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Gtad spuneam cuiva că 
aparțin unui oraș poluat 
prin acL >ac uvit-. au ui
tam să alătur și avantajul 
ei (1 7), căldura șl apa cal
dă de care beneficiem, mult 
mai mult ca alții.

In acest oraș — Deva, 
mai ales ta partea sa sudi< S,. 
stat blocuri întregi, unde 
catar 'erele abia se încăl
zesc, iar apa caldă nu a- 
junge, din lipsă de pre
siune, decît între orele 23 
și 6. Frapant pentru 
ce lucrează în centru este 
că acolo ei tatîlneso 

mediu de cămașă cu mînecă 
scurtă. De ce împărțiți lu
mea în două, domnilor de 
la R.A.G.SJș. — Deva 7 
Salarii mari aveți, director

„curat“ aveți I Cînd a tre
buit să treceți sub tutela 
primăriei, ce circ ați mai 
făcut I

Sinteți o firmă fără con
curentă deocamdată, iar

9

cei

un

sesizările pe care le facem 
noi, oamenii simpli, nor
mali și răbdători, fac să 
crească doar birocrația ta 

serviciile dumneavoastră, nu 
șl calitatea serviciilor. Da
că sînteți aceiași. oameni 
cu aceiași șefi, cu aceleași

instalații termice, cu ace
lași combustibil, cine este 
de vină că o masă de oa
meni sîntem lipsiți de căl
dură, apă caldă, acum 
cînd încă nu a venit cea

găm și să facem cereri și 
sesftări. Venițl în centrale-- 
le termice, venițl ta blo
curi, venițl să vedeți da
că vreți să vedeți adevăr 
rul. Scuzele și lozincile și

de pe vremea „prea-ciurui- 
tului“, ■ avem convingerea 
că e cald și bine. Dacă 
nu, atunci e mai rău, da
că da, atunci părăsiți bi
roul, luați termometrul și 
readuceți ta casa noastră 

să 
un 
cu

mai grea iarnă româneas
că 7. Nu spun lucruri ne
fondate șl ascunse, ci lu
cruri reale și pe față. Vrem, 
pe banii noștri, căldură 
și apă caldă, iar pentru as
ta ne-am săturat să vă ru-

lanțul slăbiciunilor și al 
explicațiilor ar trebui să le 
aveți pe statul de plată. 
Sîntem revoltați noi, 
căror glas se lovește 
indiferență, de, faptul 
acolo unde și-au reparti
zat „ei“! apartamente, încă

al 
de 
că

căldura fizică. Vreți 
dați explicații 7 Dați 
interviu gen monolog, 
date tehnice și greutăți. 
Nouă, românilor, hunedo- 
renilor, devenilor, ne tre 
buie căldură și apă caldă, 
pe care le plătim cu bani 
grei, fără să le avem.

Gontraziceți-ne, vă ru
găm, domnilor, și ne vom 
cere scuze ! !

VOICU LĂZĂRlȚ. 
Deva

CU VÎNTUL 1IBE R
COTIDIAN INDEPENDENT

A fi încrezători în- viitorul României
nu este optimism exagerat

Manifestarea ce a avut 
loc sîmbătă, 14 noiembrie 
a.c., a fost condusă de dl 
Constantin Mocănița, pre
ședintele filialei județene a ■ 
Convenției Democratice din 
România, și a debutat cu 
scurte expuneri ale dlor 
deputați Dumitru I. .ifrim 
și Takacs Albert Csaba, 
care au prezentat activita
tea noului Parlament ,al 
României * Primele săp- 
tămîrii ați fost consacrate 
domeniului organizatoric —, 
alegerea birourilor perma
nente și a comisiilor de 
specialitate • Parlamentul 
va avea un nou Regula
ment de funcționare ce îi 
va spori eficiența • Dacă 
în ședințele plenare se mai 
produc ciocniri de păreri, 
în comisii există o atmo
sferă de colaborate • Se
natorii și deputății au pri
mit cu interes principiile 
de guvernare ale dlui Ni- 
colae Văcăroiu, premierul 
desemnat, și propunerile 
pentru noii miniștri • Noul 
guvern este alcătuit din 
oameni politici ai FDSN, 
dar și din specialiști de 
înaltă competență, ceea "ce 
îi oferă capacitatea să e- 
laboreze și să aplice un 
program care să scoată 
România din situația grea 
în care se zbate.

Trecîndu-se la întrebări, 
prima a fost formulată de 
dl Ovidiu Hagea, primarul 
municipiului Deva. De alt
fel, se cere precizat aici 
că, din cauza carențelor în 
organizare — lucru scuza
bil de altfel, fiind prima 
manifestare de acest fel a 
filialei județene a CDR —

la conferința de presă au 
luat parte doar reprezen
tanți ai cotidianului „Cu- 
vîntul liber" și săptămî- 
nalului „Călăuza". In 
schimb au asistat membri 
ai conducprilor organizații
lor județene aflate sub 
semnul Cheii, care au ve
nit cu întrebări și preci
zări pertinente. Dar iată, 
punctate succint, întrebările 
și răspunsurile oferite: • 
Reforma va continua, dar 

. oare 4 și va- modific» ritmul ?

Conferința de presă 
filialei județene a 

C.D.R.

a

ceasta ?-» Adică va sprijini 
orice inițiativă ce este be
nefică pentru țară. Va 
contribui la crearea sta
tului de drept, opunîndu-se 
la orice tendință de tota
litarism, centralism ș.a. • 
Toată lumea a sperat că 
în democrație nivelul de 
trai al poporului o să creas
că. Iată însă că s-a de
gradat foarte mult. Acest 
fapt se datorește greșelilor 
de guvernare care au lă
sat eemwnia să se prăbu- 

------- prima 
guvern 
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căci nivelul de
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Va- continua desigur, cum 
a spus dl prim ministru N. 
Văcăroiu, însă se va pune 

un accent mai mare pe pro 
tecția socială • Localită
ților li s-a acordat autono
mie, dar, aceasta nu 
posibilă înțrucît nu 
creat cadrul legislativ 
decvat. Noul parlament va 
lua în dezbatere cu prio
ritate Legea bugetului lo
cal, Legea funcționarului 
public șî altele o Socotiți 
că noul guvern va fi ca
pabil să facă față treburilor 
grele ce-1 așteaptă? Da. 
Guvernul a fost lărgit, s au 
creat patru posturi do se
cretari de stat, are 21 de 
miniștri plini, majoritatea 
sînt noi, în ministere lu 
crează specialiști foarte 
buni, o Convenția Demo
cratică a refuzat să parti
cipe la guvernare afirmînd 
că va face o „opoziție con- 

~ structivă". Ce înseamnă a-

este
s-a 
a-

șească. De .aceea, 
sarcină a noului 
este să o repună , pe 
cioare,
viață depinde în mod di
rect de economie. Lumea 
vorbește despre imperati
vul schimbării imaginii Ro
mâniei în lume, lucru ce 
se poate realiza .numai 
printr-o economie puternică 
și un nivel de trai ridicat. 

' Așa se vor stc.pa și emi
grația, bișnița, violența, 
ș.a. • După evenimentele 
din. decembrie,

'îmbogățit prin
Au profitat de 
s-a creat. Cine 
bat 7 Jn primul rînd, foștii 
nomenclaturiști prin jaful 

țării, 
con-

unii s-au 
nemuucă. 

haosul ce 
s-a îmbui-

imens al bogățiilor 
abuzuri ș.a. Unii au 
fundat libertatea cu a face 
ce vrei fără să dai soco
teală. Fals. Libertatea se 
realizează pe fondul res
pectării legislației, nu prin 
încălcarea acesteia. De a- 
ceea. trebuie pusă ordine

A consemnat 
TRAIAN CONDOR

© LA MAGAZINELE PLAFAR 
din orașele județului nostru, dar 
mai ales la cele din Orăștie, Si- 
meria și Hunedoara, se observă o 
atentă preocupare pentru apro
vizionare șl desfacere d ceaiurilor 
șf a celorlalte produse ale fabri
cii orăștiene. La magazinul de 
specialitate din Hunedoara, dna 
Liana Buda, responsabila unității, 
are afișat la flecare sortiment de 
ceai recomandările necesare, ta- 
formînd astfel direct, operativ, 
pe fiecare, client, (S. G.).
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in aceste zile, cînd se împlinesc 110 ani | 
| de la nașterea lui Aurel Vlaicu, în semn de o- 7
%Ib
IIVNINIAI
A

I

ntagiu, reliefăm o latură mai puțin cunoscută a I 
personalității sale : talentul de reporter, demon-| 
strat din plin,de reportajul scris și semnat dej 
Aurel Vlaicu în revista „Flacăra", anul I, nr. 2, ’ 
din 29 octombrie 1911. |

Citiți, deci, în ziarul nostru de joi, reporta- ; 
jul lui Aurel Vlaicu, intitulat:

IMPRESII DIN VĂZDUH j

V * ÎN ATENȚIA CITITORILOR

Abonamentele pe luna decembrie la ziarul 
\ „Cuvintul liber" se fac prin oficiile poștale și 
i factorii poștali pînă în ziua de 27 noiembrie, 
l inclusiv. „ 
l <r< --1 r 
1 
i

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

jae zT
— Coștele, ce-o fi aia genetică ?
— Genetica este știința care explică de ce 

semeni cu tatăl tău — dacă semeni, și de ce 
nu semeni — dacă întimplător nu semeni...

i

© BILANȚ. In anul 1‘1SI2, pînă 
la 12 noiembrie, la Primăria De
va au fosi înregistrate 112G naș
teri, 672 decese și 627 căsătorii. 
Cil mimărul 1000, la capitolul 
nașteri, a fost înregistrat Mihai 
Hamciuc, din Certej, in 2 octom
brie, (C. P.)

© TOPUL primelor zece fil
me, pe zece luni din acest an, 
s-a stabilit după numărul de 
spectatori. Pe primul loc, în 
preferința cinefililor hunedoreni, 
se situează filmul „Robecop", 
urmat de peliculele „Amar, Akbar, 
Anthony" (locul 2), „Pantera mor
tală" (3f, garate, — W (4), 
„Tăcerea mieilor" (5), „Week-end 
ou sn nurt" (6), „îngerii jutâ-

„Unliari" (7), „Predator" (3), 
viking venit din sud“ (9) ți „Cei 
șapte magnifici Kung-Fu" (10). 
După cum se vede, topul județu
lui nostru nu ține cont de pre
ferințele americanilor, unde 
fruntea clasamentului se 
„Tăcerea mieilor". (V. R.)

in 
află

spa
de

© PRIVATIZARE, Intr-un 
țiu corespunzător asigprat 
Consiliul Local, în Piața alimen
tari din orașul Hațeg, dl Timo- 
tei Neiconl a deschis un atelier 
de reparat încălțăminte, bine pri
mit șl,.. solicitat de cliențî tot 
mal numeroși. Mal cu seamă a- 
otnn, în pragul iernii. (N, S.)

Vesalina Tuderah, șefă de uni
tate la magazinul nr. 51 „Mercur" 
al S.G. Avram Iancu din Brad, 
avea prostul obicei de a dosi 
marfa cu scopul comercializării 
ei preferențiale. Cum vigilența 
celor de la „Economic" nu a pu
tut fi înșelată, nărăvașa gestio
nară a fost „premiată* cu o a- 
mendă de 30 000 de lei. conform 
Legii 12/1990, și obligată să 
scoată marfa la vedere chiar în 
timpul controlului. Sperăm că a 
învățat din sancțiune. (Al. J.)

0 S-IÎ ÎNVĂȚAT MINTS.

• GREVA FEDERAȚIEI 
SANITAS. Federația SA
NITAS a declanșat o grevă 
generală prin reducerea cu 
60 la sutana activității în 
spitale și1 închiderea poli
clinicilor și dispensarelor 
pe o perioadă nelimitată, 
informează RKA. Intr-un 
comunicat al Federației se 
atribuie guvernului întrea
ga responsabilitate pentru 
radiculizarea grevei gene
rale, prin închiderea unor 
importante unități sanitare 
și avertizează asupra ur
mărilor pe care această 
grevă o poate avea, urmări 
cu mult mai grave decît 
manifestările sindicale din 
orice ramură a economiei 
naționale. Ministerul să
nătății apreciază intr-un 
comunicat că greva este i- 
legală din următoarele mo
tive : nu a avut loc con
cilierea la Ministerul Mun
cii și Protecției Sociale iar 
motivele din comunicatul 
Federației SANITAS din 
11 noiembrie nu pot con
stitui motive colective de 
muncă în conformitate cu 
prevederile legii. Ilegalita
tea decurge și 'din faptul 
că nu tot personalul me- 
dico-sanitar face parte din 
Federație, în aceste condiții 
nejustificîndu-se greva na
țională în întreaga rețea 
sanitară cu închiderea po
liclinicilor și dispensarelor, i
• POZIȚIA P.S.M. FAȚA 

DR NOUL GUVERN. „E 
prematur să ne pronunțăm 
global și fără rezerve în 
legătură cu noul program 
guvernamental și cu noua 
echipă", a declarat dl Ilie 
V'erdeț în cadrul conferin
ței de presă desfășurate la 
sediul Partidului '-'ci ist 
al Muncii, „In părerea 
noastră, programul pre
zentat de primul-ministru 
in fața -Camerelor reunite 
nu e un program. A fost . 
subliniat doar faptul ,că 
SÎnt necesare 2—3 luni 
pentru depășirea greutăților 
iernii, pentru a se veni a- 
poi cu o strategie de gu-

.vernare pe termen lung". 
„Nu avem ceva debsebit 
cu persoanele numite a de
ține portofolii. Dar să-i 
vedem la treabă", a mai 
subliniat liderul P.S.M.

• ALEGERI IN PNȚCD. 
La sfîrșitul anului vor a- 
vea loc 
funcțiile 
filialelor 
PNȚCD, 
tul de 2 
conduceri expiră în 
an. Liderul partidului, dl. 
Corneliu Coposu, a declarat 
că intenționează să reco
mande promovarea tinerilor 
și a femeilor în partid.

• VA FI EMIL CON* 
stantinescu preșe
dintele CDR ? „Am spus 
încă de la înființarea Con
venției Democratice că du
pă alegeri mă voi retrage 
de la președinția CDR și 
n-am revenit încă asupra 
acestei hotărîri. Am con
vocat. de două ori pînă 
acum pe -reprezentanții 
CDR pentru a analiza re
zultatul alegerilor și pen
tru a alege o nouă condu
cere. Nu s-a putut lua nici 
o hotărîre deoarece, din 
diferite motive, reprezen
tanții CDR nu s-au prezen
tat lat ședințe în totalitate. 
Nu mai fac nici un secret 
din faptul că intenționez 
ca la viitoarea ședință a 
Convenției să-l recomand 
pe dl Emil Constantinescu 
șă mă înlocuiască Ia pre* 
ședinția CDR, Intenționez 
să propun o rotire la con* 
ducerea CDR. a reprezen
tanților formațiunilor poli
tice dip Convenție", a de
clarat Corneli* Coposa, la 
conferința de presă săptă-

rfn lă a PNȚCD.
MEDIAFAN

alegeri pentru 
de conducere . a 
din teritoriu ale 
deoarece manda- 
ani al actualelor 

acest
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EA MUZEUL JUDEȚEAN DEVA

Cercetare a științifici - o activitate 
desfășurată aproape nornai Î.Î

în ciuda greutăților ine
rente generate de actuala 
perioadă de tranziție la e- 
conomia de piață și starea 
de 'relativă' sărăcie exis
tentă în țară, nu se poate 
spune că acest an a fost 
unul modest din punct de 
vedere al cercetării știin
țifice desfășurate de Mu
zeul Județean. Din contră, 
cu sprijinul Consiliului Ju
dețean, această activitate 
s-a desfășurat aproape nor
mal, scoțînd la iveală lu
cruri extrem de intere
sante, care au fost valori
ficate în cadrul sesiunilor 
și simpozioanelor organi
zate, precum șt cu prile
jul participărilor la mani
festări naționale.

— în ceea ce privește 
cercetarea arheologică pe 
șantiere, ne-a spus dna 
Adriana Rusu, directorul 
Muzeului Județean, am e- 
fectuat săpături la Gră
diștea Muncelului — Sar- 
mizej tusa Regia, capitala 
statului dac, alături de cer
cetători de la Universita
tea ți Muzeul din Cluj- 
Napoca ; la Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, tot alături 
de clujeni. La acest din 
urmă obiectiv, am avut ea 
oaspete pe prof. Robert 
Etienne, din Bordeaux, care 
se află de mai multe luni 
în țara noastră. Mai men
ționez ca obiective cerce
tate — șantierul de la Ger- 
misara (Geoagiu-Băi), ce
tatea feudală de la Orăștie 
(lucrări efectuate împreună 
cu cercetători de la Uni
versitatea din Sibiu), Tur- 
daș — vestita așezare neo-- 
litică ce a dat și numele 
binecunoscutei culturi. Fon
durile care ne-au _ permis 
să efectuăm lucrări de cer
cetare pe aceste șantiere 
au fost alocate de: Con
siliul Județean, pentru care 
îi adresăm sincere mulțu
miri ; de universitățile din 
Cluj-NaRoca. Sibiu ; Di
recția monumentelor, an
samblurilor și sitarilor ar
heologice din Ministerul 
Culturii.

— Ce ne puteți spune 
în legătură cu activitatea 
de consolidare și restau
rare ?

— Tot cu sprijinul Con
siliului Județean am de
marat lucrările la Sar- 
mizevetusa Regia, în zona 
sacră, după o întrerupere 
de mai bine de zece ani, 
lucrări pentru care au fost 
alocate aproape 6 milioane 
de lei. Lucrări de conso
lidare s-au mal efectuat la 
Ulpia Traiana Sarmizege
tusa, la Castelul din Hu
nedoara, la clădirea Magna 
Curia, sediul . muzeului 
nostru, monument istoric 
(aceasta eu sprijinul Di
recției monumentelor is
torice).

— Cum au fost valorifi

cate cercetările arheologice 
ți cele de arhivă și biblio
tecă, de etnografie ?

— Acest lucru s-a făcut 
în cadrul sesiunilor știin
țifice și al simpozioanelor: 
unele cu caracter național, 
ce au avut loc la Iași 
(sesiunea anuală de ra
poarte rezultate în urma 
Săpăturilor arheologice), 
la Brașov („Valori biblio
file"), altele în județul 
nostru („410 arii de la ti
părirea Paliei de la Orăș- 
tie“, „65 de ani de lă moar
tea lui loan Mihu“, „O- 
magii lui Crișan"). Și De
va, la rindul ei, a găzduit 
manifestări internaționale, 
între care „Die Traiani", 
,,110 ani de la înființarea 
Muzeului Județean". Apoi 
s-au organizat expoziții ale 
Secției de artă : „Cărți di
dactice și artă plastică", 
„Artă și cultură franceză", 
„Th. Aman", „Peisajul de- 
vean în arta plastică" ș.a.

—- In organizarea unor 
ăstfel de manifestări de 
anvergură, credem că spon
sorii au un cuvfnt greu 
de spus.

— într-adevăr, fără spri
jinul lor nu s-ar putea face 
mare lucru. De aceea, aș 
vrea să-i amintesc pe cei 
care ne-au ajutat la se
siunea omagială a institu
ției : societățile comerciale 
„Apemin", „Decebal", „De- 
vasat", „Vinalcoel" Deva, 
„Fares", „Piaster" Orăștie, 
Fermă 5 Piscicolă, S.C. 
P.P. Geoa^iu. „Ilaber" Ha
țeg, B.T.T. Deva, Camera 
de Comerț și Industrie, A- 
sociația pentru promovarea 
învățămîntului special, a 
terapiei sociale și a agri
culturii biodinamice — cen
trul Simeria.

— Ce vă propuneți pen
tru viitor ?

— în funcție de fondu
rile pe care le vom aVeă, 
este absolut necesară re
organizarea expoziției de 
bază a muzeului, care sâ 
poarte genericul „Muzeul 
civilizației daco-romane". 
Apoi, este necesară orga
nizarea laboratorului de 
restaurare, a depozitelor a- 
ferente, bibliotecii docu
mentare care numără peste 
30 000 de lucrări de specia
litate din țară și străină
tate, dotarea cu aparatură 
pentru cercetarea și trata
rea obiectelor de patrimo
niu pentru a ,nu se deteri
ora odată cu trecerea ani
lor. Vor trebui reorganizate, 
de asemenea, secțiile de 
istorie si etnografie de la 
Brad, Orăștie, Sarmizege
tusa. Va trebui tipărit a- 
nuarul „Sargeția", avîndu- 
se în vedere schimburile 
cu cele 300 de Instituții de 
specialitate din întreaga 
lume.
Discuție consemnată de 
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A fi încrezători în viitorul
României

[Urmare «fin pag. 1)

în acest domeniu, iar orga
nele de ordine să-și facă 
datoria. Poliția devine ceea 
ce trebuie să fie, Justiția 
face și ea pași In acest 
sens, deși încă mici • 
Socotiți necesare 'măsurile 
excepționale preconizate de 
dl președinte Ion Iliesctt? 
Nu. Se impune respectarea 
legilor de absolut toată 
lumea, fără excepție, iar 
cei ce săvîrșese acte anti
sociale să fie pedepsiți mai 
aspru • Sînteți pentru o 
lege a presei ? Nu. Ar fi

nevoie de legea bunului 
simț. Codul penal însă se
cere modificat la capitolul 
priyind calomnia ș.a. • 
Putem fi încrezători în vi
itorul României? Fără în
doială. România are re- 
surțe umane și materiale, 
un popor harnic și talentat 
ce-și poate construi o țară 
cu democrație autentică, 
cu o economie și -un nivel 
de'trai care ș-o așeze . în 
rîndul țările^ dențpe ele 
Europei și ale lumii; Ai fi 
încrezători în viitorul ei 
nu este un optimism exa
gerat. __ _ __ __
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CĂMIN CULTURAL

p

L’ i

dureros ca, după ce ai lucrat o lună de zile, 
primești salariul. E cazul directorului de că-sâ

min din Brănișca, ce și-a realizat, prin autofinanțare, 
banii de salariu și tot nu primește aprobarea Primă
riei locale pentru a-și încasa dreptul cuvenit, ne 
spunea dna Silvia Olari. Motivul refuzării salariului 
îl constituie'faptul că nu a găsit încă meșterii șl deci 
posibilitatea de zugrăvire a căminului cultural, după 
ce, același director de cămin a rezolvat singur repa
rația ocoperișului acestei instituții. Cu toate că, fii 
vară, primarul, dl Constantin Nistor, promisese la doi 
redactori de Ia ziarul nostru că va rezolva dînsul pro
blema acoperișului. Nu a „rezolvat" nici acoperișul, 
nici aprovizionarea cu lemne a căminului cultural. 
Dara nu poți personal să rezolvi ceva ca primar, to
tul e să ceri subalternilor să rezolve ei acest lucru 
sub „amenințarea" neprimirii salariului t E o moda
litate de a te impune I „Dar zugrăvirea căminului 
o poți face doar cînd găsești meșteri, sau cînd tim
pul e frumos, ne spunea dna Silvia Olari. Pînă atunci 
să nu iau salariul? De organizarea alegerilor m-am 
ocupat, de recensămînt — asemenea, după cum mi-a 
cerut primarul. Acum să nu primesc nici banii de 
salariu ? E groaznic t în plus, sînt amenințată că voi 
fi dată - - • ■ - -
(M. B.)

afară din serviciu luna viitoare. E jenant!“

„PERSEVERENȚA" PRIMĂRIEI
Cu

tentă medicală din Brănișca, își exprima dezamăgirea 
și durerea că primarul, dl Constantin Nistor, îm-

cîtva timp în urmă, dna Doina Gîrmaci, asis-

Stimate die PETRU 
VAIDOȘ, lider al Sindica
tului Liber de Ia S.C. „Side- 
rurgistul" S.A. Hunedoara, - 
știu că în mimeie sindica
tului siderurgiștilor de Ia 
Hunedoara, ați participai 
la cea de-a IlI-a Confe
rință a Federației Sindi
catelor Libere din Meta
lurgie. Siderurgie și Sec
toare Calde „METAROM". 
Vă rugăm să ne spuneți 
ce s-a dezbătut la confe
rință?

— Reprezentanții celor 
aproape 100 000 de mem
bri de sindicat din siderur
gia, metalurgia și sectoa
rele calde din țară s-au în
trunit la cea de-a IlI-a 
Conferință. Ce am . dezbă
tut ? Problemele care-i 
dor pe siderurgîști și me- 
talurgiști.

— Concret, die Petru 
Vaidoș.

— Perfecționarea siste
melor organizatorice și in
formaționale, definitivarea 
și aplicarea unor programe 
proprii, viabile, de relan
sare a metalurgiei româ

î
1
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Filiala de Cruce Roșie 
.. județului Hunedoara — 

componentă a Crucii Roșii 
Române — îi sprijină pe 
membrii ei susținători 
(cei care contribuie, prin 
cotizații și donații, la 
sporirea fondurilor ma- 

în 
OBțmerea GRATUIT a u- 
nor medicamente de fa
bricație străină, inexis
tente în țară, oferindu-le 
următoarea adresă la care 
trebuie expediată rețeta, 
după ce, în prealabil, ea 
a fost vizată de către fi
liala noastră:

Osterreichisches” Rotes 
Kreuz

MEDIKAMENTENDEPOT 
A — 1050 BRAUHAUSG48 

WIEN
AUSTRIA

Pentru a fi sprijinit, 
sprijiniți, la rîndul dum-> 
neavoastră. Crucea Roșie 
Română, devenind MEM
BRU SUSȚINĂTORI

ia Cotizația este de nu- 
I lei

a

1«I

I

1
i 
i
<
1 ___________
| mai 25 lei/an 4- 2 

I carnetul de membru.
i

*•7 X 'W ^.t****** 
preferi cil, CfcBsUîtfllocâl au hotărît să împartă cele 
stef butelii urariir repartizate atunci comunei nu 
în ordinea listei de prioritate aflate la Primărie. Si- 

aații ne spunea dna -Gîrmaci, s-a repetat ulterior, 
cînd s-au mai primit alte 4 butelii și mei d® această 
dată cei In drept nu au încercat să repare „gafa" fă
cută. în plus, i-au și comunicat petentei că „poate să 
meargă oriunde, inclusiv te ziar, că dînșii vor rezolva 
problema buteliilor după cum vor crede de cuviință". 
Ciudată optică de corectitudine, avîndu-se în vedere 
că Primăria reprezintă în teritoriu corectitudinea și 
transparența Guvernului României I

După prima notă apărută în ziarul nostru, aștep
tam din partea dv^dle primar, o replică. N-ați ierit-ot 
Deci e adevărat ce a șpu* dna Doina Gîrmaci I Poate 
acum veți face unele precizări! (M. B.)

ÎN CURlND, O PISCINA CU BAZĂ 
DE TRATAMENT

Societatea Comercială „Fares" S.A. intenționează 
în curind, să amenajeze o piscină acoperită și oca, . . .

bază de tratament și recuperare, ț>e bază de plante 
medicinale, în cadrul complexului situat nu departe 
de piața agroalimentară a orașului Orăștie. Toată 
stima pentru o asemenea inițiativă I (I. V.)

O NOUĂ LIBRĂRIE LA ORĂȘTIE
Biblioteca franceză din Orăștie, al cărei fond. . de

carte depășește 1200 volume, aflîndu-se în gestiunea 
dlui Florin Drăghiciu, patronul Centrului Cultural 
Instructiv Publicistic „©real" S.R.L., a deschis recent 
la sediul său de pe strada N. Bălcescu, nr. 10, etaj, 
o librărie car® este frecventată în special de tinerii 
iubitori de carte din oraș. (Ioan Vasiu)

Cele mai importante: rea
lizarea unui raport echita
bil, cinstit, între salarii și 
prețuri ; inițierea și deru
larea cit mai rapidă șl e- 
chitabilă a marii privati

Problemele eare-i dor pe siderurgîști
nești, cu tot ce înseamnă 
acest proces-retehnologiza- 
re, stoparea și eliminarea 
blocajului econamico-finan- 
ciar, promovarea unei po
litici financiar-bancare în 
concordanță cu interesele 
actuale ale economiei ro
mânești și altele.

— Dar din punctul de 
vedere ai sindicatului ?

— De toate au fost opt 
puncte, cu aliniatele lor.

zări, în concordantă cu in
teresele cetățenilor țării ; 
combaterea hotărîtă a spe
culei și corupției, a orică
ror ante eu earact.*,- anti
social. Am stabilit institu- 
ționalizarea dialogului în
tre guvern — sindicate — 
patronat; mai mare grijă 
față de categoriile sociale 

defavorizate — șomeri, pen
sionari, femei, tineri, ab
solvenți etc. ;■ acordarea la

î

dicamente | 
ea Roșie [

• La achitarea cotiza- *
țier de membru sutțină-? 
tor, puteți face $1 donații y 
(chiar și sume mai mici);* 
atît cotizația eît și dona-I 
ția sînt menționate în ci- T 
fre și litere pe carnetul f 
de membru, care vi se? 
eliberează, pe loc, la a-*, 
chitarea respectivelor su-j 
me. I

• Fondurile obținute I
prin cotizații și donații? 
au destinație exclusiv u-| 
manitară. 1

• O parte din acestei 
fonduri se regăsesc și înl 
plățile pe care Crucea f 
Roșie Română le efectu- j' 
ează pentru achitarea • 
contravalorii medicamen- • 
telor primite gratuit 
către solicitanți.

☆
Sînt așteptați să-și 

dice medicamentele

Miercuri, zi de tîrg la 
Deva. în localul numit 
„Bănățan" (fost „Cocoșul de 
aur") lume multă, zarvă 
și fum să-l tai cu cuțitul. 
Berea curgea gîrlă. La o 
masă, vreo șase „bruneți" 
dădeau halbele peste cap 
și vorbeau tare, într-o lim-

de* 
r

ri-f
„__ ______ ______ de 1
la filială dnii Dan Manițiu, 1 
din Deva, str. Libertății,! 
și Robert Martina, Deva,! 
Al. Lalelelor (bloc expe-T 
rimental). I

i 
\ 
t
i

vl

1

termen a dreptului de șo
maj etc.

Vreau să subliniez că 
Federația Sindicatelor li
bere din Metalurgie și Si
derurgie „METAROM", in
clusiv Sindicatul „Side- 
rurgistal" Hunedoara, sfiit 
angajate în a crea noi lo
curi de muncă pentru hu- 
nedoreni, îmbunătățirea 
condițiilor la fiecare secție, 
asigurarea unei proteeții 
corespunzătoare in timpul 

desfășurării actului de mun
că — echipament de pro
tecție, asistență medicală, 
materiale igienico-sănităre, 
antidot, alimentație specia
lă etc. <— pentru toți sala- 
riații, precum și a celor 
mai bune condiții de viață, 
de odihnă și recuperare a 
puterilor celor care plămă
desc metalul țării...

Gh. I. NEGREA

nul ridică o sticlă cu be
re și-1 lovește pe un țigan 
în vîrstă drept în moalele 
capului. Noroc că avea că
ciulă. Dar oricum, omul 
cade pe trotuar. Ceilalți 
se împing unii pe alții, se 
trag de haine, de păr. O 
femeie este trîntită peste

Bătăușii

bă numai de ei știută. Pă
reau că se ceartă, dar nu 
se știa precis.

La un moment dat, pe 
ușă intră cîteva femei de * 
aceeași nuanță a pielii, cu 
fuste lungi și crețe. Le zic 
ceva celor de la masă. I- 
mediat toți șase se rățo- 
iesc la ele. Femeile nu se 
lasă, îi prind de haine și 
trag de ei, reușind pe cî- 
țiva să-î ridice de pe scau
ne. Doi se dovedesc însă 
mai îndărătnici. Ridieă și 

mai tare vocea, le bruschea
ză pe nechemate. Femeile 
țipă. Bărbații se îmbățo- 
șeazâ și mai tare. Grupul 
iese în stradă. Vacarmul se 
întețește. Toți „brunețil" 
țipă care mâi de care. U-

un strat de flori și un ți
gan o lovește eu sete pes
te cap cu palmele. Feme
ia urlă : .Mă omoară !“
„Mă omoară I". Cef ce trec 
pe lîngă ei se opresc Ia 
oarecare distanță și pri
vesc curioși. Unii rid. Ori
cum, nimeni n-are curajul 
să intervină. $i de ce-ar 
face-o ? Atîta vreme rit 
țiganii se păruiesc și se 
pălmuiesc între ei, este 
treaba lor. Căci munca nu 
le place, în schimb sînt 
meșteri la. scandaluri .și 
alte alea' Se zice că atunci 
cînd vezi țigăni bătindu-se, 
asta înseamnă că o sâ co
tigi băni. Dă Doamne să 
fia așa! (Tr.B.) ‘
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S.A. HUNEDOARA
cu sediu! in Hunedoara, str. Moldovei, nr» 8 j 

Scoate la heitație publică conform Legii î 
nr. 58/1991 următoarele active

Unitatea
DACA SE ELIBERA

CHITANȚĂ.
Foarte supărată, s-a prezentat la 

redacție dna Angela Stafie, din 
Deva, Micro is, bloc 46, ap. 29. 
Motivul supărării ? Lăsase cu două- 
trei zile în urmă la punctul din 
piață a! Cooperativei „Mureșul"' De
va o umbrelă la reparat. Cînd a 
lăsat-o i s-au pretins 84 de lei, i-a 
fost notat numele pe o hîrtiuță, pes
te pare s-a așezat umbrela, și a fost 
invitată sâ o ridice în ziua urmă
toare. Chitanță pentru banii dați 
n-a primit și nici nu și-a făcut pro
bleme pentru o asemenea sumă.

Dar, în ziua următoare, surpriză t 
I se spune că o doamnă și un domn 
au venit și au cerut umbrela. Dar 
să revină a doua zi, poate apare 
umbrela. A doua zi, umbrela nu 
apăruse, iar cel care trebuia în 
mod normal să i-o restituie îi dă 
doamnei contravaloarea acesteia în 
forinți.

Apropo, de cînd moneda națională 
a României a devenit forintul ??? 
— NJt.

Felul în care s-a procedat trezește 
; suspiciuni și produce enervări doam-

t

nai în cauză. Ca să nu mai vorbim 
de timpul pierdut și de banii dați 
pe autobuz ca să vină din Micro 15 
la piață, trei zile la rînd. Or, toate 
aceste neplăceri se puteau evita 
dacă se proceda corect. Adică, da
că,. in momentul lăsării umbrelei 
pentru reparații se eliberă o chi
tanță fără de care nimeni altcineva 
să n-o poată ridica. Intîmplarea 
poate servi drept pildă atît mese
riașilor cît și potențialilor dienți.

personal al regiei și să prezentați 
la Oficiul pentru gestionarea locuri
lor de muncă ți șomaj acest dosar, 
în vederea primirii ajutorului și a 
celorlalte drepturi ce vi se cuvin.

POȘTA RUBRICII

' Elena Nistor Deva : restructu
rarea postului dv de la serviciul de 
salubritate al R.A.G.C.L. nu - are 
nimic comun cu stările de lucruri 
despre care ne scrieți fn scrisoare. 
Consiliul Local Deva, cel care plă
tește de la buget activitatea de mă
turat pe străzi, nu a mai 
cu R.A.G.G.L. contract la 
celui din anii treCuți. In 
situație, în mod obiectiv,
Iul de la salubritate trebuia redus 
numeric. Dumneavoastră însă nu 
v-ați făcut nici dosarul pentru aju
tor de șoma}, așa că vă sfătuim să 
luați legătura urgent cu serviciul de

încheiat 
nivelul 
această 

persona-

Familia Adrian și Elena Nica din 
Beriu, nr. 177. După cum aflăm de 
Ia Prefectura județului Hunedoara, 
eliberarea de adeverințe cane să 
ateste faptul că cineva deține sau 
nu teren agricol se poate face nu
mai în baza datelor înscrise în Re
gistrul Agricol, care se conduce și 
se păstrează de consiliile locale; 
orice modificare solicitată cu pri
vire la structura unor gospodării se 

- poate face numai în condițiile legii, 
pe bază de declarații și acte do
veditoare.

înscrierea datelor în Registrul A- 
gricol, respectiv deschiderea de po
ziție separată, se poate face la so
licitarea persoanei îndreptățite, ce
rere care, însoțită de un referat, va 
fi supusă analizei consiliului local. 
(Sediul materiei; Ordonanța nr. 1/ 
1992, privind Registrul Agricol și 
Legea 1/1991, modificată în 1992, 
privind protecția socială a șomeri
lor).

I
Preț de în mg f 

a licitației * * 
90 002 090 lei| 
27 831 00# Wî 
13 416000 fekf 

licitație pubBeă |
hrie nra m »

i
Către moții din Deva 

și din județ, 
i Către simpatizanții lori

Sîmbătă, 21 noiembrie 
1992, ora 10, la CASA DE 
CULTURA DIN DEVA va 

. avea Ioc adunarea, de con
stituire a SOCIETĂȚII CUL- 

i TURAL-PATRIOTICE „a- 
■ VRAM IANCU". Sint , in

vitați a lua parte.toți cei 
ce doresc să susțină acti
vitatea noii societăți.
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PUBLICITATE
triale, comercializare ca
sete audio, înregistrate, ne
înregistrate. (9663)

DIVERSE

MAGAZIN PROPRIU
Recent, Centrul de Con

tractare și Preluare a A-, 
nimalelor din Brad, șef de 
centru dl Nicolae Popa, 
aparținător S.C. „Decebal" 
S.A. Deva, a deschis la 
Gurabarza un magazin pen
tru desfacerea cărnii de 
vită și de porc din aba
torul propriu, iar de ia 
Deva se aduc preparate 
din carne și conserve. Ast
fel se răspunde unor do
leanțe mai vechi ale lo
cuitorilor din Gurabarza, 
care erau nevoiți să8 mear
gă la Brad pentru apro
vizionare. Magazinul di§- 
pune de aparatură frigori
fică corespunzătoare. iar 
amabilitatea vînzătoarelor 
este remarcabilă. (Al. J.)<

• CU autorizația s 7562/ 
27. 10. 1992 emisă de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
Bocșeri Ioan din Orăștie, 
str. Mureșului, bl. 16' B/ " 
139, avînd ca obiect de ac
tivitate comercializare pro
duse alimentare, preparate 
din carne, lactate, produse 
de panificație, băuturi al
coolice, răcoritoare, produse 
industriale. (9640)

■ CU autorizația 4018/ 
18. 03. 1991 emisă de Pre
fectura Județului Hune
doara, ș-a deschis activi
tatea independentă repre
zentată prin Ilioni Armina 
din Călan, Florilor, nr. 17, 
avînd ca obiect de activi
tate bufet, alimentație pu
blică, băuturi răcoritoare, 
sifonerîe, băuturi alcoolice, 
gogoși, cafea. (9670)

doara, s-a desehis activita
tea independentă reprezen
tată prin Goșescu Octavian 
din Sălașu de Jos, nr. 25 
avînd ca obiect de activi
tate producere și desfacere 
preparate din carne. (9718)

• CU autorizația 7559/ 
27! X. 1992 emisă de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Bîldea Emilia din O- 
râștie, str. 1 Mai, nr. 43 A, 
avînd ca obiect de 
tate comercializare 
duse alimentare,

• . • . • , 0

activi- 
pro- 

indus-

*

LICITAȚIE

CONSILIUL MUNICIPAL DEVA

Piața Unirii,, nr. 4 — tel. 613435

Organizează licitație- publică în vederea conce
sionării terenurilor pentru construcții, situate în in
travilanul municipiului Deva, pentru realizarea obiec
tivelor prevăzute în documentațiile de urbanism a- 
probate în condițiile Legii nr. 50/1991, art 10—15, 
astfel:

1. Amplasament situat pe bdul. Decebal, Intre bl. 
I $i bl A (LlDO), pentru o farmacie umană a 70 mp. 
Taxa anuală minimă de concesionare (TAIîjC) este 
de 295 lei/mp.

i fi
2. Amplasament situat în zona str. I. Creangă, bl. 

37 și bl. 30, pentru un atelier reparații încălțăminte 
a 20 mp. TA.M.C este 295 lei/mp.

3. Amplasament situat în zona str. N. Bâlcescu, 
b|. D, E și F pentru un bloc de locuințe D + P -{■ 3 
niveluri a 200 mp., T.A.M.C. este de 450 lei/mp.

L Amplasament situat, în piața agreaUawntarii » 
cartierului „DApA", pentru 2 chioșcuri a 7 mp/cbtoșe- 
T.AJW.C. este de 2640 Ifi/mp.

• CU autorizația 7595/ 
27. 10. 1992 emisă de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a desehis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Doboș Ovidiu Aurel 
din Hunedoara,. str. Mu
reșului, nr. 12/34, avînd ca 
obiect de activitate comer
cializare produse alimen
tare, industriale. (9698)

• CU autorizația 2722/ 
5. XI. 1990 emisă de Pre
fectura Județului Hune-

• CU autorizația 7531/ 
30. 09. 1992 amisă de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Tudor Cristian din 
satul Pane, nr. 45, avînd ca 
obiect de activitate co
mercializare produse ali
mentare, cafea, ciocolată, 
gumă, bomboane, produse 
industriale. (9723)

o CU autorizația 7Ș37/ 
27. 10. 1992 emisă de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Mădăluță CHga din 
Zam — Cerbia, nr. 24, a- 
vînd ca obiect de activitate 
comercializare produse ali
mentare șl alimentație pu
blică. (9747)

O*P*O* ă *41*#*.P*ă*P *0*0*0

5. Amplasament situat pe str. M. Eminescu (car
tier Bejan) adiacent cimitirului existent, pentru un 
atelier ohiecte funerare a 500. mp. T.A.M.C. este 290 
lei/mp.

6. Amplasament situat pe str. . Teilor (cârtim* Mi
cro 15) pentru 34 garaje a 20 mp./garaj. T.A.M.C. este 
500 lei/mp.

7. Amplasament situat pe str. Crișului (cartier 
Micro 15) pentru ÎS garaje a 20 mp./garaj. T-AJM.C. 
este 500 lei/mp.

Durata de concesionare a terenurilor se face ast
fel :

a) pentru poziția 3, pe durata existenței construc
ției ;

b) pentru poziția 4, pe durata de 5 ani;

C) pentru pozițiile rămase pe durata de 25 ani.

— Ofertele se depun pînă la data de 4. 12. 1992, 
orele 15.00, Ia sediul Consiliului. municipal Deva, ca
mera 9.

— Documentele licitației se pot ridica contraeost 
de la sediul I.P.H. — SA. Deva, P-ța Victoriei, nr. 2, 
începînd cu data de 18. 11. 1992.

— Restaurant „Corvinul”
Berăria „Corvinnl"

— Cofetăria „Corvinul”
Vînzarea se face prin 

deschisă în ziua de 24 decembrie 1992, ora 10» ’ 
în Hunedoara, str. Moldovei, nt. 8. |

Dosarele de prezentare a activelor pot fi » 
consultate la sediul societății, zilnic între orele L 
8—14. s

Taxa de participare este de 10 000 lei. >;
Garanția de participare de 10 la sută din î 

prețul de pornire a licitației pentru fiecare ac- I 
tiv la care se participă se va achita în contul g 
4001683010614, deschis la B.R.D. Hunedoara, J

In caz de neadjudecare, faza a doua a liel- 1 
tației se va ține după 15 zile de la prima Hei- ! 
tație, în data de 8 ianuarie 1993, iar faza a treia | 
se va ține după 5 zile de la a doua Hcitațic. • 
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S.C. „TRANSILVANIA” S.A. DEVA
Vinde en gros
• Ciocolată import de 200 gr și 50 gr.
• Suc concentrat import pentru răcoritoare.' 
Informații la telefoanele: 617300, 611485,

DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII 
HUNEDOARA |

Angajează prin concurs:
• un referent pentru compartimentul fi- |

nancîar *
* un referent pentru compartimentul con-1

trot financiar intern î
Condiții de încadrare : studii economice su- « 

perioare sau medii, vechime de cel puțin 3 ani g 
în activitatea financiar-contabilă. g

Cererile se depun la serviciul Resurse U- | 
mane, din cadrul D. Te. HD., pînă la data de * 
25. XI. 1992. (1314> |———- - - j

S.C. „ALIMENTARA” S.A. DEVA j 
Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 30, etajul II f
ORGANIZEAZĂ la sediul societății, în ziua I 

2 decembrie 1992, ora 10, Hcitație publică *de _ _______
pentru vînzarea unei mașini de prăjit cafea. | 
Prețul de pornire a licitației este de 600 000 lei. ! 
Vor fi licitate și alte mijloace fixe, a căror listă I 
se găsește la sediul societății. |

Informații suplimentare Ia telefonul 95 —-I 
61.64.06. (1316) J

•
I
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— Garanția și taxa de participare la licitație sfnt 
obligatorii și vor fi: prima egală cu taxa anuală 
minimă de concesionare a suprafeței respective, cea 
de-a doua = 1000 lei și se vor depune la casieria 
Consiliului local Deva.

— Deoarece pentru punctele 1, 2 și 3 s-au efec
tuat cheltuieli în avans pentru proiectare, cei ce-și 
vor adjudeca la licitație amplasamentele respective, 
vor achita contravaloarea documentațiilor elaborate.

— Pentru punciul 3 vor putea participa la lici
tație numai societăți comerciale, societăți imobiliare 
șl asociații de persoane juridic constituite, doritoare 
să-și construiască apartamente. Se va licita terenul af
ferent întregului bloc și nu cota parte fiecărui apar
tament.

— Pentru punctele 7 și 6 vor participa la licitație 
numai persoane fizice care au domiciliul în zonă și 
posedă un autoturism înmatriculat.

— Pentru punctul 2 vor putea participa Ia licitați* 
numai persoane fizice independente autorizate la De» ■ 
crețul Lege 54/1999 sau constituite în asociații fami
liale și care au domiciliul în zonă.

— Licitația va avea loc în ziua de 7. XII. 1992 
începînd cu ora 9,00, la sediul Consiliului municipal, 
sala mare. (1317)
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■onță pa toți cei care au 
ktrt alături de el in zilele 
m 82—27 decembrie 1989 
.m nt așteptați pentru a- 

Hnțuri importante în ziua
Jte 19 noiembrie 1992,
atac 18, In .fața Casei de 
Cultură Deva. (9832)

o-

fort I, zonă centrală. De
va, tel. 617581, după ora 
16. (9823)

• VÎND Dacia 1304 ca
mionetă. Fel. 618678. (9821)

• VÎND Dacia 1300, cu
îmbunătățiri. Deva, tel. 
621578. (9820)

• VÎND casă cu anexă
și grădină. Vețel hr. Ill, 
tel. 65177. (9817)

• VÎND antenă recepție 
satelit, completă. Fel. 
612074, după ora 17. (9818)

• VÎND pătuț copil, preț
convenabil. Relații tel. 
612188. (9816)

ANIVERSARI

• AZI ne bucurăm îm
preună cu tine, draga noas- 
M Violeta Ciucur, și-ți 
arăm din suflet „La mulți 
ani !“. Soțul și copiii. (9819)

• LA împlinirea a 14 
fcnl, dragă Berecski Mi- 
tkaela, nașii tăi Nuli și 
Zeno Radu îți urează 
multă fericire în viață.

(9751)
• DE ziua ta dragă mă

mică, Alina și Alin, din 
Șoimuș, îți urează „La 
mulți ani !“. (9763)

VIN ZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

• VlND pămint extra
vilan Șoimuș, Relații, De- 
vă telefon 617306. (854?)

• VÎND mobilă de su
fragerie. Informații la tțl. 
620644 (zilnic după ora 16).

(9842)
• VÎND casă în Pricaz,

nr. 195. Informații Pricaz, 
nr. 197. (9838)

• VlND apartament 2
camere, central, și cum
păr garsonieră. Relații tel. 
617143 și 618505. (9843)

• VÎND urgent video'
player Funai, nou, teleco
mandă. Tel. 660381. după 
ora 16. (9840)

• VÎND piese auto-moto:
filtre ulei Mercedes ; filtre 
ulei VW, Volvo; filtre mo
torină Mercedes, segmenți 
Ronda Acord, fabricație 
82—86, cuzineți palier cotă 
normală, Mercedes Benz 
608—809—313; faruri ceață 
țip Bosch, becuri far ‘Ha 
4,12 V; becuri .far H4 24 
V ; becuri pentju faruri 
ceață H3 12—24 V ; filtru 
ulei Opel, parbriz față Fiat 
E ' 900 Palmino ; parbriz 
spate Golf; cauciucuri 
18S/14. Informații Deva, 
telefon 625504, după ora 
20 sau 617256. între orele 
8—10 și 16—22. . (9841)

• VlND mobilă combi
nată (mobilează complet 
garsonieră). Tel. 618140, o- 
rele 17—21. (9805)

• VÎND Ford Granada 
2300, Oțelu Roșu, tel. 96/ 
530060. orele 16—21. (9803)

• VÎND 2 geamuri 1,80
k 1,50 m. Deva, Caragiale 
10, tel. 612308. (9802;

• VÎND corpuri încălzire 
(radiatoare) din tablă și a- 
partațnent trei camere. Tel. 
619413, după ora 16. (9807)

• VÎND orgă Yamaha
Porta Sound PSS-680 ste
reo. Ilia. tel. 112. (9750)

• VÎND frigider Arctic
mare, canapea cu vitrină. 
Deva, tel. 628551. (9799)

• VÎND multicar IFA
25. Brad, tel, 650739 sau 
Mihăileni, nr. K8. (9749)

• VÎND două locuri de 
casă în Băcia (gaz metan), 
3800 mp, la șoseaua națio
nală și unul de 4900 m. 
Informații Deva, telefon 
625676, între orele 17—20.

(9827)
• VÎND video plaver Fu-

nai, tel. 626760. ‘ (9825)
• CUMPĂR apartament 2 

camere sau garsonieră, con

• CUMPĂR aparta
ment sau garsonieră, 
central, maxim etaj 3, 
plata în- lei său valu
tă. Deva. 'tel. 625493, 
623488. (9810)

• VÎND mobilă dormitor 
din lemn masiv. Informa
ții Simeria, tel. 661567.

(9812)
• VÎND mașină de cu

sut. Deva, tel. 618399.
(9809)

• VÎND casă, curte, gră
dină și 200 kg grîu în sa
tul Balomiru de Cîmp, nr. 
80, județul Alba, Maiores- 
cu Elisa beta. Informații zil
nic între orele 8—16. (9829)

• VÎND tractor U 445
L. Deva, str. Branistei, nr 
9. ' (9830)

• VÎND urgent casă cu
livadă, Almașa Sec 107 
și TV color Philips. Preț 
informativ 2 500 000. Tel. 
627638. (9832) .

• VÎND Renault Tra
fic Diesel, înscris. Tel. 
715463, după ora 18, Hu
nedoara. (9833)

• CUMPĂR 150 dolari
sau mărci. Ofertă serioasă, 
relații tel. 612908. (9834)

• VÎND cărucior- inva
lid, nou, str. Aleea Păcii, 
nr. 3, bloc B. 4, tel. 616188. 
Deva. (9835)

• VÎND Lancia, Prisma
1600, preț negociabil. De
va, tel. 616952. (9836)

• VÎND apartament 3 
camere, semimobilate, Hu
nedoara. Informații Timi
șoara tel. 096/150771, (9733)
• VÎND autoizotermă Ra- 

ba, 16 tone. Deva, tel. 
619387. (9777)

• S.C. 21 Impex vinde
en gros whisky, cu adaos 
3—5 la sută. Tei. 610043, 
619530. ■ (9791)

• VÎND apartament 3 
camere, parter. Deva, Do
robanților, tel. 626639.

(9811)
• VÎND autoturism Fiat

Regata Turbo și dubiță 
Nisa. Tel. 095/713496 (bdul 
Traian, 2, bloc TI, ap. 33. 
Hunedoara). (9372)

• VÎND convenabil ga
raj metalic deplasâbil. In
formații tel. 095/714084.

(9370)
• PREIAU contract a*

partament 2 camere, zonă 
centrală. Hunedoara, 095/ 
735144 (9369)

ÎNCHIRIERI

• ÎNCHIRIEZ garaj, zo
na Oituz, posibilități ame
najare spațiu comercial. 
Deva, tel.. 627943. (9369)

• OFER garsonieră pen
tru închiriat, cartier Dacia. 
Relații, tel. 618784, orele 
14—17. (9787)

o ÎNCHIRIEZ spațiu
pentru depozit en gros. Re
lații tel. 619287, după ora 
17. (9831)

• OFER spațiu comer
cial pentru închiriat, în 
Orăștie, la șosea. Informa
ții tel. 641811. (9837)

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
2 camere, proprietate per
sonală, zona gării, cu a- 
partament 3 sau 4 camere, 
zonă centrală.- Relații tel. 
619508. (9844)

• SCHIMB cu Iași sau
vînd apartament 2 came
re, etaj I, central, Hune
doara. Fel. 098/175551, du
pă ora 16. (9801)

• SCHIMB (sau cumpăr)
două garsoniere cu apar
tament 2 camere Deva, 
tel. 619328. (9828)

PIERDERI

• PIERDUT adeverință 
plată nr. 8630, din 12 XI 
1992, pe numele Murat 
Petru. O declar nulă.

(9806)

• PIERDUT carnet șo
maj nr. 817, pe numele Că- 
runtu Daniela, eliberat de 
Forțele de Muncă Hune
doara. Îl declar nul. (9371)

OFERTE 
DE SERVICII

• „INCOTA ATLAS SRL 
Sibiu efectuează transport 
de persoane și pachete pe 
ruta : Sibiu — Deva — 
Arad — Praga — Niirn- 
berg — Heilbronn — Stutt
gart, în datele de : 25. XI ; 
2, 9, 14, 16, 19 XII. Infor 
mâții și înscrieri la tele
fon .618882, orele 16—21.

(9814)

• SOCIETATEA comer
cială mixtă româno-ma- 
ghiară „Romag-Com“ SRL 
Deva angajează prin con
curs contabil cu experien
ță în sectorul alimentație 
publică și comerț, cunos
cător al limbii maghiare, 
secretară, cunoscătoare a 
limbii maghiare. Relații la 
tel. 612145. (9783)

• EURO Friends ‘90 or
ganizează excursie în Tur
cia în perioada 21—25 XI 
1992, preț 9500 lei. Infor
mații Deva, tel. 624033 sau 
magazin piese auto, str. 
Avram Iancu. (9725)

• AGENȚIA de turism 
„Euro Friends ’90“ organi
zează excursie în Turcia 
în perioada 21—25 noiem
brie 1992; preț 9500 lei. 
Informații Deva, telefon 
621840, după ora 18. (9743)
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■ S-a deschis pen
tru dumneavoastră CA
SA DE SCHIMB VA
LUTAR „GARANT" cu 
sediul pe bdul Dece- 
bal, bloc P, parter. Vă 
așteptăm zilnic îțitre 
orele 9—17. (9634)
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• S.G. DINEX Hu
nedoara angajează con
tracte pentru livrare de 
marfă pentru pachete
le pomului de iarnă, 
eontactați-ne Ia tel. 
095/728444. Livrăm en 
gros dulciuri și porto
cale în orice cantita
te. (9368)

DECESE
• CU profundă durere, 

soția Eva, fiii Bela și Be- 
bi, nora Georgeta, nepoții 
Eduardo și Sandrino a- 
nunță încetarea din viață 
a iubitului lor

SZABADOS IOSIF
70 ani

înmormîntarea azi, 18 
noiembrie, ora 14, la Ci
mitirul Catolic din Deva, 
str. M. Eminescu. (9839)

• FAMILIA îndu
rerată anunță înce
tarea din viață a ce
lui care a fost un bun 
soț, tată, socru și bu
nic

NICQLAE DOBREI 
în vîrstă de 65 ani.

înmormîntarea are 
loc azi, 18 noiembrie 
1992, ora 13, Ia Cimi
tirul Ortodox din Bră- 
nișca.

Dumnezeu să-l odih
nească în pace. (9826)

• MULȚUMIM din su
flet celor care ne-au aju
tat și l-au condus pe ul
timul drum pe bunul nos 
tru soț, tată, socru și bu
nic

IIENȚ LOGHIN
Dumnezeu să-l odihnească.

(8544)
• SOȚIA Ana, fiul Ne- 

luț, fiica Mirela, nora Li
liana, nepotul Vasile a- 
nunță, cu adîncă durere, 
încetarea fulgerătoare din 
viață a celui care a fost 
un bun soț, tată, bunic

ALBA CONSTANTIN
Înmormîntarea — azi, în 
satul Dealu Mare, la ora 
13.

Nu-1 vom uita niciodată. 
Dumnezeu să-1 ierte ! (8545)

I
SOCIETATEA COMERCIALA „FARES11 S.A. 

ORĂȘTIE (fostă PLAFAR) 
eu sediul în Orăștie, str. Plantelor, nr. 50 

Oferă spre vînzare prin licitație publică 
următoarele mijloace fixe :

■ Chioșc metalic — 
45 mp

• Instalație catalitică
• Mașină pentru as

cuțit scule
• Mașină de găurit
• Betouieră
• Cuptor cu bară si

lită
• Etuvă

• Xerox
• Instalație fabricare 

hidrogen
• Cazan centrală ter

mică
• Cromatograf
• Stabilizator tensi

une
• Rezervoare tablă
• Mașină frezat
• Klectrostivuitor — 1 

buc.
• Cameră frigorifică 

— 1 buc.
• Remorcă auto Pa- 

deș — 1 buc.

• Gaz cremaiograf cu 
integrator

• Integrator
• Tocătoare
• Saviem R 8135
• Caroserie ARO
• Mașini cusut saci

Licitația va avea loc la sediul societății FA
RES S.A. ORĂȘTIE, în fiecare săptămînă, 
miercurea,-pînă la epuizarea mijloacelor fixe, 
oferite spre vînzare. Relații suplimentare la te
lefon 95/641940 sau 95/641941. (1302)

I
II 

I■ ta 
I stat 
I lare
I rele

iw i. țunj naviur iu n n
• 1 (un) autocamion R D 135 F

» • diferite alte mijloace de transport, sec- |
( țiuni sau utilaje casate.

LICITAȚIA va avea loc (pînă la epuizarea I 
I listei care se află la sediul societății din Oraș- > 
I tie, str. Unirii, nr. 76) în fiecare zi de vineri a J 
’ săptămînii, ora 10. |

Informații suplimentare în legătură cu li- ! 
J citația se pot obține zilnic la sediul societății | 
| sau la telefoanele : 647055, 641495. (1318)»

i ta I ta I ta I
i pînă la încheierea distribuirii carnetelor 
! CERTIFICATE DE PROPRIETATE, 
j ATENȚIE!

Cetățenii români, cu domiciliul in Romă- | 
|nia, care au împlinit 18 ani pînă la 31 decern-1 
; brie 1990 și care nu și-au ridicat carnetul cu. 
î certificate de proprietate pînă la 27 noiembrie | 
’ 1992, pierd acest drept prevăzut în Legea Pri-* 

vatizării Societăților Comerciale nr. 58/1991. | 
(1220) j 

S.C. COTURNIX IMP-EXP S.R.L. j
Vinde en gros, din stoc : ’
• Săpun import: Amo, Lux (Germania) | 
• Deodorante : Axe, Denim, Rexona, Sixth ’ 

sense. Body mist, Brylcreem
• After Shave: Axe, Denim, Gibbs
• Creme de față : Pond’s, FA, CD
• Crema ras : Gibbs
• Fixativ : Bristow S
• Pasta dinți: Aqhafresh
• Concentrat nutritiv : Horlicks
• Aparate de ras: Derby, Single și

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„ORĂȘTIETRANS11 

S.A. ORĂȘTIE%

Înștiințează agenții economiei cu capital de • 
sau privat, precum și persoanele particu î 
interesate că scoate la licitație urm&toa-J 

ItaI• 5 (cinci) remorci 2 RPF — 7
• 1 (un) tractor cu șa R 12 45 DFK

DIRECȚIA JUDEȚULUI HUNEDOARA 
A AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU 

PRIVATIZARE SI DEZVOLTAREA 
ÎNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII 

ANUNȚĂ
Au rămas numai 10 zile calendaristice 

cu

I 
ta* I 
ta I 
ta I 
ta I 
ta I 
ta I 
tar I 

.*» I ble

• Șampon medical: Vosene
’ • Detergenți: Tomi star (Ungaria)
| • Jucării

• Produse cosmetice românești, la sediul}
I din str. Împăratul Traian, nr. 52. 

Program : 9—18. * 
Telefon : 625064.

wta
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S.C. COMSER SJR.L,
Distribuitor autorizat ALCATEL
Vinde din stoc
• Centrale telefonice 3 linii externe și 8 

linii interne la prețul de 139 500 lei. Relații la 
teL 095/711919, 717148 sau la sediul firmei din 
Hunedoara, str. Revoluției, rir. 5. (CEC)

(8961) j 

i

i 

i ta Ita
CREEAMOD S.R.L. DEVA |

Angajează urgent croitorese calificate. J
Informații la tel. 623041, 611258. (9133) I

-i s I
I taI înj ta I ta I ta I ta I Văi (ItH);

r mwfmm»

S.C. TIBIMPAX COM. S R L.
DEVA

str. 1 Decembrie, nr. 19
(în curte la Cooperativa „Mureșul11) 

Vinde en gros următoarele produse, 
condiții avantajoase:

• țigări ASSOS și LM, KENT, BT, 
ROYALE, Winchsz, Gauloises

• săpun import
• alune
• biscuiți
• Ness Amigo
• Gumă Turbo, ciocolată import.
Vă puteți adresa și la telefon 619101. 

I așteptăm.
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Ziar editat de S.G. „CL’VINTUL LIBER" S.A. J'20/618/1991 Gout 307050601 BR Deva. Deva, 2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara 
Telefoane: 611275, 612157, 611269, 625904, fax 618061. întreaga răspundere pentru conținutul articolelor publicate 0 poartă autorii acestora.

Tiparul executat la S.C. „POLIDAVA1’ S.A. DEVA.
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