
— Mai sini probleme cu 
pămîntul la Șoimuș. die 
primar ?

— Mai sînt. Nu deosebi
te, dar mai sîpt. Acum 
sîntem în faza de punere 
in posesie definitivă. Avem 
doi specialiști de la OCOT, 
iar pînă în prezent lucru
rile s-au finalizat în satul 
Bejan—Tîrnovița și sîntem 
destul de avansați în sate
le Șoimuș, Bejan și Bala
ta. De fapt, din cele 10 sa
te ale comunei, probleme cu 
pămîntul am avut în 7.

— V-am întors din drum. 
Aveați vreo treabă mai 
deosebită ?

— Chiar deosebită nu am 
putea-o numi, dar avem 
necazuri cu cei de la fer
ma de păsări care, în loc 
să ducă gunoiul la locul 
stabilit, îl aruncă pe pă
mîntul oamenilor, care nu 
mai pot ara. Făcusem o 
înțelegere cu cei de Ia fer
mă care prevedea ducerea 
gunoiului numai pe baza u- 
nor cereri ale oamenilor și 
aprobate de primăriei Tot 
oamenii au venit și au spus

CU ÎNCREDERE Șl FĂRĂ SUSPICIUNE
că nu este necesară. Or, 
acum vin și se plîng la 
noi că nu pot ara ! Ori
cum, trebuie făcută ordine.

— Care este în momentul 
de față cea mai grea pro
blemă legatar de pămînt ?

— Problema problemelor 
este cea a lucrărilor agri
cole. Avem mai bine de 
1000 ha pămînt arabil. Ce 
să facem cu cele 5 trac
toare ale AGROMEC-ului 
la o asemenea suprafață ? 
Le-am promis oamenilor că 
aducem tractoare de la 
Luncoi, bazîndu-ne pe dis
cuția cu directorul AGRO- 
MEC de acolo. De o săp- 
tămînă ne poartă cu vor
ba, iar oamenii spun că 
primarul îi .mincinos, nu 
cei de la Luncoi! Zile în
tregi se așteaptă tractoa
rele. Vedeți, aici îi cel mai 
mare necaz al nostru — 
nu avem cu ce lucra Ia 
timp pămîntul.

— Totuși văd că în ge

neral cetățenii vin la pri
mărie. înseamnă că au în
credere.

— Vin desigur. Proble
me și greutăți sînt peste 
tot. Pot -să vă spun că în 
limita Legii și a posibilită
ților, nu au fost cazuri pe 
care să nu le rezolvăm.

zitu. Cert este că și acum 
se manifestă interes pen
tru a cumpăra tractoare, 
chiar și combine, Și pen
tru că veni- vorba, încă de 
pe acum mă frămîntă ur
mătoarea chestiune: de
bine de rău să presupunem 
că vom semăna în această

Discuție cu dl LAURENȚIU NISTOR, primarul 
comunei Șoimuș.

— Vrînd-nevrînd ne în
toarcem la pămînt. Ce să 
facem, asta ne doare. Ia
tă de ce vă întreb, apro
po de lipsa mijloacelor 
necesare, cetățenii din co
mună nu și-au cumpărat 
tractoare ?

— Ba da. Avem vreo 13 
tractoare la particulari, dar 
nu știu care o fi cauza, 
lucrează mai puțin. Ori 
nu știu, ori nu vor. Cred 
că le este frică de impo-

toamnă. întrebarea esțe 
însă cu ce vom recolta ? 
Mai ales că AGROMEC-u- 
rile sînt pe cale săseauto- 
desființeze, ceea ce este 
un lucru foarte dăunător, 
deși uneori lucrează fără 
nici un Dumnezeu.

— Poate asociațiile agri
cole ar rezolva unele pro
bleme.

—•’ Nu. La Șoimuș aceas-. 
tă formă de asociere nu 
este agreată de oameni. A-

vem o singură asociație cu 
o suprafață de 60 de ha, dar 
și aici au fost discuții.

— Die primar, pentru că 
de cînd discutăm, patru 
cetățeni au venit la dv 
pentru a reclama ba una, 
ba alta, în legătură cu 
pămîntul, care sînt cele 
mai frecvente divergențe 
între ei ?

— Ați văzut și dv. în
tre neamuri și moștenitori. 
Avem cazuri în care s-au 
dat chiar în judecată, dar 
nici hotărîrea judecăto
rească nu o respectă unii, 
în general, lucrurile’ sînt 
aplanate. însă, apropierea 
de oraș își spune cuvîntul. 
Oamenii sînt mai înrăiți, 
fiecare are undeva o pilă, 
fiecare cunoaște pe cineva 
sus, care-i va rezolva pro
blemele. Fals. Problemele 
le rezolvăm noi aici, în 
spiritul legii. Desigur, nu 
pretindem, nici nu putem 
să-i mulțumim pe toți. Dar

trebuie înțeles că legea es
te pentru toți. Oamenii 
nbștri trebuie să fie mal 
înțelegători unii cu alții, 
să elimine neîncrederea și 
suspiciunea.

— Cu baza materială a 
fostului C.A.P. ce s-a în- 
tîmplat la dv ?

— Poate sîntem singu
ra comună unde nu s-a 
distrus nimic. Ce s-a pu
tut s-a vîndut, iar restul 
a intrat. în proprietatea 
primăriei. Aici avem însă 
alte necazuri. Este vorba 
de faptul că Notariatul de 
Stat nu vrea să intabule
ze clădirile vîndute unor 
particulari și unde acum 
funcționează secții de pu~ 
fuleți, sucuri, restaurant șl 
unde se vor construi uni
tăți pentru fabricarea pun
gilor de plastic și cără
mizi. O să ajungem la 
judecată, pentru că oame
nii fac presiuni asupra 
noastră. Este firesc din 
moment ce au investit bani 
în aceste unități.

VALENTIN NEAGU
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VIAȚA ÎNTR-UN
CARTIER MĂRGINAȘ
...Urcăm intr-un maxi- 

laxi. Pentru 25 de lei ne 
duce pînă la eartodrom, a- 
eolo unde s-a mutat o par
te a pieței din Deva. De 
fapt, s-au mutat rușii și 
cei care fac comerț cu dc 
toate. Aglomerație de oa
meni și de autoturisme, ta
rabe și mese, dar și im
provizații. Nu lipsesc nici 
melodiile populare, mai 
ales cele bănățene. Se o- 
feră o mie și una de lu
cruri, dar se și cumpără. 
Mai mult sau mai puțin. 
De la ness și țigări, gumă 
de mestecat, sucuri, pînă 
la tot felul de tricotaje și 
paltoane, ciorapi, covoare, 
drujbe, ceasuri, bijuterii, 
benzi, casetofoane, chita
re, cosmetice și... vechituri. 
Un amestec ciudat de o- 
biccte vechi și noi, oameni 
in goană (încă) după un 
cîștig ușor. Ce-i mai sim
plu în lumea asta decît 
să cumperi și să revinzi ?

...O femeie plinge. Abia 
a sosit și i s-au furat din 
mașină 50 000 lei și un 
cartuș de Kent, împreună

cu toate actele, alteia i-a 
dispărut o drujbă, unei 
cumpărătoare i s-a subti
lizat (cînd, cum ?) portmo- 
neul cu 4000 lei... Nu, n-am 
pus nici o întrebare, dar 
simplul gest de a-mi nota 
ceva în carnețel a adunat 
în juru-mi o mulțime. „Es
te o bătaie de joc; nu se 
.poate numi piață ce-i 
aici” ; „Unde-i protecția 
cumpărătorului ?. Dv, nu 
cumpărați de la cei care 
vînd mai ieftin ?” „Rușii 
ne fac o concurență nelo
ială” ; „De ee nu s-a fă
cut în mod diferențiat a- 
ceastă mutare ? Eu înre
gistrez benzi casete audio
video. Nu poluez cu ni
mic...” ; „Cînd a fost mu
tată piața aici, a fost în
trebată opinia publică ?” ; 
„Foarte bine că a fost a- 
dusă aici. Și Ia Timișoara 
talciocul’ c la marginea o- 
râșului”. Păreri pro și 
contra.

ESTERA SÎNA
S.C. „Favior” S. A. Orâș- 

tie — o prezență de marcă 
la Expoziția-tîrg de blă
nuri din Deva.(Continuare în pag. a 3-a)

• UN NOU POPAS TURIS- 
TIG. De curînd, pe ruta Deva 
—Brad, la Vălișoara, s-a des
chis un nou popas turistic, care 
oferă trecătorilor, într-un cadru 
natural deosebit, pepsi, cafea, 
dulciuri, bere, nelipsind totoda
tă specialitatea casei — virșlii.

• ÎMPAGARE TATA — FIU, 
Am fost pe urmele scrisorii dv„ 
die Ionel Amarieî. ta Ghelari nu

am găsit nici pe tatăl dv., nici 
fratele. Am stat de vorbă cu 
dl primar Toplicean, dl secretar 
Busuioc, cu dl pit. adjutant Io- 
vănescu, șeful Postului de Poli ■ 
ție. Die Ionel Amariei, conclu
zia cea mai omenească ar fi ca 
tata și fiul să găsească o cale de 
împăcare. Autoritățile ne-au spus 
că vinoVații sînt și de o parte 
și de cealaltă. S-a vorbit de 
multe ori cu amîndoi. O vreme 
a fost bine. Se vor încerca și 
alte căi de împăcare. Ca frate 
mai mare mai încercați și dv. 
(Gh.I.N.)

• DIN NOU BUTEEIILE 1 Da, 
din nou, pentru că șl la Șoimuș
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In aceste zile mai puteți contracta abona

mente la, ziarul
„CUVÎNTUL LIBER”.

Abonamentele se fac la oficiile poștale, 
factorii poștali și difuzorii dc presă, pînă în 
data de 29 octombrie inclusiv.

Costul unui abonament lunar este de 140 1 
( lei pe lună, la care se adaugă taxele poștale, ț f

ope zi_
— Domnule director, adjunctul dumnea

voastră a țipat la mine și m-a trimis la 
dracu !

— Atunci, dc ce ai venit la mine ?

„CUVÎNTUL LIBER” ÎN DIALOG CU 
ALEȘII HUNEDORENI ÎN 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Redacția ziarului nostru inițiază un dialog cu 

cei care, în scrutinul dc la 27 septembrie a.c., au fost 
investiți de electoratul hu nedorean cu onoarea de a-i 
reprezenta în Parlamentul României. In numărul nos
tru de mîine publicăm discuția avută cu dl senator 
loan Diniș.

problema buteliilor este mai 
che. Dacă nu cu multă vreme 
în urmă, din inițiativa primăriei, 
se mai mergea la Timișoara, re- 
zolvîndu-se o parte din solicitări, 
acum, (în urma unor accidente) 
acest lucru nu mai este posibil. 
Firească atunci întrebarea oa
menilor : cine se mai ocupă oa
re de buteliile de aragaz, pentru 
că PECO nu mai dă nici un 
semn de viață ? (V.N.)

• „MINIPRODCOM”. La a- 
ceastă firmă din Orăștie se cresc 
și se îngrașă porci; se gășesc 
în fiecare zi produse, speciali
tăți de panificație. Omul care 
face treaba este dl îng. Nlcolae

Gavrilă, împreună cu familia. A- 
re astăzi peste 80 de porci buni 
de... Crăciun. (GH. L N).

• PÎINE, ZAHĂR ȘI ULEI. 
Deși foarte aproape de munici
piul Deva, comuna Șoimuș are 
necazuri în aprovizionarea cu 
pîine. De asemenea, de patru luni 
de zile ■ nu s-a primit uleiul și 
zahărul ! Alo, cooperația, se au
de ? (V.N.)

• LIDERII SINDICALI 
DESPRE UN POSIBIL GU
VERN F.D.S.N. Privitor la 
poziția pc care se va si
tua Cartelul sindical Alfa 
față de un posibil guvern 
F.D.S.N., dl Bogdan IIossu 
a declarat : „Poziția pe 
care noi o vom adopta va 
fi în funcție de politica 
viitorului guvern. Dacă a- 
ceastă politică va fi in con* 
cordanțâ cu interesele sa- 
lariaților pe care-i repre
zentăm, desigur că-1 vom 
sprijini. Punctul nostru de 
vedere este desfășurarea 
tripartitismului ca atare, o 
lărgire a transparenței și 
deblocarea economico-fi
nanciară. Dacă aceasta nu 
se desfășoară practic, pe 
conjunctura actuală va iz
bucni o explozie socială 
nebănuită, pc fondul explo
ziei preturilor”.
• „NU DORIM ALEGERI 

ANTICIPATE", declară dl 
senator Emil Tocaci. Soli
citat de către un reporter 
MEDIA FAX să comenteze 
modul în care conducerea 
F.D.S.N. a primit Declara
ția Comună a C.D.R. și 
F.S.N., dl Emil Tocaci' (se
nator P.A.C.) a declarat ur
mătoarele : „Nu consider 
setul dC condiții ca fiind 
inacceptabile și in nici un 
caz nu dorim alegeri an
ticipate”.

• C.D.R. SI F.S.N., AU 
ELABORAT UN PACT AL
TERNATIV. C.D.R. și 
F.S.N. au elaborat o alter
nativă la pactul politic 
propus de F.D.S.N., consi
derat inacceptabil de că
tre liderii opoziției. Va
rianta, care va fi dată pu
blicității, reprezintă baza 
pe care s-au axat negocie
rile din Senat. în linii mari, 
opoziția dorește, din par
tea F.D.S.N., garanții de 
neutralitate pentru unele 
instituții fundamentale ale 
statului (SRI, TVR, Curtea 
Supremă de Justiție ele.)
• EXISTĂ POSIBILITA

TEA CA C.D.R. SA FOR
MEZE GUVERNUL. „Con
cluzia de pînă acum este 

că nimeni, în speță F.D.S.N., 
nu se înghesuie la guverna
re”, a spus dl Stelian Tă- 
nasc, vicepreședinte al 
PAC. Există deci posibili
tatea ca formarea guvernu
lui să revină C.D.R., însă 
acest lucru nu se poate în- 
tîmpla decît in condițiile 
unui pact politic semnat 
de principalele partide par
lamentare. inclusiv FDSN.
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— Ce ritm prezintă pro
ducția unității, die direc
tor general, în acest al 
treilea an de după revo
luția din decembrie 1989?

— La noile condiții e- 
xistente — de aprovizio
nare și desfacere, de esca
ladare a prețurilor și de 
accentuat blocaj financiar 
—, ritmul este destul de 
bun. Sigur, activitatea 
este mai redusă, ca vo
lum, decît în urmă cu 
3-4-5 ani. De exemplu, 
dacă în 1937 prelucram 
trei milioane de piei de 
ovine, în 1992 prelucrăm 
mai puțin de jumătate — 
din cauza imposibilității 
aprovizionării mai bune 
cu piei —, iar raportat 
la nivelul producției lui 
1989, în prezent realizăm 
cam 60—70 la sută.

— Este bine, este rău ?
— Nu este chiar rău. 

Mal ales dacă avem In 
vedere că valorificarea 
actuală a produselor este 
de două ori mai bună, că 
cerințele beneficiarilor 
interni și externi sînt în 
continuă creștere, că în
săși aprovizionarea cu 
piei și cu alte materii

Dinamisin și echilibru
prime , este în sensibilă 
îmbunătățire.

— Apropo de export, cit 
din producția societății o 
livrați partenerilor ex
terni ?

— In jur de 60 la sută, 
pentru că nu vom negli
ja niciodată asigurarea și 
la intern a unui însem
nat volum de blănuri și 
de alte produse, Mențio-

în valoare de aproape o 
jumătate de miliard de 
lei. pregătit pentru Ru
sia, însă nu-1 putem li
vra fără asigurarea certi
tudinii de încasare. în 
nici un caz nu va rămî- 
ne mult timp nevîndut.

— Cu ce probleme se 
mai confruntă colectivul 
S.C. „Favior” S.A. Orăș- 
tie la ora actuală?

Interviu cu dl. ing. IOAN COCREAN, 
directorul general al S.C. ..Favior” S.A. Orâștie

nez că 1991 a fost un an 
de vîrf la export, rea- 
lizînd un profit de peste 
un milion de dolari, de 
1,5 ori mal mare decît 
în 1989, de exemplu.

— Unde mai exportați 
azi blănuri ?

— Menținem relații 
foarte bune cu parte
neri italieni, deosebit de 
interesați în continuare 
de produsele S.C. „Fa
vior” S.A. Orâștie, dar 
avem un stoc apreciabil.

— Resimțim și-noț, ca 
toată industria, ca întrea
ga societate românească, 
greutățile și deficiențele 
specifice etapei pe care o 
parcurgem. Pe unele le- 
am depășit nsa cu bine, 
prin conlucrarea susți
nută dintre administra
ție și sindicat, prin e- 
forturile conjugate ale 
întregului colectiv, prin 
înțelegerea din partea 
șalariaților a măsurilor a- 

ș doptate pentru învingerea

dificultăților pe care le 
mai avem. Doar un e- 
xemplu : în perioada ve
rii nu mai dispuneam de 
suficienți bani pentru 
asigurarea materiilor pri
me necesare continuării 
procesului de producție. 
Și atunci am convenit cu 
angajații ca în lunile iu
lie și august să-i plă
tim numai cu 50 Ia sută 
din salariu, urmînd ca 
în lunile următoare să 
le restituim și cealaltă 
jumătate din salariu. Ei 
au înțeles chemarea noas
tră, iar noi ne-am ținht 
de cuvint.

— Iar în prezent ?
— în prezent și în 

continuare toate spre bi
ne. Lucrurile încep să se 
așeze tot mai mult. In
sistăm pentru aprovizio
narea cu piei și cu cele
lalte materii prime ne
cesare, consolidăm rela
țiile cu o serie de bene
ficiari tradiționali, dar 
nu-i refuzăm nici pe cei 
noi, cane au bani și vor 
să cumpere blănuri de la 
S.C. „Favior" S.A. Orăș- 
tie.

L-am rugat pe dl ec. 
Emil Romcea, directorul 
comercial al S.C. „Fa
vior" S.A. Orâștie, să ne 
spună cum se descurcă u- 
nitatea cu aprovizionarea 
și desfacerea, avînd în 
vedere blocajul financiar, 
dobînzile mari, capaci
tatea redusă de plată a 
unor beneficiari.

— Prin profilul acti
vității noastre și prin 
disponibilitățile mari de 
export, aș putea spune 
că sîntem oarecum favo
rizați. Am luat credite (în 
vară și cu dobînzi de 67 
la sută) de la două bănci
— Bank Coop, și BRCE
— am făcut un transfer 
de împrumut și acum — 
prin dobînzile de 30 și 35 
la sută — plătim dobînzi 
lunare, cu 14 milioane de 
lei mai puțin. Sigur, cre
ditul „la zi” este destul 
de mare, de circa un mi
liard de lei, din care mai 
mult de jumătate cu do- 
bîndă de 30 la sută, iar 
cealaltă parte cu dobîndă 
de 35 Ia sută. însă pro
ducem, vindem marfă, 
încasăm contravaloarea și 
reușim să ne achităm, 
treutat. datoriile, obliga
țiile fată -de bănci.

— Cît aveți de încasat, 
la această oră. de la be
neficiari ?

— Doar 229 milioane de 
lei. pentru că. în ultima 
vreme, nu am mai livrat 
marfă decît cu CEC. iar 
la export am avut 
comenzi avantajoase, cu 
încasare asigurată. Să mai 
spun că, datorită actua

lului circuit lung și greed 
al „cecurilor” pentru con
firmare, avem blocaț» la 
CEC peste 83 milioane 
de lei.

— Dar la capitolul „da
torii" ?

— De asemenea, pu
țin: 139 milioane de lei» 
Ne-am mai diminuat chel
tuielile prin bună organi
zare și economisire, prin 
efectuarea transporturilor 
eu mijloacele auto pro
prii, diminuînd de trei 
ori costurile cu această 
activitate.

— Ce condiții sînt ne
cesare, die director, pen
tru întîietate și eficiență 
în afaceri ?

— Trei criterii clare, 
valabile dintotdeauna și 
pretutindeni; operativi
tate, calitate, prețuri ac
cesibile.

— Și dv. vă înscrieți 
în aceste criterii ? •

— Ne * străduim. Și se 
pare că și reușim.

— Nu sînt scumpe blă
nurile fabricate la „Fa
vior" Orâștie ?

— Dacă ne raportăm la 
alte bunuri materiale de 
mare valoare, ale căror 
prețuri au crescut de 
10—15 ori, noi zicem că 
produsele noastre — con
fecțiile din blană, dar 
și celelalte articole pe 
care le realizăm — nu au 
prețuri chiar de speriat. 
Nimeni nu-șf eumoără în 
fiecare an o haină de 
blană..." Politica noastră 
este de a prâctiea pre
țuri cît mai mici cu 
putință.
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Pagină realizată de DUMITRU GHFONEA, 
CORNEL POENAR

Relații bune cu „COMPPIL"
După revoluție s-au de

reglat și relațiile dintre 
„Favior” și unitățile din 
țară, care o aprovizionau 
cu piei de ovine. Conlu
crarea a scăzut și mai 
mult ca urmare a impo
sibilității sucursalelor ju
dețene de comercializare 
și prelucrare a pieilor de 
ovine de a plăti unități
lor de stat sau cetățenilor 
particulari materiile pri
me de origine animală 
pe care le achiziționau, 
din cauza dobînzilor exa
gerate percepute de bănci 
pentru creditele acordate. 
Acum, prin H.G.R. nr. 589 
din 25 septembrie 1992, 
privind acordarea de 
credite cu dobîndă re

dusă, de 15 la sută, pen
tru constituirea stocurilor 
de produse agricole și a- 
limentare ale Ministeru
lui Agriculturii și Ali
mentației pe anul 1992, se 
creează posibilitatea ca 
sucursalele județene din 
cadrul S.C. „COMPPIL" 
S. A. București să poată 
achiziționa cantități în
semnate de piei de ovine 
pe care să le vîndă fa
bricilor de prelucrare și 
valorificare.

— Chiar zilele trecute 
am participat la o întîl- 
nire a directorilor res
pectivelor sucursale ju- 

-dețene, organizată Ia De
va, care au analizat toc
mai această hotărîre a 

guvernului și ne-au pro
mis că ne vor aprovi
ziona în mai mare măsu
ră decît pînă acum cu 
pieile de ovine de care 
avem nevoie — ne-a spus 
dl ec. Emil Romcea, di
rectorul comercial al S.C. 
„Favior ” S. A. Orâștie. 
Noi avem relații bune 
atît cu sucursala din De
va a S.C. „COMPPIL” 
S. A. București, cît și cu 
cele din alte județe și 
vrem să le menținem, să 
le dezvoltăm în continua
re. Avînd un volum mai 
mare de piei de ovine, 
vom crește producția de 
blănuri, vom vinde și 
toată lumea va avea de 
cîșțigat.

EXPOZIȚIE — T1RG DE BLĂNURI
La Galeria de Artă a 

Uniunii Artiștilor: wti 
din Deva a fost deschisă, 
duminică, 25 octombrie 
a.c., o expoziție-tîrg cu 
eele mai reprezentative 
produse — confecții din 
blană și alte articole — 
ale S.C. „Favior” S. A. 
Orăștie.

Organizată de conduce
rea societății, cu spriji
nul Camerei de Comerț 
și Industrie a Județului 
Hunedoara, expoziția-tîrg 
— care va rămîne deschi
să pînă vineri, 30 oc
tombrie a.c. — are meni
rea de a-i convinge pe 
cei interesați de calitatea 
mărfurilor purtind marca 
„Favior" Orăștie și de 
accesibilitatea prețurilor, 
fiecare întreprinzător e

conomic sau persoană 
particulară puțind cum
păra ori contracta la fa
brică, în condiții avanta
joase, produsele dorite.

Alături de bogăția de 
produse ale S.C. „Favior” 
S. A. Orăștie — confecții 
din blănuri ' (de iepure, 
nutrie, caracul, vulpe de 
cîmp și de crescătorie, 
bizam, dihor, nurcă), gu
lere, căciuli, „eșarfe, co
liere, mănuși, papuci de 
casă, manșoane, huse au
to, plăpumi din lină na
turală, covoare —, își pre
zintă o parte din* artico
lele pe care le realizea
ză și „ATCOM” S.R.L. și 
„MARTCOM" S.R.L. din 
Deva, precum și S.C. 
„Piele și blănuri” S. A. 
Timișoara și S.C „Agro- 

zindal" S. A. Albești — 
Botoșani.

La deschiderea expozi
ției și la parada modei 
organizate au fost pre
zente oficialități ale ju
dețului Hunedoara și ale 
municipiului Deva, re
prezentanți ai Camerelor 
de Comerț și Industrie 
din unele județe și din 
străinătate, un numeros 
public.

Cei prezenți au avut 
cuvinte de apreciere la 
adresa produselor S.C. 
„i avion” S.A. Orăștie — 
calitate, design, prețuri 
relativ accesibile —, al 
celorlalte mărfuri din 
expoziție ca și pentru ni
velul de organizare, con- 
siderind că asemenea gen 
de manifestare ar trebui 
organizat mai des. la care 
să fie invitate și firme 
din străinătate.

UNITĂȚI PROPRII DE PREZENTARE

' ȘI DESFACERE

Cu mai mulți ani în urmă, „Vidra" (pe atunci) 
Orăștie avea deschise in multe orașe din țară maga
zine proprii de prezentare și desfacere a produselor. 
Erau foarte eficiente. Pe lingă faptul eă aici se vin
deau cantități însemnate de blănuri, se colectau, în 
același timp, mii de piei de ovine — materia primă 
de bază in producția fabricii. O măsură neghioabă 
a defunctului regim a venit să desființeze aceste 
magazine.

Acum. S.C. „Favior” S.A. Orăștie a reînnodat 
firul rupt brutal și nedrept, descbizînd. pînă in pre
zent, un număr de 13 unități proprii de prezentare 
și desfacere, urmînd să organizeze și altele.,-De la 
începutul anului, aceste magazine au vîndut marfă 
de peste 200 milioane lei și au colectat aproape 60 000 
de piei de ovine.
►•••••••••••••••••••••••••••’

O conducere elastică, 
un sindicat cooperant, un 
colectiv valoros și anga- 
jant conlucrează eficient, 
asigurînd întregii activi
tăți fluență și rodnicie, 
în beneficiul deopotrivă 
al societății și al anga- 
jaților săi. Așa se expli
că realizările în creștere 
de la începutul anului, 
ca și perspectiva optimis
tă a S.C. „Favior’’ S.A. 
Orăștie.

Este vorba, în primul 
rind, despre ridicarea 
standardului calitativ al 
produselor la nivelul exi
gențelor continuu sporite 
ale beneficiarilor interni, 
dar mai ales ale celor ex

terni, al modei ce se im
pune pe plan interna
țional.

De asemenea, se are în 
vedere reprofilarea unor

de mănuși cu cinci de
gete, din blană de oaie 
(circa un milion de do
lari în 1993). a determi
nat organizarea unui pu

Perspectivă optimistă
sectoare productive și 
trecerea lor pe confec
ționarea de articole din 
piele, plapume de lînă 
naturală, obiecte orna
mentale din piele pentru 
locuințe, diferite jucă
rii. Cererea consistentă

ternic sector productiv 
pentru această activitate.

Pe de altă parte, ți- 
nîndu-se seama de greu
tățile prin care trece sec
ția din Hunedoara a S.C. 
„Favior” S.A. Orăștie, ca 
urmare a diminuării a-

proape totale a cerințelor 
de șube pe care le rea
liza (ponderea activității 
sale productive — n.n.) 
—, există gîndirea consti
tuirii acesteia într-o so
cietate mixtă, cu aport de 
capital extern, poate din 
Italia, profilată pe con
fecții sport și chiar de 
alte produse. Deocamda
tă se fac demersurile ne
cesare. Oricum, lucrează 
și aici circa I960 de oa
meni, cărora conduce
rea societății vrea, să le 
asigure de lucru, să Ie 
ofere pe mai departe 
șansa de a trăi demn, din 
rezultatele muncii efec
tuate.
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VIAȚA ÎNTR-UN 
CARTIER MĂRGINAȘ Campionatul județean de fotbal

(Urmare din pag. 1)

Dar... surpriză. Nu toată 
lumea se conformează. De-a 
lungul străzii Bejar», vîn- 
zători ambulanți de „Bu- 
cegi” și „Carpați", de se
mințe $i bomboane pe băț 
poluează cartierul. Trotua
rul e pestriț de resturi și 
hîrtii. „Dacă am mătura 
din zece în zece minute 
și tot am avea ce aduna. 
Dar noi ne-am obișnuit cu 
această lume ciudată în 
felul ei” — spunea o vîn- 
zătoare de la alimentara.

Viața în cartier ? Iată 
cîteva opinii*: „Trăiih în- 
tr-o zonă uitată de lume. 
Sîntem neglijați în multe 
privințe : cînd n-avepi apă 
caldă, cînd n-avem apă re
ce, cînd deloc. Mizerie pes
te tot. Plouă în locuințe, 
instalațiile sanitare smt 

, deteriorate. Mișună șobo- 
. lânii și șoarecii, ni se îm

bolnăvesc copiii” (T. E.'; 
„Oamenii nu sînt sociabili. 
Parcă Dumnezeu a uitat 
de noi. Lucrez Ia Mina Co- 
randa — Certej și iocuiesc 
în căminul de nefamiliști 
al Direcției Județene de 
Drumuri. Plătesc pentru o 
cameră 6300 lei. Este foar
te mult...” 'M. Sudică); La 
fel și familia Tekereș. Și 
aceasta în condițiile cînd 
baia $1 grupul sanitar sînt 
comune. Dar ceea ce-i mai 
grav este că „chitanță nu 
primim pentru acești bani, 
iar dacă nu ne convine 
sîntem amenințați de ad
ministrația căminului că 
ne vor scoate afară”, (Ana, 
Tekereș). „Am cinci copii 
și sînt șomeră. fi cresc 
singură. M-au dat afară de 
Ia Salubritate. Dl Petruse 
mi-a spus „ești pe lista 
neagră, fu vei zbura”. „Este 
drept ? Nu pot trăi din 
banii de șomaj. Pe doi din
tre copii nici nu i-am dat 
la școală că nu le pot cum
păra ce le trebuie”. (Ilea
na Nistor). „Mai aveam 
trei ani pînă la pensie și 
mi s-a spus să-mi caut de 
lucru. Sîntem 7 per
soane în casă, iar soția mea

e suferindă” (Petru Căldă- 
raș) ; ,^m o fiică. de 18 
ani. A terminat 8 clase. 
Serviciu n-avem nici una 
dintre noi. Din ce s-o în
trețin ? S-o las să se facă 
o vagaboandă ?” (Elorica 
Nistor); „Am fost în con
cediu medical și în acest 
timp am fost pus pe liber. 
Am patru copii”. (Kolum- 
par Carbl). ...încerc să mă 
retrag. Un „îndrăzneț” mă 
apostrofează : „De la ce 
ziar ? A, da, m-am lămu
rit...” Ridică însă din u- 
mcri cînd îl întreb de pro- 

pria-1 ndeletnicire... Gurile 
rele spun că unora le con
vine mai mult bișnița de- 
cit lucrul. „Dar de ce vind 
în toate colțurile, de ce 
nu merg la piață că s-a 
mutat aici, aproape ?...” Ca
re dintre cei pe care i-am 
ascultat, a spus adevărul ? 
Știe doar Dumnezeu... Sînt 
încă mulți oameni necă
jiți, e adevărat.

...Două fetițe cer vinză- 
toarei 1 kg de cartofi, fi 
scot apoi din plasă și-i în- 
șiruie unul .cite unul în 
lungul mesei. Nu-s decît 7. 
„Dar noi în casă sîntem 9 
și nu ne ajung. Dați-ne 
banii înapoi...”. Un bătrî- 
nel cumpără mere. ,;Vă rog. 
puneți din cele mai mă
runte, Să ajungă Ia fieca
re...”. Fără replică.»

Viața în cartier ? Iată și 
alte păreri: „Dacă ar fi 
mai puține birturi ar fi și 
mai putini bețivi... N-avem 
un telefon public, o farma
cie, o librărie... Ce, să ne 
trimitem copiii la birt?'*; 
„Dar noi, bătrînii singuri, 
ce ne facem cu 6300 tei 
tensie ? E tare greu”. (Leon- 
tina Iepure).

Mă-ndrept spre stația de 
autobuz. Iau șasele (bine 
că circulă corect 1). Cît cos
tă biletul ? 20 de lei. Scot 
mașinal patru monezi a 
cîte cinci lei. Gîndul îmi 
zboară departe, sufletul 
mi-e răvășit. Îmi stăruie în 
minte imaginea fetițelor cu 
plasa goală, în contrast cu 
„boss”-ul rotofei, cu dege
tele doldora de inele...

— SERIA VALEA MUREȘULUI — 
drei,Se știe, județul Hunedoa

ra are unul dintre cele 
mai competitive campio
nate județene de fotbal din 
țară. Divizia C — faza ju
dețeană numără mai mult 
de jumătate dintre echipele 
participante în actualul 
campionat din rîndurile 
fostelor divizionare B. Și 
cu puțină preocupare și 
fonduri bănești corespun
zătoare, cel puțin 3—4 e- 
chipe din Divizia C — fa
za județeană, ar putea e- 
volua în Divizia B.

Dacă aceasta este situa
ția în această serie a Cam
pionatului județean, nu 
mai puțin palpitantă este 
și evoluția echipelor de 
fotbal din Seria Valea Mu
reșului a Campionatului 
județean de fotbal. Sînt și 
în cunoscutele noastre lo
calități rurale : Dobra, Ra- 
polt. Bretea Română, Hă- 
rău, Uroi, Cristur, Sîntan-

Băcia, mari iubitori 
ai fotbalului, jucători a- 
matori cu mare dorință de 
afirmare.

După șase etape, Mu
reșul Uroi, Victoria Do
bra și Mecanizatorul Sîn- 
tandrei ocupau primele trei 
locuri. Nu ne-au parvenit 
rezultatele din etapă a 
Vil-a, cînd a avut loc 
derby-ul Mecanizatorul Sîn- 
tandrei — Victoria Dobra, 
două echipe aflate țp 
lupta pentru ocuparea pri
mului loc. Mulți pasionați 

. ai fotbalului din aceste 
localități doresc să aibă 
măi operativ rezultatele și 
clasamentul acestei serii 
a Campionatului jude
țean. Pentru a satisface ce
rințele lor, conducerile a- 
cestor echipe să comunice 

'cît mai repede rezultatele 
din flecare etapă Oficiu
lui județean pentru Sport.

CLASAMENTUL
DUPĂ etapa tÂ VI-A

1. Mureșul Uroi 6 5 1 0 26— 6 11
2. Victoria Dobra 6 5 0 1 45— 4 10
3. Mecanizatorul Sînt, 6 5 0 1 22— 3 10
4. Recolta Rapolt « 4 1 1 32—16 9
S. Gemă Cristur « 3 2 1 43— 5 8
& E.6.CX, Călan 6 2 1 3 17—17 5
7. Recolta Băcia . 6 1 1 4 8—16 3
8. Gtoria BMtea Română 6 1 0 5 7—26 2
». Artenste Hărăn « t 0 S 4—47 2

10. Avfatul BobHna « 0 0 8 3—67 0

î SOCIETATEA COMERCIALĂ i
ULPIA S.A, DEVA

I cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37,;
> organizează în data de 12 noiembrie 1992, i 
J ora 9, la sediul societății licitație directă în’ 
i condițiile H.G. 1228/1990, H.G. 140/1991 modi-1 
! ficată prin H.G. 279/1992, pentru atribuirea în* 
| locație de gestiune . a următoarelor raioane: | 
< Ciorapi, Bijuteria, Cosmetice, Cadouri, Dulciuri, J 
| Sanitas-Gospudarul, Țesături, Radio-TV, Sport' I 
' metal, Sport-textil și Consignația. >
I Relații suplimentare se pot obține se- j 
î diul societății telefon 95/613575. |

1

£

*

SĂBIILE DOMNITORULUI CUZA
Din rezerva bugetară aflată lâ dispoziția Gu

vernului s-a suplimentat bugetul Ministerului Afa
cerilor Externe cu suma de 29045 000 lei, reprezen
tând contravaloarea săbiei^ domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza, achiziționată prin licitație publică la 
Londra, cu suma de 55 878 lire sterline. Sabia va fi 
transferată fără plată Ministerului Culturii, în ve
derea expunerii în cadrul Muzeului Național Co- 
troceni. „Sabia mică” va fi înregistrată în patri
moniul Ministerului Afacerilor Externe ca donație 
din partea prințului Dimitrie Sturdza.
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DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII 

HUNEDOARA DEVA * 
ANUNȚĂ: ,, |

Conform (hrdiilalui Ministerului Comunic*-1 
țîiior nr. 70 din 21 decembrie 1990, privind e-! 
chipamentele terminale de telecomunicații: |

Instalarea echipamentului de telecomu-* 
nicații se poate face fie de către unitățile apar-1 
ținînd R.A.ROM TELECOM, fie prin grija utili-* 

cu I
— Conectarea la rețeaua publica de tele- |

zatorului (unității economice beneficiare) 
respectarea reglementărilor în vigoare.

| comunicații se poate face numai pe baza avizi»* |
* lui de punere în funcțiune emis de unității ,
* teritoriale ale R.A.ROM TELECOM (Direcția | 
t de telecomunicații Hunedoara — Deva).

— întreținerea (SERVICE) echipamentului I 
| se poate face atit de unitățile R.A.ROM TELE-.Î
* COM cît și de alte unități din sectorul de stat J
| sau particular autorizate de Ministerul- Comu- j 
J nîcațiilor. ?!
I — Agenții economici care au executat lu-| 
Jcrări de telecomunicații (instalare de echipament!1 
I nou sau înlocuirea echipamentului proprietatea 1

— . ——.—----------------------------- --- - - - b

* V
*

*
**

CÎT COSTA UN DEȚINUT ?
în cadrul conferinței de presă organizată la Mi

nisterul Justiției s-a subliniat că, la ora actuală, 
în România sînt aproximativ 15 000 dp deținuți 
peste capacitatea normală a penitenciarelor. Tot
odată s-a arătat că lunar pentru un deținut sînt 
alocați 12 000—13 000 lei pentru cheltuieli generale, 
din care 6 000 reprezintă costul hranei, 
RIVALITĂȚI ELECTORALE REZOLVATE 

PRIN CRIMA
Mohamed Laaoali, 25 de ani, candidat kt ale

gerile locale pentru Partidul Progresist Socialist din 
Maroc, de orientare pro-comunisță, a fost înjun
ghiat în timp ce se întorcea acasă pe bicicletă, sea
ra, de către un candidat rival, Abdeslam Masmudi, 
membru al Uniunii Socialiste a Forțelor Populare. 
Acuzarea a cerut pedeapsa cu moartea, dar tribu
nalul din El-Jadida l-a condamnat pe Masmudi la 
închisoare pe viață

EXPLOZII LA UN DEPOZIT DE MUNIȚII 1
La un depozit de muniții din Bagdad, s-au pro- i 

dus o serie de explozii, informează ziarul „Babei”, ț 
proprietatea fiului lui Saddam Hussein, citat de ! 
REUTER. Bilanțul incidentului se ridică la 3 morți, ? 
27 răniți și un foarte mare număr de geamuri spar- j 
te. Datorită intervenției rapide (300 de ambulanțe, l 
50 de mașini de pompieri) și a blocării prompte a i
căilor - de acces, distrugerile au fost localizate și I
focul stins. Mai multe comisii de securitate cerce
tează în prezent cauzele exploziei.

ACCIDENT SALT SINUCIDERE ?
Poliția niponă a anunțat că a descoperit intr-o 

mașină scufundată intr-un port de Iîngă Tokio sche
letele unui cuplu care a fost dat dispărut cu 10 ani 
in urmă. Un bărbat de 31 ani și o femeie de 24 au 
fost identificați după un permis de conducere gă
sit în mașină și focă descifrabil. Vehiculul desco
perit de un scufundător aflat în căutarea altei ma
șini, era acoperit de noroi și total ruginit. Nu s-a 
stabilit încă dacă este vorba de un accident sau 
dacă cei doi s-au sinucis, relatează REUtER.

MUZICIENII ȘI VICTIMELE FOAMETEI
Muzicieni din Belgia au înregistrat un com

pact disc spre a strînge fonduri pentru victimele 
foametei din Somalia, a anunțat o purtătoare de 
cuvînt a grupării internaționale de ajutor „Mede- 
cins sans frontieres” citat de REUTER. Principala 
piesă a discului, „Malaika”, este inspirată dintr-o 
melodie populară tanzaniană și interpretată de ar
tiștii belgieni în swahili. Toate fondurile vor fi în
trebuințate de „Medecins sans frontieres* pentru 
ajutorarea somalezilor.

j R.A.ROM TELECOM cu echipament proprieta-*
• tea abonatului) prin alte unități din sectorul J 
I
* _
| TELECOM pentru conectarea la rețeaua publi-|
• că de telecomunicații a echipamentului.

în cererea pentru obținerea avizului ește| 
necesar a se menționa :

1.
2.
3.
4.
5.
Recepția lucrărilor se va efectua obligato-1

• riu în prezența reprezentanților Dir. de telecom., • 
; ocazie cu care se va întocmi protocolul privind | 
i funcționarea instalațiilor de telecomunicații. J

ROM TELECOM poartă răspunderea dez-l 
| voltării tuturor mijloacelor de telecomunicații ?
• în România și stabilește normele generale Or ! 
| biigatorii privind construirea, exploatarea și|
I

î la rețeaua publică sau înlocuirea echipamentului Ș
• în funcțiune cu un alt echipament fără avizul I 
t_ ’
I•
| lor în vigoare.
* w-a -
I

h
I

b1
;
h
I
I

b
I

b
I

b-
I

de stat sau particular decît R.A.ROM TELE-1 
COM sînt obligați să solicite avizul R.A.RQM;

I

*
I

I

*1
I

I

Denumirea și adresa unității 
Denumirea echipamentului 
Tipul
Fabricat de:
Instalat de:

4I
I
I

* dezvoltarea mijloacelor de Tc.
] Conectarea unui echipament nou insialat| 
î la rețeaua publică sau înlocuirea echipamentului î

i Direcției de telecomunicații constituie CONTRA- »
* VENȚIE și se tratează conform reglementări-J

i 
Reprezentanții unităților economice care' 

sînt autorizați să execute lucrări de tetecomu- | 
nicații în județul Hunedoara sînt invitați la* 
sediu] Dir. de telecomunicații Hunedoara — | 
Deva, in data de 3. XI. 1992, ora 10, pentru a! 
stabili de comun acord principiile de colaborare. I 

(1225) j

IMPORTANT |
Incepînd cu data de 15 noiembrie 1992, ora zero»* 

în România se va schimba sistemul de |
numerotație telefonică. j

, în județul Hunedoara de la data de 1 august 1992,» 
(numerele de apel ale posturilor telefonice sînt for-1 

mate din 6 cifre. "
! Abonații telefonici din rețeaua telefonică auto-1 
I mată din județul Hunedoara vor comunica între ei * 
* formînd la discul aparatului numărul de apel che- • 
I mat format din 6 cifre ( ără prefix). I

Pentru convorbirile telefonice interurbane auto- J 
| mate cu localități din alte județe^ se va adăuga cifra | 
J „0" în fața prefixului actual.
* Comunicațiile telefonice cu abonații din București | 
I se vor realiza adăugind în fața numărului format din , 
J 7 cifre al abonatului chemat grupul de cifre „01” iar | 
I cu abonații din sectorul Ilfov formînd cifra „0” ur- ’ 
* mat de grupul de cifre 179 și numărul de apel al > 
I postului telefonic chemat. ’

Pentru servicii speciale cifra „0” se va înlocui cui 
cifra ,3" astfel:

921
931
961
971
981
991
Comunicațiile internaționale din România ____ .

orice altă țață se obțin prin păstrarea modului ac- ’ 
’ tual de formare a numărului (Serviciul special 971).!

Pentru informații detaliate rugăm a vă adresa | 
• noului serviciu special „050”, care după 15 noiembrie * 

va deveni „950”. (1225) |
*
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DERANJAMENTE
INFORMAȚII ABONAȚI
SALVAREA
SERVICII INTERNAȚIONALE 
POMPIERII
CONVORBIRI INTERURBANE
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PUBLICITATE

VÎNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

a VÎND video player 
f teta”, cu telecomandă, 

sigilat. Preț 110 000 lei. Te
lefon 626166, după ora 16. 

(8519)
• VÎND apartament 4 

pamere, sifonerie și tuburi 
BO, Deva, telefon 625523.

(9065)
• VlND garsonieră, bdul 

Dacia, video recorder O- 
Vlon, cărți, discuri, pick-up 
Bnitra Deck, stație anjpli- 
Hcare 2 x 25 W, boxe 2 x 30 
W. Informații telefoane 
721815 și 722559.

(8480)

• SOCIETATE co
mercială vinde plăci 
ondulate azbociment, 
ferme metalice, țea
va și arcuri pentru 
solarii, cărămizi efi
ciente. Orăștie, tele
fon 95/641182, orele 
18—21. (9061)

• VIND apartament 
2 camere, decomanda
te, zonă ultracentrală, 
etaj II, în valută. In
formații Deva, tele
foane 625493, 614156.

(9066)

• VÎND camion IFA 
Diesel, 5,5 tone, mo
tor nou, 1986, 5 000
DM. Informații Deva, 
telefon 623488 sau 
625493.________ (9066)

• VÎND Ford Taunus, 
1,6, Simeria. telefon 660552.

(9062)
• VÎND saxofon MI b,

taragot stingă, abanos. Te
lefon 712234. (8479)

• VÎND apartament pro
prietate, conf. I, 3 camere 
în Oradea sau schimb cu 
similar Deva sau Hunedoa
ra. Telefon 99/132086.

(8478)
• VÎND apartament 2

camere, Deva, str. Mine 
rului, nr. 40, bloc 25, sc, 
A, et. II. ap. 11. vizit'îibil 
zilnic orele 16—20,

(9056)
• FIRMA Magnet vinde;

televizoare color Temp — 
telecomandă, 61 cm, garan
ție, 110 500 lei, calorifere 
electrice, cu ulei, Rusia, 
32 500, err gros, televizoare 
color Alpha, Rusia, preț 
85 000 lei. Deva, cartier Oi- 
tuz, bl, 3, ap. 3, telefon 
620998. (9038)

• QUASAR Electro SRI.
vinde avantajos televizoa
re color. Deva, telefon 
611261. (9018)

• VÎND transformator
sudură, preț 30 000 lei, ne
gociabil, cuptor electric im
port. Telefon 624587, după 
ora 18. (9037)

• VîND chioșc pentru
privatizare, str. M. Emi- 
nescu, bl. 33, Deva, în 
prezent vulcanizare, orele 
10—18. . (9042)

• VÎND apartament 2
camere, conf. I. Deva, Zam- 
firescu, bl. 0 2, ap. 115, 
telefon 627447. (9032)

• VÎND garsonieră conf,
I, în Hunedoara. Telefon 
722726.' (9029)

• VÎND rezervor 1 500 1,
din fibră de sticlă (nefo
losit). Telefon 43667, Pe
troșani. (9046)

• VîND Mercedes 240
Diesel, 1978, „Cobra". Deva, 
622023. (9041)

• VIND clarinet, stare 
bună. Telefon 628157, fam.’ 
Bulgăr, după ora 16.

(9044)
• VÎND video player

Samsung, cu telecomandă. 
Telefon. 616373, preț con
venabil. (9050)

• CARTOFI de vînzare,
inclusiv pentru sămînță, 
preț negociabil, telefon 
612449. (9053)

• CUMPĂR apartament 
3-4 camere, central, vînd 
instalație gaz pentru auto
turism, marcă italiană. De
va, telefon 616282.

(9043)
• VÎND tractor U 650,

preț negociabil. Deva, Ho- 
ria, 134. (9060)

• VlND urgent apar la
ment 2 camere, beci, O.M. 
Hunedoara, telefon 724072, 
după ora 16, (8160)

OFERTE
DE SERVICIU

• EXCURSII în Turcia, 
perioada 31 octombrie — 
5 noiembrie 1992, preț 9 500 
lei. Informații la magazi
nul de piese auto Deva, 
Avram Iancu, orele 10-—17, 
sau telefon 624033.

(9049)
• OFER garsonieră pro

prietate (parter), contra 
apartameht de stat, în Si
meria. Telefon 660811.

(8915)

• S.C. CONFECT 
SERVICE TRANS TU
RISM S.R.L. DEVA 
organizează excursie 
la Istanbul, perioada 
8—11 noiembrie, cu 
autocar Iveco, la prețul 
de 14 000 lei. înscrie
rile la sediul societă
ții din bdul Decebal, 
bl. N (lingă Pati-Bar).

(9058)

ÎNCHIRIERI
• 'CAUT garsoniera pen

tru închiriat. Telefon 
625098. (9055)

• ÎNCHIRIEZ aparta
ment 2 camere, gaz la bu
cătărie. Deva, Minerului, 
48, telefon 624292;

(9048)
• ÎNCHIRIEZ cameră 

unei persoane. Brad, bl. 
A 8, ap. 28. Informații te
lefon 618876 — seara.

(9024)
PIERDERI

• PIERDUT adeverință 
nr. 592, eliberată de Pri
măria municipiului Deva, 
pentru suprafața de 1,12 
ha, pe numele Zsok Ro
zalia. O declar nula.

(9064)
• PIERDUT legitimație 

veteran de război, nr. 
102811, pe numele Lăscuș 
loan, eliberată de Asocia
ția Veteranilor de Război 
Hunedoara. O declar nulă.

miîia indoăauî. Dumnezeu 
să-l odihnească !
•(9052)

I
• t •

ASOCIAȚIA CULTURALĂ
„PRO BASARABIA si BUCOVINA”

■ FILIALA DEVA
Invită insistent pe membrii și simpatizanții 

-* la întilnirea care va avea loc în ziua de joi, 
octombrie a.c„ orele 18, în sala de ședințe a Primă
riei Municipiului Deva.

Se vor face comunicări foarte importante.

%

i

• CONDUCEREA Di 
recției 
nicații Hunedoara — 
Deva, conducerea Di 
recției de Poștă Hu 
nedoara — Deva, sala- 
riații acestor 
care 
aduc 
magiu celui 
fost

MARIN OPREA 
îțj vom păstra 

mintirea unui bun co
leg și om de aleasă 
omenie. Condoleanțe 
familiei îndoliate.

(9047)

de Telecomu

unități,
l-au cunoscut 
un ultim

care
o-

a

a-

I
i
I

1

DIRECȚIA JUDEȚULUI»HUNEDOARA 
A AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU 
PRIVATIZARE SI DEZVOLTAREA 

ÎNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII
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| vatizării Societăților Comerciale nr. 58/1991.
(1220)

ANUNȚA
Au rămas numai 27 zile calendaristi

ce pînă la încheierea distribuirii carnetelor cu 
CERTIFICATE DE PROPRIETATE.

ATENȚIE!
Cetățenii români, cu domiciliul în Roma -1 

iiia„ care au împlinit 18 ani pînă la 31 decern- - 
brie 1990 și care nu și-au ridicat carnetul cu | 
certificate de proprietate pînă la 27 noiembrie ? 
1992, pierd acest drept prevăzut în Legea Pri-1 k k 

I k 
I
I

I

Reaminteșțe celor interesați că organizea- ( 
ză în fiecare vineri, ora 10,. la sediul societă-' 
Iii, I

LICITAȚIE PENTRU ÎNCHIRIEREA so-j 
cietăților comerciale de pe raza orașului Brad* 

si vînzare de mijloace fixe dis-î 
PONIBILE.

• SE împlinesc as
tăzi, 28 octombrie, 3 
ani de tristețe și grele 
zile fără cel care »

COMEMORĂRI

• COLEGII din Bi
roul Dezvoltare -al Di
recției de Telecomuni
cații Hunedoara — De
va aducem un pios o- 
magiu, la ultimul 
drum, celui care a fost 

MARIN OPREA
Vei rămîne veșnic 

în amintirea noastră. 
(9047)

GYUSZI
Dumnezeu să-ți o- 

dihnească sufletul tău 
bun. Dorica, Nicu, Ni
na, Cuța și al tău ne
pot Cristi. (8878)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„MERCUR” S. A. BRAD

(1226)

SOCIETATEA COMERCIALĂ
ELECTROMONTAJ CARP AȚI S. A. SIBIU

Vinde Ia licitație următoarele 
fixe :

• autospeciala SAVIEM
• tractor UTB
• autobasculanta RABA 10 to
• microbuz

I,

is
I

mijloace!

buc.• 
buc. | 
buc.' 
buc. I

-----  - ------ -------------- , j
Electromontaj Si- •

i

2
1
1
1 ___

Licitația va avea loc în data de 29 X 1992, 
10, la sediul Societății 1 
str. Lector, nr. 12, Sibiu.
Relații suplimentare se pot obține la tele- ! 
Deva, 956/21551 ; Sibiu, 924/33981.

Solicitanții vor depune la casieria unității 
10 la sută din valoarea de licitație.

(1227)

I

i
, DECESE

• DIN partea familiei 
Miclăuș din Orăștie, con
doleanțe perrtru Nori, Că
lin, Celia, și Alex 
greaua despărțire de 

OPREA 
(9051) 

și Claudiu 
adîncul re

celui

I• CU aceeași nemăr
ginită durere și un dor 
pe care timpul îl face 
tot mai greu de supor
tat, anunțăm împlini
rea a sase luni și res
pectiv 12 ani de la 
sfîșietoarea despărțire 
de cei drățfi.,

IRINA si STEFAN 
OLAH

Un gînd pios, la
crimi și flori pe tris
tul lor mormînt. Fa
milia. (8476)

U N Ț
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| va trece la sistarea serviciilor, ca urmare a întreru- > 

perii furnizării agentului termic și a energiei elec- |
II*I
I

I

w
1

I

I■
1

w
I

săi
29

la

I

I
I

MARIN

R. A. G. G. L. DEVA
Anunță că fiind în imposibilitatea de a-și plăti 

datoriile față de principalii săi furnizori — RAFE 
MINTIA, RENEL, FILIALA RETT L.E ELECTRICE i ____ ___ . «
DEVA șî COMAT DEVA — roagă pe' toți beneficiarii ’ 
de prestări de servicii (asociații de locatari și agenții J 

* economici) ca în termenul cel mai scurt să-și achite | 
< datoriile fată de R.A.G.C.L. Deva, în caz contrar se •--------------- • --------------- ..------------------------ --------- .
I perii furnizării agentului termi 
| trice de către furnizorii noștri.■n ....
I

I

I

I

• SOFICA 
își exprimă 
gret pentru decesul 
care a fost un om de a? 
leasă omenie,

MARIN OPREA
și sîntem alături de soția 
sa Nori, fiul Călin cu fa-

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„SIGMA” S.C.S.

Cel mai bun maestru al medicinci netradi-. 
tionale din Chisinău, •

VICTOR PREPELIȚA, j
este prezent în DEV.Ț, între 28 octombrie ; 

— 3 noiembrie 1992, |
Ședințele vor începe la orele 9, 10, 11, 16, •

17, 18, la cantina „Condor” S. A. (lingă Sala | 
Sporturilor).

Consultația se va face individual iar tra-1 
tamentul în grupuri restrînse. (CEC) j

%* 
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Principalii debitori la R.A.G.C.L. Deva :
E.M. Deva
E.M. Coranda Certej

11 700
974

mii lei 
mii lei

• Avicola S.A. 2 584 mii lei
• Primăria Deva 6 074 mii lei
• S.C. DEVIL S.A. 1 418 mii lei
• S.C. SARMIS 1105 mii lei
• METALOTEX 3 027 mii lei
• S.S.I.C. CONSUL S.A. 1616 mii lei
• R.A.G.C.L. Simeria 4 891 mii lei
• R.A.G.C.L. Hațeg 3 217 mii Iei
• R.A.G.C.L. Călan 8 403 mii lei
• S.C. BELONA 2 020 mii lei
• Asoc. loc. nr. 3 Deva 1 492 mii lei
• Asoc. loc, nr. 25 Deva 2 391 mii lei
• Asoc. loc, nr. 26 1780 mii lei
• Asoc. loc. nr. 29 Deva 1 407 mii lei
• Asoc. loc. nr. 30 Deva 1846 mii Iei
• Asoc. loc. nr. 31 Deva 1120 mii lei
• Asoc. loc. nr. 140 Deva 1 058 mii lei 

(1223)

I

t
I* I

Organizează în Deva cursuri formare ana
liști programatori asistenți pe microcalculatoare 
pe 16 biți compatibile IBM--PC.

Durata cursului este de 10 săptămîni, cu 
150 ore pe calculator; se organizează de luni 
pînă vineri, între orele 10—13, 15—18 și 18 
—21.

înscrierile se fac pînă la dala de 9 noiem
brie 1992, dată la care vă începe cursțil. Se pot 
înscrie și elevi din clasa a XH-a. Locuri li
mitate.

Absolvenților li se asigură diplome — 
certificate eliberate de Ministerul învățămîntu- 
Iui și Științei și de Comisia Națională de Pre- 
ZV 7» 4 ■ un > w-fc 1* »"» f T* y-K-i i 

I
gătire în Informatică

Informații suplimentare la telefoanele 
614888 (orele 8—17); 611067 (orele 16—22).

(1216)

I

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
ARTEX S.R.L. DEVA

Comunică sustragerea unui CEC limită 
sumă, seria 489701-41897, eliberat de Sucursala! 
Județeană a Băncii Comerciale Hunedoara — > 
Deva, fapt pentru care îl declarăm nul și ’ 
inoperant. (1219) |

I

UZINA MECANICA CUGIR
Face cunoscut că în data de 12 XI 1992 1 

sc va desfășura licitația publică pentru rhij- î 
loace fixe, strunguri, freze, mașini de găurit, ’ 
de rectificat, autocamioane, microbuze, moto-1 

| scutere și alte mijloace fixe rezultate din dispo-!
b
I
I' iar imuri 

Serviciul*
I

nibilizări.
Lista acestora este afișată Ia sediul uzinei 

iar informații suplimentare se pot obține de la 
_____ .„1 Mecano-Energetic, zilnic între orele 

(1228)9—15,

Ziar editat de S G. „GUVÎNTUL LIBER" S A. J'20'618/|991 Cont 30 70 50 601 B.C. Deva. Deva 2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara 
Telefoane i 611275, 612157, 611269, 625901, fax 618061 Inlreaga răspundere penliu conțiftuiol articolelor publicate o poartă autorii acestora.- 

Tiparul executat la S.G. „POLIDAVA" S.A. DEVA.
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