbătorește „Ziua pom. 
piezilor” din România. Pre. 

' mergător acestui eveni
ment, Grupul de Pompieri 
al județului Hunedoara, 
împreună cU Comisia teh
nică p.s.i. din cadrul Con. 
siliului Județean Hunedoa
ra, conducerile âdtataiktra- 
tive, consiliile ' tehnice ale 
agCnțitor economici și din 
localități organizează di. 
ferite activități, punind pe 
primul plan prevenirea in
cendiilor.

Cu prilejul adunărilor 
publice sînt evocate faptele 
eroice ale trupelor de' pom
pieri cânți în hipta cu 
flăcările, totodată fiind 
stimulați cei ce se eviden. 
țiază fn activitatea de p.s.L

Sîmbătă, 12 septembrie, 
ora 8, pe Stadionul C.F.R. 
din orașul Soneria vor a- 
vea Ioc manifestările pri- 
lejuite de eoncursul profe
sional al pompierilor ci
vili și adunarea comemo
rativă la aivel județean.

7905 
5601 
5681
3700
820 autodubă izotermă 

3874 autodubă izotermă 
3471 autodubă izotermă 
3545
3573
5541
694

2160
693

2845
1946 T.V.
2645 Dacia camionetă 
3384 A.R.O.
1514 camion
1693 camion 
6420 camion 
1756 camion
7198 camion
7199 camion

autodubă izotermă 
autodubă izotermă 
autodubă izotermă 
autodubă izotermă 
tractor 
T.V.
T.V.

— 41
— 21
— 21
— 21
— 21
— 21
— 21
— 31
— 31
— 21
— 21
— 21
• Tonete pentru desfacerea înghețatei
— nr. 9 Hunedoara
— nr. 17 Hunedoara
— nr. 11 Hunedoara piață

Înscrierile se pot face pînă în data de 
septembrie 1992.

Documentele cu privire la condițiile

HD 
HD
HD 
HD
HD 
HD
HD 
HD
HD 
HD

18

Documentele cu privire la condițiile de 
preluare în locație de gestiune pot fi consultate 
la sediul societății, telefon «20509. (1043)

SOCIETATEA COMERCIALA A.M.I.
„ARDEAL" S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 7, tele- 
fon 95/11S921

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ DES
CHISA — CU STRIGARE.

conform Legii nr. 58/1991. Hotărirea Guvernului 
nr. 634/1991 ți Hot. Guvernului nr. 758/1991 pentru 
vînzarea următorului activ :

9 Activul Alba — Orăștie, situat in str. Con
structorului, nr. 6. bl. D 2, ap. 1—2, telefon 968/26881, 
Alba Iulia, județul Alba și în strada N. Titulcscu, nr. I 
60; telefon 956/41338, Orăștie, județul Hunedoara. (

Obiectul de activitate : instalații-montaj.
Prețul de pornire a licitației este de 33 000 000 Iei. ț
Licitația va avea loc în dată de 12 octombrie 1992, f 

ora 10, la sediul societății (prima^etapă). în caz de y 
neadjudeeăre, se organizează o ramă licitație (etapa l 
a II-a), în data de -28 octombrie 1992, orele 10, la se- Jj 
diul societății fără a se mai face alt anunț.

Dosarul de prezentare a activului și criteriile k 
specifice pentru preselecția participanțiler la licita. £ 
ție pot fi consultate zilnic Ia sediul societății. între I 
orele 10,00—14,00.

Alte relații privind activul ce urmează a fi vîn- i. 
dut se pot obțipc la telefonul 95/116921, interior 130 f 
— dnul DANCIU DORIN. I

Pentru selectarea participanțllor la licitație, o. i 
fertanții vor depune la sediul societății, pînă la data | 
de 30 septembrie 1992, documentele prevăzute de H.G. 1 
nr. 758/1991. 1

Lista cu ofertanții acceptați pentru; a participa la £ 
licitație va fi afișată la sediul societății, pînă la data J 
de 7 octombrie 1992.

Ofertanții selectați vor depune pînă Ia data de ț 
5 octombrie 1992, la casieria societății sau în contul ț 
nr. 300 12 102104 08 deschis la Banca Română de Dez- ? 
voltare — Sucursala Cluj, următoarele: J

— taxa de participare a licitației — 20 000 lei; |
— garanția de participare de 10 la sută din pre- 1

țul de pornire a licitației, 1
In prețui de pornire a licitației nu este inclusă: I
— valoarea terenurilor, urmînd ca acestea să fie | 

vîndute " nnp Sforilor conform H.G. nr. 331/1992;)
— influe !c din H.G. 412/1992 care vor cuprinde J 
contractai de vînzare — cumpărare a activului. I

(1044)]
în

i

i
I
i
(
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• VÎND spățiu comer
cial (grajd bovine Șol- 
muș), vînd materiale con
strucții .țiglă, lemn, că
rămidă. Deva tel. 618925.

(7525)

* LA Împlinirea vîrstei 
Mie 18 ani părinții și frații 
brează dragei lor Mariana 
Risipitu „La mulți ani șl 
fericire”. (7365)

VTNZARI—
CUMPĂRĂRI

• SG. Mecopa SRL vin
de lemne de foc din depo
zitul situat- în str. Portului 
nr. 2 (fosta ITSAIA). In
formații la telefon' 
621297, pînă la ora 15, 
615122 ora 15—22. (7528)

• VÎND autodubă Diesel,
cazan țuică 50 1. Deva tel. 
623926. (7529)

• CASA de Comenzi 
Spectra S.R.L. Deva 
livrează la domiciliul 
onoratei clientele za
hăr cristal geriiian 220 
lei/kg. (minimum 10 
kg) și 215 lei/kg la 
sac. Vindem autoca
mion IFA W 50 cu 
remorcă 7 ' 5 tone, an 
fabricație 1984, stare 
foarte bună. Tel. 
616210. (7519)

• VÎND „Simca — Chrys
ler", stare bună. Tel. 
612165. după ora 16. (7513)

• VÎND rochie mireasă
nr, 42—44, nouă, import. 
Tel.’ 614830. (7514)

• VÎND Rabă carosată 
și set motor. preț nego
ciabil. Tel. 615079, ' 616643,

(7493)
• S.N.C. Melifica Deva 

vinde și transportă ma
teria ie de construcții. în
grășăminte naturale. în
chiriază tractor și efectu
ează transport mărfuri în 
condiții avantajoase:' In
formații tei. 620036, 629078.

(7251)
O VINI* garsonieră con

fort I A și Dacia break - 
1987. Deva, tel 620802.

(7507).
• De VÎNZARE : camio

netă Mercedes 207 D. fa
bricație 1984, Volkswagen 
Passat Kombi Diesel, fa
bricație 1987, Tel. 614150.

(7476)

• VÎND motocicletă MZ
E.T.Z. 251, fabricație 1989, 
căști, costum piele, cos. 
turn pentru ploaie, cutii 
bagaje, originale, stație 
amplificare 2x35 W. Deva 
tel. 613167. (7530)'

• VÎND ARO 243, motor
Brasov. Deva, str. Horea 
nr. 124. (7538)

• VÎND urgent aragaz
4 ochiuri, nou, televizor 
Samsung, cu teletext. Deva 
tel. 611191. ’(7539)

• VÎND apartament 4 
camere, bloc cărămidă, ga
ze, proaspăt zugrăvit, o- 
cupabil imediat, caroserie 
ARO 244. Simeria teleforf 
661595, orele 16—21. (7535)'

• OFER Volkswagefî
Golf Diesel, sau microbuz 
Barkas, pentru apartament 
2—3 camere în Deva. Tel. 
616363. (7536)

• VÎND player cu înre
gistrare Aiwa, televizor co
lor Elcrom. Tel. 616074, în
tre orele 16—20. (7534)

• VÎND casă comuna Ra-
polt, satul Bobîlna, nr. 160, 
informații telefon 612464, 
după ora 18. (7543)

• VÎND pian de concert 
vienez „Bessner”, negocia
bil. Ilia, telefon 378. (7540)

• VÎND urgent Dacia
1300, cumpăr gater. Deva, 
tel. 625101. 668137. (7541)

• VÎND televizor color
„Orion” cu telecomandă, 
garanție. Hunedoara tel. 
720301. (7364)

’• VÎND urgent motoretă 
„Hoinar”. Informații Deva, 
telefon 629648. (7191)

PIERDERI
1 PIERDUT cline boxer 

tigrat, necesită tratament 
medical urgent, găsitorului 
recompensă. Deva bdul De. 
cebal, bl. B, sc. A, ap. 8, 
telefon 614407. (7515)

• PIERDUT cal peste 10
ani ,roșu, orb ochiul stîng, 
pată albă șl excrescență pe 
gît. Sîntandreî 209. (7521)

• PIERDUT autorizație 
croitorie nr. 1239 emisă de 
Primăria Județului Hune
doara -ta 13 Iulie 1990, pe 
numele Bpărtos Baveta.'Fi e- 
ja. Se declară hulă. (7533)

• PIERDUT? legitimație 
handicapat pe numele Porol 
Mircea, eliberată de Asocia
ția de Handicapați Hune
doara. Se declară nulă.

(7361)

.DIVERSE
• CU autorizația 5978/

11.11.1991, emisă de Pre.
fectara Județului Hune-

ră mobilată, preiau contract 
sau închiriez garsonieră. 
Informații Băita 151, între 
orele 20—22. (7190)

. *• SCHIMB garsonieră 
Hunedoara cu similar sau 
apartament Deva. Schimb 
garsonieră Deva cu aparta. 
ment. Tel. 624227. (7517)

• SCHIMB apartament 3 
camere Galați cu similar 
2—3 camere Deva. Tel. 
626447, după ora 16. (7526)

• SCHIMB apartament 2 
camere, zona magistrală, 
Hunedoara, cu apartament
8 camere. Tel. 722475.

(7363)

ÎNCHIRIERI
• (3EDAM contract apar

tament două camere în De
ws,' Micro 15, Ia următoa
rele adrese: bl. 66, sc. 1, 
ap. 36 șî ap. 21. (7508)

• CĂUTĂM de închiriat
.garsonieră, apartament, ex
clus Dacia, Micro. Deva 
tel. 627375. (7527)

• OFER pentru închiriat 
apartament 2 camere. Deva 
tel, 614986, după ora 18.

(7537)

COMEMORĂRI

j
(
1 SOCIETATEA COMERCIALĂ „MOBILPREST"

EXPORT S.R.L. — DEVA

• VÎND apartament 4
camere. Deva, bdul. 22 De
cembrie. bl. 9. ap. 9, sc. 
B, et. 1 (4 800 000) discuta-: 
bil. zilnic 14—20. . (7516)
1 • VÎND butelie aragaz 
35 000 lei/buc. Deva tel. 
t»23297. (7518)

• ȚIGLA, lemn construc
ții, ' u.și lemn, ferestre, vi
trină frigorifică. toster 
sandviș, aparat Hot Dog, 
mese stil, mochetă lină, 
covoare lină, mașină mă
cinat cafea AP, mașină to
cat carne AP, mașină cu
rățat cartofi AP. masă bi
liard. Informații str. Sîn- 
"tubaim.-nr. 1, tel. 621113.

. (7522)

• VÎND autocamion Man 
Diesel, 12 tone, cu Izoter
mă, capacitate 70 m.c. și 
tractor Universal 650. In
formații tel. 95/659129.

(7544)

• VÎNB Volkswagen 
Golf Diesel, Hunedoara 
(Stadion 2/22), tel. 720909, 
orele 10—13, 18—21. (7357)

• VÎND apartament S 
camere, proprietate, zona 
teatru, 1 600 000, negociabil. 
Tel. 715383, după ora 12.

(7358)
• VÎND urgent garso

nieră confort I. Hunedoara 
tel. 716626. (7360)

• VÎND motor Diesel 
fc-27. preț convenabil, Fe- 
regi. nr. 44 (prin Muncelu 
Mic;. (7523)

• VÎND apartament 2 
camere Hunedoara sau 
schimb cu Alba Iulia. Tel. 
717136. (7362)

doara, s.a deschis activitatea 
Independentă reprezentată 
prin Deaconescu Maria 
din Petroșani, str Aviato
rilor bl. 54/58, avînd câ 
obiect-de activitate confec
ționare șî desfacere produ
se textile. (7524)

I V ’ . - . *
• GU autorizația 7128 din 

6.07.1992, emisă7 de Consi
liul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Brăneț Ovidiu-Adrian 
din Deva, str, Grigorescu, 
nr. 31, avînd ca obiect de 
activitate ' comercializare 
mărfuri industriale, îm
brăcăminte, încălțăminte, 
tricotaje, servicii de tiz cas

nic, aparatură electrică, cos
metice, articole de sport, 
.covoare, candelabre etc.

(7532)
• CU autorizația nr. 1266/ 

13.07.1990, emisă de Pri
măria Județului Hunedoara 
a luat ființă activitatea in. 
dependentă reprezentată 
prin Bogdan Mircea din 
Deva, Horea nr. 141, avînd 
că obiect de activitate pro
ducerea ș! desfacerea pro
duselor din came, citrice, 
cafea, bere, carne. (7545)

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• SCHIMB auto Ford 
Granada 1984, cu garsonie

• MEREU în gîndurl- 
le noastre cinstim me
moria dragului nostru 
dr. .»
< TOMA NISTOR 
Familia. (7502)

DECESE
• CUMNAȚII Fuia, Fră- 

tean și Banu cu familiile 
aduc un ultim omagiu ce. 
lui care a fost

VASILE CISTELECAN
(7556)

• DRAGA. Bobi Ia - 
cob, sîntem alături de 
tine și familia ta la 
marea pierdere sufe
rită, Colegii de la Li
ceul Energetic. (7555)

• CU adincă durere, 
soția Maria, copiii Va- 
sile. Ionel și Alin șî 
nurorile Mariana șî 
Claudia, nepoatele No- 
rana și Bianca ne des
părțim de cel care a 
fost

VASILE CISTEI.ECAN. 
un bun soț, tată, socru 
și bunic.

Inmormîntarea as
tăzi, ora 13, la Cimiti
rul Bejan. de la domi
ciliu. _ (7556)

S.C. COMFRUCT S.A. DEVA 
str. A. Șaguna V

I
zi de miercuri, la

nr. 1

Organizează în fiecare ; ‘
ora 10, pînă în 31. 12.1992, la sediul societății, | 
licitație publică pentru vînzare de -s ■
mijloace fixe.

< ' 1
* Informații la telefon 615628.

utilaje și i
--------- ----------- t

Lista acestora se află la sediul societății.)
.... . . .. (1045)’

! ' i
| SOCIETATEA COMERCIALĂ „COMLEMN" j 
; S.A. DEVA J
! | 
| cu sediul în Deva, str. Decebal, Bl. C — parter - 
J Scoate la licitație în data de 30 septembrie | 
| 1992, ora 10, pentru atribuirea în locația gesti- j 
>> unii depozitul pentru desfacerea materialelor I 
I de construcție și combustibili solizi Petroșani.» 
j Informațiile și documentațiile necesare se J 
I pot obține de solicitanți Ia sediul societății și ] 

la telefon nr. 95/626181, pînă la data de 20! 
septembrie 1992. (1046) |

s

*
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I j î
‘1

V

ț
i--------------,------ , ----------- --------- - ț
t litatea produse finite lemn, în vederea predă- / 
' rii unor cursuri de calificare : teorie și practică. ’

)
I
*
*

Iî 
î
A-

str. .16 Februarie, nr. 17 ; tel. 618755

tri
Încadrează ingineri, subingineri sau maiș 
cu experiență (numai bărbați) în specia- ’

Salariul între 30 000 — 35 000 lei.
Încadrează de asemenea tîmplari cu probă 

lucru, cu salariu negociabil minim 25 000 
35 000 Iei.

de

(6969) ț

4 ----  J
I

*

(

I

■I 

* 
A 
ț 

(6942) j

J

1
Cei interesați sg pot adresa la sediul so- V 

cietății din Alba Iulia, str. Primăverii, nr. 18, ’ 
telefon 96/827367. (1049) |
---------------------------- ------------------------- '

l 
SOCIETATEA COMERCIALĂ „TRANSLOC" (

S-.A. DEVA J

Anunță agenții economici și populația de- ’ 
spre iivtenția de majorare a tarifelor de trans- J 
port și a adaosului comercial, în condițiile H.G. ț 
nr. 412/1992. Totodată anunță că vinde din | 
stoc acumulatori auto, ulei motor, radiatoare 
etc. la preturi avantajoase. Telefon : 623645.

(1018)

I
i 
!
I 
i 

(

Informații între orele 8 -16.

S.C. „INTERCONSULT" S.R.L. DEVA
Str. M. Kogălniceanu nr. 4
Telefon : 95/616465, 616714

Fax : 95/616465

de a-Vinde din stoc, la prețuri deosebit 
van ta joase :

• Imprimante MANNESMANN tip MT 81 
și MT86

• Imprimante SANYO
• Calculatoare IBM —• PS/2 — originale

Diskette pentru calculator

Hîrtie pentriț imprimante '

Incubatoare pentru 70 ouă
Mori de uruială electrice

IMPORTANT
S.C. „AGRIND" S.A. ALBA IULIA

* oferă avantajos colțari din tablă zincată 
pentru confecționarea sau repararea ambala
jelor din lemn ; preț negociabil.

î

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT 
PERSOANE DEVA

Anunță agenții economici și populația de
spre intenția de majorare a tarifelor de trans
port călători în condițiile H.G. nr. 412/1992. 

(1047)
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