
«nufc oWi vupil lictv**-' -
cki. »̂ e care părinţii ..f

1 t» r  m  « r
naştere, abandonându-i tn 
maternităţi, in spitale, te*

. trenuri,. pe maidane «au 

. Sn <!0*46SiU«o*« 4e gunoi, te
. a - a«*t totuşi noipeuţ, 4a-
«s. >*aW.i ,($at~u fi V - / .
de a găsi tui loc cald şi 

 ̂ uman Ta Leagănul de Co
pii %  la mmedoara. Nu- 
m» â&sA «-ai fc««% w|ci- 

. odată şmŞA: unei - aseme
nea instituţii şi nu Lai 
văzut pe aceşti micuţi 
nefericiţi cum Întind mâ
nuţele căice tine şi ţ i t e  
aruncă în braţe' strigân-

dw & «rl orfană, M n  »  y e  «rie 
sa 110 deposedată şl de glăgitrul 

bun pe «are l-ar putea avea

greu. Pe scurt, de orfani 
a fRoepot ltS se oetîpe in- 
stituţia autorităţii tute-
14(0. — te . * "

' ŞL JBngen Mi : «.. tai-
preună cu efumisa-

du-te „tată!, mamă 1“, eu 
dlsperareg celui ce. nu . a 
avut parte de părinţi, «u- 
mai atunci poţi rămână 
nesimţitor la dramele lor. 
Jţina este deci unul 4in- 
trş aceşti copii. $  a mai 
avut norocul şâ - fişeaşcă 
o inimă de mamă, la dna 
Tiţa Grtgoniţă, fie-i bine
cuvântată memoria, care

a luat-o de ia cămin, a 
teBsLo d  l-a dat numele 
său i— Grtewiiţ», MâiitS. 
«1 fetiţă îşi trăiau ticile 
Şt simplele lor fericiri zil
nice In garsoniera pe care 
mama o ocupa de mulţi 
ani, cu contract de închi
riere. N-a fost scris însă 
ce aticuţa lâna să aibă în 
viaţă partea ei de ferici

re, căci 
decedat

mama adoptivă a

De aici Înainte interese
le copilului de două cui 
orfan au rămas In seama
societăţii, o societate mă
cinată conţi idioţii, su- 
pusă unui stat de drept 
şi m prea drept, In «‘arc 
adevăratele valori morale 
şi creştinaţi se impun cu

majorat, tutela minorei. Li 
s-a încredinţat această tu
telă. In Interesul fetiţei, 
afirmă dumnealor, au vrut 
să vândă tomurile rămase 
după defunctă şl să depu- 
. nă banii rezultaţi din vân
zare la CSC, pe numele 

_______ ION CIOCLEI

(Continuare fa pag. a 2-a)
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Cşwut care '■ se tndhkl»

IM J;
fnBeeiiia

we-«n ‘ idefenlt fitmi^re. 
Astfel t ^  astot riSietefte■ *4ifck. ' | ■ >I - r-rătrtSlI-fS '«  WW Brawau Sdiana-
%  m  44'l^lBritefc.teli- 
smmtt 'IMre zatetf .*'•:> f?.* 
diferite categorii p  zii'- . 
inwii 4a aatimlit, nu sa 

- ştia «ara . «tai Importante

Grav*. mecanicilor de 
lecmiăWtră dîn cadrul 
A#4RRh -. ă ritmat ma- 
ăSKfeădfte teventftcattve 
10» totoferflor din Valea 
Jiului, ŞUvtn pentru eă 
§r laţe #»fţp digtr«o ae- 
PHtft concertată Sau a u- 
nui scenariu pus la cale 
dă ’-sfttftiMlfe,1 «fcfczlţie, ti- 
ge, maghiari, agenturi Străi
na «iişte Ge$u Voican 
Voiţ^ ijcui Acest lănţ de 
greve, cate şe sfrfaţge în 
cet, dar sigur, tn .-fund .pi- 
sibiiitâţy noastre de man- 
sare economică în urmă
torii aţii, este urmarea ju
mătăţilor de măsură, a 
ceea ce $e cheamă crearea 
unteprecedent, sau, altfel 
spus, lipsei unor măsuri 
ferme care să-l fi stopat.

Aruncarea repetată a 
. mingii In terenul unor ad
versari politici, respectiv 
afirmaţie câ se încearcă 
mereu destabilizarea, a 
avut darul de a masca

Captai că -a-a* produs fi
- greşeli te guvernarea ţterti. 
Sahărut, gamrgm M -

- eă, 'Nfeemfe: — tasta să 
fin aeţiuril - teestabttteute*-
rP f  Edb '*<*4 'tgfcefftr ’ "a 
putut ..sdlMartteltey «ti
nerilor să voiajeze des şl 
efieimr la Dtecftreştl, * te» 
crătorii C.FJt.-ului să moş
tenească privfiegjMb «&tet 
riilor gratuit^ %( cg^ŞS 
ia reţelele electrice să plă
tească taxe simbolice pan
te-;. COnatebwî câsWfe <Ms?i 
m  festoeştaţtel,
şm început să devenim tot 

. mal egali 14
- i r  mod ţ?ert că tn faţa -ba-.. 
nului, nu, pentru unii 4  
având o valoare In con
tinuă creştere.

Este într-adevăr dificil 
Să te 6p4l ’ Anertlof dez
lănţuiţi, este greu să ur
neşti din'loc trenurile, ori 
să faci faţă ameninţărilor 
unei pene de curent Ia 
nivel naţional. Dar a nu 
lua decizii energice împo
triva celor ce sunt vipo- 
vafi de declanşarea te*#»* 
lai ş{ & pagubelar coase- 
cutive Iui constit He siubi 
*iur>; «te
Investiţi c i gestionarea - 
averii poporului.

COZMIN TÂRCOB

r -

aŞNiiie ■ Prietene,

. A k h ,w *m

î :#
I i i  r / « ii  i r*t fit | ' i  V. !

a xc0 M * * * $ t*
c< C u e tr p  cTcto**

OfflttiO!
«ă,

■ '4«—4r-̂ î|" ■

Ui* a  p e  27-
Mitică, m-a lăsat nevasta! j #

|  — NOrocosule! Pe mine m-a lăsat ve
derea!...

Printre participanţii la Festivalul internaţional 
de fotelor „Sarntizegetasa** s-a numărat şi solista 
Uttdmila Baudti de la ansamblul „Sibfrsfcii Suve- 
«ăr®, 8i(s Fedecptia BtCsS Ea tra^mlt® p4n
autograful alăturat un sâtut locuitorilor DevCL

Foto PA VEL IAZ A

pre

. că o pot distruge; pep-
tru dă, '4». ̂ nd  aim deveitit 
. ssopş&fifiM. că şfiipt §m, _n» 
măşura îrţ căra cuget (C5o- 
.fito, ''fjrfş 5ttîSSÎ, . atil .. Ih- 
' ţeleş Că dtocblo teu i^Pte 
pulsează, sa^u. sămnlfita- 
ţiă; pentru că, . ictt am 
dăiăma ziduri rtu trebuie 
să IC ducem jnaî departe 
în noî; pentru că, în ma
joritatea tristă guvernează 
Frica frica te> viaţă ie 
lame, WELTSCHMERTZ, 
svni jteteîfţ® h, ne-a fos 
dată pentru a o contracara 
întru ECHILIBRUL fiinţei 
t}uafe; pentru că respir 
prin ceea ce numim uma
nism ; pentru că am culti
vat şl-n vremea cenzurii 
nu ura, ci viclenia spi
ritului, impuls luminos al 
Fiinţei; pentru că nu mă 
voi dezice niciodată de 
cele frumoase, de omenie, 
de capacitatea de a ierta, 
de refuzul ranchiunei, de. 
dorul de semeni; pentru 
încă o mie şi unul de 
motive, prietene, te chem 
să-ţi aduci aminte de 
NOI, te chem să stăm de 
vorbă, la ceas de Inserare 
calmă şi te prag de prid
vor ceresc. In Cuvânt, 
despre ce vrei tu ; despre 
ce ni se întâmplă, despre 
aparenţe, despre adevăr, 
despre necunoscut şi despre 
dragoste...

Pentru că, într-adevăr, 
dacă dragoste nu e, ni
mic nu e.

EUGEN EVU

- ţ i  FIENA. — Embargoul 
:Z|m W c tn vigoare din 
ntai 1992 contra noii Iu
goslavii (Serbia şi Munte- 
ncgml it'-i «,% v- ifiâima 
te pierderi da peste 95 
miliarde dolari, până la 
sfârşitul anului. Aceste 
pierderi ar urina să fie su
portate de ţările din Eum- 
pa de Est şt din Balcani 
afectate direct sân Indi
rect de aplicat»* sancţiu
nilor. Intr-un comentariu 
publicat de agenţia France 
Presse, pe baza unui stu
diu al Institotuial public 
austriac pentru Europa de 
Est, şi de Sud-est, Se a- 
ftrmă că embargoai a cos
itei deja Iugoslavia 2» mi
lioana dolari, adunând a- 
«eastă ţară la nteelai eco
nomic al amiar tea.

tn yecinîlor,i
Românla- ~- care apl frim- 
tierii Comună cu SeHdu^. 
estfUiearil că pierderile’ *■- 
le din cauza aplteârii ăm- 
fearffWti se'îridfeă îâ «rii- 
B  -nAtetb M t d  Sdrin-

dM ţări en - ism m : -ttegt 
prarife -Mocabit 4 nţ<in> 
9M M bi*  4  p i l i i f Ş ,  
-'«tete ca dibite tePvă4P4u 
câtenneto, Pmdnseto priate- 
UiteniB*, bamfiţat- pn^'nite 
«cr»le *  i f A  :'BteM- 
ite npiiăBrif enteargntt.

O pentru noul LĂCAŞ '
SFÂNT, tn cartierul Micro 15 din 
Deva a început, în sfârşit, con
strucţia noii biserici, proiectată 
cu mal mult timp în urmă. Cre
dincioşii care au posibilităţi fi- 
nanciare simt rugaţi să contri
buie cit bani la finalizarea, deo
camdată, a fundaţiei, care costă 
câteva milioane de lei. Banii se 
depun la Parohia III, din stra
da Eminescu. (E.S.)

Q PRODUSE „CQRVIN" LA 
BRAD. De câteva zile, magazi

nul universal din piaţa oraşu
lui Brad oferă cumpărătorilor 
încălţăminte din piele pentru 
copii şi adulţi, într-o gamă va
riată de culori şi modele, pro
duse realizate de Fabrica de în
călţăminte „Corvin“ Hunedoara. 
O şansă deci pentru eleganţă şl 
calitate. (C.P.)

O TRANSFORMĂRI. Priva
tizarea activităţii la Complexul 
de alimentaţie publică „Gambri- 
nus“ din Hunedoara a adus şi o 
serie de modificări de structu
ră şi funcţionalitate. Aici vor 
funcţiona: un restaurant clasic 
cu program de zt, care de la 
ora 20 va fl discotecă, un bar

m

non-stop, un magazin alimen
tar general, cu program până 
la ora unu. (I.C.)

© SUPĂRAREA UNUI CON
SILIER din Brad era, ieri di
mineaţă, neridicarea la timp a 
gunoaielor menajere pe unele 
străzi cu nume de rezonanţă, 
care nu pot fi alăturate acestor 
cuvinte. A venit Ia primărie să 
se intervină pentru intrarea în 
normal tn acest sector de gos
podărire locală. Ce bine ar fi ca 
toţi consilierii să intervină ope
rativ tn astfel de cazuri, să nu 
aştepte şedinţa lunară.» (S.C.)

o  ŞURA MOŢULUI este fru
moasa denumire a unui local

deschis pe D.N. 76 în pantă, la 
Dealu Mare şi unde trecătorii, 
spre Deva sau Brad, găsesc ori
când renumiţii vlrşli de Brad, 
răcoritoare, o bere sau un şpriţ 
rece. (S.C.)

© ARESTAT. Pentru furt din 
avutul public, Karoly Ambruş, 
din Corund-IIarghita, avea de 
ispăşit o pedeapsă de şase luni 
închisoare. Dispăruse însă de 
la domiciliu. Recent a fost ares
tat. (V.N.)

- dedktete -
embergonteh’ care i». ... 
ttednc4« fHr*§i *  . M 
miliarde dolari până te 
sfârşitei anfttel. a  amt». 
ţat un pnriităr de euvlnt 
*i guvemtaul do la Bu
dapesta.

Ucraina consideră dl ea 
este cel mai muft atecta- 
tă de încetinirea drama
tică a traficului fluvial, 
întrucât, înainte, de • em- 
bargou, 75 la sutâ din flo
ta sa era Joiosită. Apuca
rea sancţiunilor s-a soldat 
deja cu pferdetea p 2ŞfW 
locuri de muncă la Kiev 
şl daune totale de câteva 
miliarde. dolari, arată sur
sa citată.

■  NAŢIUNILE UNITE. 
«— Adunarea Generală a 
O.N.U. a hotărât reduce
rea de ia şapte la şase a 
numărului corniştilor sale 
principale. Decizia a Iote! 
motivată prin necesitatea 
„revigorării activităţii" şi 
prin nevoia ca tortenul 
mondial să se adapteze şl 
„să răspundă mai cDcicnt 
la noile cerinţe ale vieţii 
intemaf ionafe" — relatea
ză agenţiile ÎTAR-TASS şl 
China Nonă. S-a precizat 
că această decMe a fost 
adoptată după consulta
rea în prealabil,a celor 184 
state; membre alo organi
zaţiei.

Principala modificare o 
constituie fuzionarep comi
siilor pentru probleme po
litice speciale şi, respec
tiv, pentru problemele 
decolonizării, într-un orga
nism denumit „Comisia 
pentru probleme politice 
speciale şi ale decoloniză
rii". Denumirile şi func
ţiile celorlalte cinci comi
sii rămân neschimbate.

Adunarea Generală a 
mai hotărât la sesiunea 
din acest an funcţiile de 
preşedinţi ai: principalelor 
comisii să fie repartizate 
geografic astfel: două pos
turi pentru Africa şi câte 
unul pentru Asia, Euro
pa Răsăriteană, Europa de 
Vest şi America Latină.



Argumente indubitabile la asociaţia 
agricolă din Turdaş

Despre asociaţiile din a- 
gricuitură se vântură tot 
felul de păreri. Unii sus
ţin că sunt forme mo
deme de lucru, prin care 
se realizează producţii 
mari, alţii că ar fi un fel 
de Întoarcere la- formele 
socialiste de organizare. Nu 
ne pronunţăm în contro
versa de mai sus, ci ne 
vom referi la o experienţă 
ce poate — cu puterea de 
netăgăduit a faptelor — 
sădea cel mai elocvent* 
răspuns.

Asociaţia agricolă din 
satul Turdaş a avut culti
vate cu orz 30 ha, cu or- 
zoaică 30 ha, cu ovăz 20 
ha, iar cu grâu 212 ha. 
Secerişul, s-a încheiat re
cent şi, Împreună cu I»iviu 
Cranciova, preşedintele 
asociaţiei, am făcut un ta
lant al * rezultatelor ob
ţinute. - .

—"Am avut culturi fru
moase pentru că — sub 

dlui Voicu 
„ inginerul şef ăl 
aţiei şi cu sprijinul 

... «Agromec*. coor
donată de dl Alexandru 
Florbiu — toate lucrările 
t-aujfăcut la timp şi de 
calitate. Aşa că am obţi

nut recolte mulţumitoare, 
în condiţiile acestui an. 
Aş vrea să remarc faptul 
că o importantă suprafaţă 
de păioase am destinat-o 
producţiei de sămânţă de 
grâu şi orzoaică,' aşa că 
am realizat preţuri mai 
mari pe kg de boabe. Ast
fel am obţinut venituri 
care ne-au permis să ono
răm toate cheltuielile cu 
producţia şi să rămână 
recoltă şi pentru asociat

~  Ce au primit oameni 
proprietarii de pământ, 
deci, din producţia de 
păioase ?

— Pentru fiecare hectar 
cuprins în asociaţie câte 
1 500 kg grâu, 40 kg de orz 
şi orzoaică şi 25 kg de 
ovăz. Sunt mulţi oameni 
care au adus acasă câte 
9—10 tone de grâu.

— Ce zic oamenii, sunt 
mulţumiţi ?

— Bineînţeles. Nu ştiu 
dacă mai sunt asociaţii în 
judeţ care au dai aşa de 
mari cantităţi de cereale 
lar Unitatea de stţprafaţă.

— Nici noi nu ştim, poa
te vom ‘ afla mai încolo. 
Altceva, vrem să yj&i. între
băm : cum se prezintă cul
turile prăşitoare ?

— Destul de bine. Aş 
vrea să menţionez că din 
veniturile obţinute la pă
ioase $m plătit toate lu
crările mecanice efectua
te la cultura de porumb, 
aşa că toată producţia ce 
se va obţine o vor lua 
membrii asociaţiei. Sperăm 
Intr-o producţie mare şi la 
cartofi ş.a.

Deci, asociaţia din Tur
daş este viabilă, eficientă, 
profitabilă pentru membrii 
ei, care nu-şi pierd drep- 
tui'de.proprietate asupra 
pământului, iar experien
ţa d  merită fie cifc 
noscută. Nu iiăfemnăm. îa 
extinderea acestei forme 
de lucru în agricultură, 
pentru a nu fi acuzaţi de 
rine ştie ce intenţii, dar, 
susţinem că pământul 
nu-şi pune Jn valoare po
tenţialul productiv dacă 
e .lucrat pe fâşii mici, cu 
caii ori cu vacile, cl doar 
atunci când este organi-, 
zat In sole mari, kw lu
crările sunt efectuate me
canizat, respectându-se toa
te regulile agrotehnice.

TRAI AN SONDOR

URCUŞUL ŞI CADEREA UNUI DOMN
Decembrie 1989, 

“ -domn . piu-i 
numele, că nu-i 

important asta) a avut un 
urcuş formidabil * şi sur
prinzător pentru mulţi din
tre cei ce-1 cunoşteau. A 
condus un serviciu oare
care la Prefectura imediat
postrevoluţionară, apoi a
trecut conducător al unei 
direcţii la Consiliul Ju
deţean, după care a fost 
săltat ■ Intr-o funcţie de 
rang înalt Ia Prefectura de 
după victoria electorală a 
F.D.SN. In paralel, a fă
cut parte din unele C.LS. 
şi dift alte comitete şi 
comisii. Unii susţin că 
omul a meritat' toate func
ţiile prin care a trecut, 
alţii, că, dimpotrivă, toate 
căciulile cu care a avut

contact au fost prea mari 
pentru capul său» Nu ne 
situăm de nici o parte a 
acestei dileme., ; In orice 
caz, dlui, cu pricina i s-a 
spus să se reîntoarcă la 
fostul său ioc de muncă, 
adică la Consiliul Jude
ţean. Postul ce-l avusese 
cândva aici se află însă 
ocupat *1 s-a oferit Un loc 
mai mărunt. A refuzat 
cu ostentaţie. Şi-a luat 
concediu de odihnă, apoi 
rhedical. fn prezent nU se 
ştie pe unde ar fi şi cam 
ce gânduri are. Undeva, 
cândva, poate, îşi va găsi 
şi el un loc, nu ne în
doim de asta. Din urcuşul 
şi decăderea domnului la 
care am făcut referire am 
putea trage o învăţătură 
de minte şi anume aceea

că nimeni nu este bătut în 
cuie In funcţia Unde a 
ajuns, indiferent cum, la 
un moment dat* Şi, fegat 

‘ de aceasta, încă un fapt 
trebuie să-l avem în ve
dere : oriunde urci, e bine 
să te porţi In aşa fel În
cât să laşi loc de bună 
ziua, căci viaţa nu stă pe 
loc, ea se învârte şi nu 
ştii ce soartă ii rezervă 
f i e c ă r u i a , 1 V-- v-/-;

TU AI AN BON DOR

Supărarea r- ca şl Uita- 
rca — sttnt scrise '%-? vor- 
ba unei renumite roman
ţe — în legile omeneşti. 
Aşadar, ele fao parte din 
Drepturile omului, termen 
la modă, atât de des invo
cat şi când e cazul şi când 
nu e. Poate nu ştie toată 
lumea, dar gazetarii, prin 
articolele scrise atrag Une
ori supărare din partea

■om;
Iul să fie destituit din func
ţie.

•  Un cârciumar din zo
na gării Deva, evident pri
vat, a venit la redacţie cu 
o falcă In cer şi una în 
pământ şi a susţinut sus 
şi tare că nu este adevă
rat ceea ce am scris, deşi 
mai apoi a recunoscut că 
în local nu este curăţenie,

este decât un pas. Sunt 
însă oameni care se do
vedesc imuni la orice ob
servaţii critice — fia ale 
presei, fie ale consuma
torilor Sau clienţilor. Şi’ 
aici am avea o sumede
nie de exemple, dar o să 
apelăm doar la unul. „Clu
bul meşteşugarilor* a fost 
criticat de Câteva ori pen-' 
tru servirea înceată şl

S u p â r ă c i o ş i i

celor ce sunt vizaţi, adică* 
mai concret vorbind, . a 
Celor criticaţi pentru una- 
ălta. Se supăraţi, nu-i vdK 
bă, unii şi înainte de re
voluţie. Dar acum, de când 
cu democraţia, fenomenul 
a devenit permanent. Şi 
nu vedem nimic rău b  
asta, considerăm aspectul 
cât se poete de . firesc. Dar 
să luăm câteva cazuri 
concrete, ca să nu se crea
dă că vorbim In vânt.

* Un domn primar ne 
poartă sâmbetele j pentru 
ică am ;:serte4 dă -oamenii 
"nu-1 hid vw, iar Prefec
tura, in urma concluziilor 
constatate de către o co-

4 feţele de masă sunt. mur
dare etc. ' ’

•  '-Q şefă de unitate, tot 
din Deva, s-a zburlit lâ 
noi că nu este adevărat că 
„Gospodina* •— cândva Un 
local cu renume -  4 de- 

’ venit o cârciumă ordina
ră, deşi, mai apoi, a recu
noscut că e aşa. ..

Că cei criticaţi de „Cu- 
.vântul. liţ>er* se supără 
nu-i r&il, âcest fapt- rele
vând cel puţin două as
pecte tunul  — că ziarul 

. este citit şl dpi — că î n 
ţepăturile* noastre ii scot 

'Sir*- cel puţin — din indi
ferenţă, indolenţă şi mple- 
şeală. Iar de aici până Ia 
Îndreptarea lucrurilor nu

K a * 'â*  • *  • * # *  •  •
v

î

■'* ■ 
\

Pe strada A .Mureşanu din Deva, vizavi de la
terala Casei de Cultură, se află un pasaj de trecere 
spre Aleea Patriei. Intrândul este folosit însă, pe 
timpul nopţii, pentru treburi... miri. Dimineaţa tre
cătorii şi locatarii din ^onă au neplăcuta surpriză să 
inhaleze, mirosurile degajate, de asfaltul ce începe să 
se încălzească. Cârtd vor învăţa ignoranţii civilizaţia 
străzii, respectul pentru semeni ? (V.A.)

Mulţumiri medicului
Nu de mult a1*1 fost in

ternată, pentru o interven
ţie chirurgicală, la secţia 
chirurgie a Spitalului din 
Deva. Cu toate că era zi 
de duminică, medicul Pe
tru Negruţiu a intervenit 
urgent, mi-a suturat plaga 
variooasă şi în câteva zile 
am fost vindecată. Ce mă 
determină să vă scriu? în 
saloţi cu mine au fost şi 
alte bolnave, mult mai 
grav: accident de maşină, 
alte operaţii complicate, 
femei care aveau moralul 
la pământ, nu credeau că 
se vOr mai vindeca vreo
dată. Dar intervenţia răb

dătoare a medicului Negru- 
ţiu, vorba lui caldă, atât 
de binefăcătoare celui o- 
flat în suferinţă, au făcut 
ca bolnavele să părăsească 
spitalul complet vindecate.

In numele - fostelor mele 
„colege* de salon, al meu 
personal, aduc cele mai 
calde Ş» sincere mulţumiri 
medicului Petru Negruţiu ; 
pentru înalta probitate pro
fesională, pentru bunătatea 
şl blândeţea dumnealui, 
pentru apropierea sufle
tească faţă de suferinzi. 
Am convingerea că toţi cei 
pe care-i tratează se vin
decă repede şi fără urmări. 
(Florica Grama, Deva).

inospitalieră, pentru dezor- 
I dinea din local ş.a, Cre

deţi câ şeful unităţii res
pective s-a sinchisit de 
asta? Niri pomeneală! 
Nici măcar nu s-a supărat, 
necum să ia măsurile ce 
se impun pentru reme
dierea lucrurilor. .

Revenind la supărăcioşi 
trebuie să subliniem că 
atunci când. criticăm pe 
cineva nu c  facem fiindcă 
avem ceva cu insul în cau
ză, de multe ori nu l-am 
văzut niciodată la chip, 
ci pentru a ajuta intra
rea lucrurilor , pe făgaşul 
lor normal. Unii insă nu 
se mulţumesc să se ", supe
re. ci scriu jalbe in care 
susţin că au fost calom
niaţi (!). ,

Se supără oamenii pe 
noi. Nu-s mulţi din aceş
tia, sunţ câţiva şi — vorba 
ardeleanului — că se su
pără nu-i bai. Căci supă- 

. rarea nu e o boală incu
rabilă ş|, până la urmă, 
trece, aşa cum trec toate 
pe lumea asta.

TRAIAN SONDOR

O lungă perioadă de 
vreme, locuitorii Ghe- 
lariului au avut mari 
necazuri cu apa. Era 
tare tulbure. Necazu
rile veneau de la sec
ţiile nemetalifere Cră- 
ciuneasa, Zlaşti, , O

Deva.
O formaţie muzicală din Mexic a concertat la Restaurantul ,,Lido* din

bucurie pentru ghe- 
lăreni : miercuri di
mineaţă. dl ing. Ioan 
Toplician, primarul 
comunei Ghelari, ne-a 
sunat la redacţie mai 
mult decât bucuros : 
„Problema apei a fost 
rezolvată. ■ Oamenii 
Ghelariului 'au la roi 
bineţe apă limpede* 
— ne-a spus dum
nealui. Şi noi ne bu
curăm. Cu o comple
tarea după atâta amar 
de vreme era şi ca
zul.; (Gh.I.N.)

(Urmare din pag. U

Irinei. Oameni cunoscă
tori ai legii i-au sfătuit că 
acest lucru nu se poate 
faeei deoarece bunurile a- 
parţin minorei, care nu 
are încă discernământul 
necesar de a-şi da accep
tul pentru vânzare; că 
ele trebuie inventariate şi 
gestionate de tutori. între 
timp, însă, se pare că nea
muri rapace ale mamei 
decedate, împrăştiate prin 
ţară, împărţiseră deja bu
nurile moartei, cum au 
fost împărţite hainele Iui 
lisus, încât recuperarea şi 
reîntregirea lor s-a făcut 
cu greu. Familia tutore a 
fost însă sfătuită să cum

pere pe numele fetiţei 
garsoniera, fetiţa fiind 
singurul cumpărător în
dreptăţit, după lege, la a- 
ceasta, prin tutorii săi, 
ea fiind înscrisă în con
tractul de închiriere. Pe 
garsoniera aceasta stăteau 
însă aţintiţi mâi mulţi 
ochi. Gând a vrut să în
cheie contract de cumpă
rare dl Miron a constatat 
că garsoniera fusese re
partizată de primărie Po
liţiei, iar aceasta o repar- 

* tizase unui subofiţer al 
ei. După mai multe aver
tismente, să-i fie predată 
cheia garsonierei, acesta 
a intrat în spaţiu cu forţa.

Din momentul eând dlui 
Miron i s-a comunicat im

De două ori orfană
posibilitatea de a încheia 
contract de cumpărare în 
numele fetiţei tutelate, lu
crurile intră în domeniul 
supoziţiilor de tot felul.

Am discutat cu dl Re- 
mus Mariş — primarul 
Hunedoarei, principalele 
aspecte ale acestui con
flict de principii şi de 
proprietate.

„Hunedoara, spune, dl 
primar, se confruntă cu o 
mare cerere de locuinţe, 
în special din partea fa
miliilor tinere, care nu au 
unde locui, dar şi a func
ţionarilor de stat, care

prin natura funcţiilor lor 
nu se pot lega de o loca
litate până la pensie. Pe 
de altă parte, în Hune
doara sunt peste 200 de 
garsoniere şi apartamente 
cumpărate în baza unei 
legi pe care nu am cu
vinte să o calific, şi închi
riate la preţ - de speculă. 
Familia dlui Miron. că
reia i-a fost încredinţată 
tutela orfanei, nu are 
copii, dar dispune de un 
apartament în Hunedoa
ra şi de casă individuală 
într-o localitate învecina
tă. Pe de altă parte, in

formaţiile de care dispu
neam ne arătau că dl Mi
ron dorea să cumpere gar- 
sohiera în scop de revân- 
zare. în aceste condiţii, 
Primăria a repartizat-o Po
liţiei*.

De aici înainte se pare 
că, cu toată buna credinţă 
şi bunele intenţii, repre
zentantul puterii execu
tive a alunecat în eroare. 
Garsoniera respectivă, cum
părată de tutore pe nume
le minorei, împreună cu
bunurile rămase de la
mama adoptivă, ar fi fost 
singurele bunuri perso
nale de care dispunea la 
majorat Irina Grigoruţă. 
S-a uitat total sau s-a ne
glijat faptul că obligaţia

de tutelă asumată de noua 
familie a Irinei nu naşte 
pentru tutor decât anumi
te obligaţii şi numai până 
la majorat; că minora nu 
mai poate beneficia încă 
o dată de înfiere.'

Obligaţia de a face drep
tate minorei nu mai apar
ţine în acest caz nici Pri
măriei, nici autorităţii tu
telare. Singură justiţia poa
te anula contractul de în
chiriere încheiat pe spa
ţiul respectiv, ca ulterior 
acesta să poată fi cumpă
rat. în beneficiul minorei. 
Ni s-au dat asigurări că la 
acest nivel interesele mi
norei vor fi apărate în 
conformitate cti legile ţă
rii.

1 '■ V> V Y.\ ■> V V U . \ >.YV i i V:V ■ ' >
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IPrintre primarii din* 
judeţul nostru care I 

primit diploma;

Avancronică fotbalistică
au
Comitetului Naţional i 
Român al UNICEF, in- J 
titulată „Primarul — * 
prieten şi apărător al I

.. —  j
H e l i c i t ă u  ! 

■___________—  I
cdpiilor", 
şi domnii

se numără I *

*

I
*iti.t%
I
%

\
%i

•  Petru Piţian (Bu- ’
nila) I

• Ioan Pătrău î
(Peştiş) |

*~
e Toma Aron I 

(Cerbăl) J
•  Cornelia Dobrean |

<Sântămărie-Or- » 
lea) |

•  Ioan Bursesc |  
(Sălaş u de Sus) I

_ \ »
•  Ionel Cacud I

(Boşorod) J
Felicitării (I.V4 I

în etapa a doua a noii 
ediţii a campionatului' de 
fotbal diti Divizia Naţio
nală se desprind ca im
portanţă, echilibru şi „se
te" de puncte, Steaua ? — 
Electroputere, Universita
tea Craiova — „U" Cluj, 
F.C. Braşov — Dinamo, 
Oţelul Galaţi — Sportul 
Studenţesc. Nu credem că 
vor avea probleme prea 
mari, pe terenurile pro
prii, Steaua, ‘ Progresul, 
Rapid, Farul şi Gloria 
Bistriţa. în schimb, bra
şovenii ar putea părăsi te
renul învinşi de Dinamo, 
care nu-şi mai poate În
gădui să piardă puncte ce 
ar marca o diferenţă prea 
mare (de la începutul cam
pionatului) tn duelul său 
cu Steaua.

In Divizia A, Corvinul 
se deplasează lâ Jiul Cra
iova şi din nou este un 
meci înscris lâ concursul 
Pronosport ţi» deci, se dis
pută duminică, ia orele 18, 
iar Jiul Petroşani are o 
partidă de două puncte In 
compania Metalului Bocşa. 
Cu echipa incemptetă şi 
la ora actuală, cel mai 
mult lipsindu-i omul de

gol, Corvinul are slabe 
speranţe la Craiova. Bine 
ar fi să nu infirme» să 
producă surpriza şi la Pro
nosport, să recupereze 
punctul pierdut cu F.G. 
Bihor.

Divizionarele noastre B 
(din seria a IlI-a), Parân
gul Eonea, Minerul Url-

cani şi Minerul Lupeni au 
Început cu dreptul, toate 
trei echipele obţinând In 
prima etapă cele două 
puncte puse in joc. A.S. 
Paroşeni a pierdut cu 1—0 
la Constructorul Craiova, 
în etapa a dona. Minerul 
Uricani se deplasează la 
Rova Roşiori, Minerul Lu
peni -la.- aJs. Raroşenl, 
iar Parângul Lonea âre un 
meci dificil la Minerul 
Mătăsari, unde greu iau 
oaspeţii puncte. Dar, nu 
ştii de unde sare iepurele 

De duminică, se dă star
tul şi In Divizia O. Ne 
bucură că cel puţin 3—4 
echipe vizează locul I tn 
clasament ceea ce ne dă 
speranţe efi - unele dintre

In atenţia agenţilor economici 
cu capital de stat şi privat

Conform articolului 30 din Legea 1/1991, republicată In 1992, toţi 
agenţii economici, cu capital de stat sau privat, sunt obligaţi să comu
nice Direcţiei de muncă şi protecţie socială a judeţului Hunedoara, în 
termen de 3 zile, existenţa locurilor de muncă vacante.

Spre a veni In sprijinul agenţilor economici reproducem „Declaraţia 
privind locurile de muncă vacante**, cu precizarea că pe verso formu
larul reia rubricile de la pct. 1 (meseria — profesia., condiţii...), pentru 
/Oei care anunţă tocuri vacante în mai multe profesii.

D E C LA R A TE  
PR IVIN D  
LOCURI D E  

M UNCA  

V A C A N TE

unitatea cod unitate

1 nr.nl itntcKi . .
- ■' ţ

Strada
r * ■ - ■■

Judeţul.. . cori |udp f.,,
Miresterul cod minister. ,

Departamentul cod depart .
Tplpfnn TpIpx

Data Număr Adresa

Forma de proprietate 
.:■■■ publido -63 

particulara S)

Cu capital _  
mixt S

— ag„qcMnJB__
Condiţii sociale asigurate : 
cazare familişti □  cazare nefamitisti □  
cresa □  grădiniţă □  , 
transport p  cantina □  
locuinţa □  *

Prin prezenta declaram vacante următoarele locuri de munco 
MESERIA [ profesia)

Cod meserie ■ ' Număr de' locuri ■ •
CONDIŢII

studii ăclaseagimnaziuD 10c! D liceu D  superioare □  
taro calificare □
calificare ta locul de munca u  

liceu de specialitate a  
v si /. bcoala postliceala o  

vechimea minima in specialitate ( a n i) „ _______ _

limitele salariului lunar
mirtim —-------— —
maxim __»__...

numar'de schimburi l iE E E E )  

condiţii de munca: zgomot □  emanaţii toxice

şcoala profesionalaD 
şcoala de maiştrii □  
invotamint superior □

_____□
solicitări neuropsihice marin 
in judeţ □  in tara q

solicitări fizice mari □  
munca de teren in localitate □

locul de munca poate ti ocupat de: barbati Q  
pensionari □  student! p  

durata raportului de munca;nedeterminota C0
determinata £3 perioada

femei
indiferent

P
□

partide vor fi mai ani
mate, mai interesante de 
urmărit şi că va avea de 
câştigat fotbalul, specta
torii. Unele conduceri de 
cluburi şi-au exprimat 
clar intenţiile (Constructo
rul Hunedoara, Minerul 
Certej), dar cine crede că 
Mureşul Deva, Minerul 
Ştiinţa Vulcan şi chiar 
Armata Aurul Brad vor 
sta pasive ? Fiecare din
tre aceste formaţii aşteap
tă: să vadă cum va fi în
ceputul şi în funcţie şi de 
adversari vor accelera. In 
prima etapă, meci mare la 
Certej cu Constructorul 
Hunedoara, la Brad. der- 
by-ul local Metalul Criş- 
cior — Armata Aurul, la 
Sfmeria cu Min. Ştiinţă 
Vulcan. Mureşul Deva în
tâlneşte acasă pe nou pro
movata Jiul Petrile, şi deci 
are victoria asigurată. Ne 
place să credem că şi ar
bitrajul va contribui !a 
creşterea calităţii jocuri
lor. la disciplinizarea fn 
teren, Întărirea climatului 
de corectitudine pe teren 
şi In afara lui.

SABIN CEBBU
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PEN1HU CALATORI

In perioada cât ce
feriştii au tras la gre
vă, conducerea S.O. 
„Coratrans” S.A. Deva 
a luat o măsură care' 
6 onorează încă o da
tă: a pus autobuze pe 
rutele Deva — Bucu
reşti, Deva — Constan
ţa, Deva — Timişoara. 
Chiar dacă trenurile 
vor fi repuse io miş
care, la cen»*» .călă
torilor, .
menţine ettstfjte r̂es
pective. (Gfc'ăpfâ ?

JECMĂNITORII

Vremea frumoasă 
aduce mulţi - iubitori 
de soare, apă şi ozon 
pe malurile lacului 
Cinciş. Oamenii au 
condiţii să petreacă 
ore şi zile plăcute în 
minunatul decor de 
aici. Unii însă merg 
la Cinciş pentru a jec-: 
mâni .culturile de car
tofi şi poruirib ale 
cetăţenilor satului, dij- 
muindu-le serios (I.V!)

ALO, AUTOGARA ? I

Alaltăieri erau zece 
zile de când telefo
nul din Autogara Deva 
era mut. , Nu avea 
ton. Cu toate insis
tenţele conducerii au- 
togării, nimeni de la 
telefoane nu a răspuns 
la apel. Trenurile nu 
circulau, autogara era 
asaltată de călători, 
se interesau, între
bau... Telefonul ? Trea- 
bă-i asta, stimaţi me
seriaşi de la telefoa
ne? (Gh.I.N.)

DE CE? -

Chiar aşa, de ce nu 
şi-o fi înmatriculat 
Cornel Danciu, din 
Călan, maşina ? Poate
0 face acum, după ce
1 s-a întocmit dosar 
penal. (V.N.)
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DIRECŢIA GENERALĂ 
A FINANŢELOR PUBLICE 

ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT 
HUNEDOARA-DEVA

Aduce Ia cunoştinţa agenţilor economici ur
mătoarele :

In-conformitate cu prevederile art. 14 din 
Legea nr. 76/1992, toţi agenţii economici, indi
ferent de forma de organizare şi tipul de pro
prietate, care înregistrează plăţi restante, vor 
depune la Direcţia Generală a Finanţelor Pu
blice şi Controlului Financiar de Stat, precum 
şi la sucursalele Băncii Naţionale a României, 
odată cu depunerea situaţiilor lunare privind 
rezultatele financiare şi obligaţiile fiscale, lis
ta plăţilor restante şi situaţia economico-finan- 
ciară conform formularului anexă nr. 1 ,1a 
Precizările M.F. nr. 4972/19-07.1993 şi ale Bet
eli Naţionale a României nr. 1477/19.07.1993, 
precum şi o notă explicativă aprinci palelor as
pecte rezultate din analiza .datelor prezentate 
in anexă. » ' ţ ţ  / | .

Pentru nerespedtarea prevederii privind co
municarea listei plăţilor sestante şi a situaţiei 
financiare lunare agenţilor economici li se vor 
aplica sancţiunile stabilite la ari. 21 din 
nr. 76/1992.

FILIALA ROMSIND DEVA 
cu sediul în str. Kogălniceanu nr. 4, 

telefon 611027,
Informează publicul interesat că oferă 

vânzare următoarele mărci din clasa 
FORD, montate in S U.A. — in staremşm

— 13 200
— 2 2 0 -fc
— 14000
— 17 209,
—  1«50«;
— 22700
— 18 300
— 18 400
— 20 800 
— 18 000 $ |
— 21400 $*
— 23 000 $1
— 13 800 $2
— 16 700 i |
— 23 900

!

1. FESTIVA
2. ESCORT
3. TEMPO
4. TAURUS
5. MUSTANG
6. TROBE
7. THUNDERBIRD
8. CROWN VICTORIA 

■>.; 9, AEROSTAR — persoane
10. AEROSTAR — mărfuri 
11 VILLAGBR
12. ECONOLINE — mărfuri
13. EXPLORER 4x4
14. BRENCO 4x4
15. HANGER -
16. F. 150 
17 CLUB WAG 
Livrarea se face prin CIF Constanţa, pel

bază de comandă şi contract încheiat cu şeful i  
departamentului vânzări al Uzinelor FORD J 
pentru Canada, după o prealabilă întâlnire or-1 
ganizâtă la Deva cu cei interesaţi. ■ *

Se asigură garanţie un an şi service în ţară. ţ 
Firma FORD oferă, prin filiala noastră, a- “ 

celeaşi tipuri de maşini, cu un rulaj de până 
la 40 000 km, la preţuri foarte avantajoase, ga
ranţie 6 luni, service şi piese de schimb, 

Comenzile se depun la noi, in scris; 
se face pe loc- Se poate plăti şi în lei. (920476]

S C. ARDELEANA S.A. DEVA 
v--ţţvţvţ str. N. Grigorescu, nr. 45

Organizează concurs pentru post de lucrl 
tor gestionar, profil legume-fructe, prepar 
carne, în data de 23.08.1993, pentru magazine 
nr. 1 Deva.

Condiţii: bărbat, cu vechime de 6 ani în âH 
cest sector de activitate.

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
ROMCAMION S.A. DEVA 

Organizează licitaţie publică zilnic pentrtt 
predarea în chirie a unor mijloace de tran" 
port, începând cu data de 24.08.1993, orele 
la sediul societăţii.

înscrierile pentru licitaţie se fac la şefi* 
societăţii din Deva, str. Depozitelor, nr. 11 
unde vor fi achitate şi taxele de participare 
garanţia de 10 la sută din chiria prevăzută 
documentaţia de licitaţie.

S C. ELVILA IMPORT EXPORT * 
S.R.L. — DEVA 

str. M. Emim-scu, 24,
VINDE EN GROS
â Bere HOPHEN K >NIG la st. 1/2 

(bere Germania * «şteurlzată)
•  Pălincă —  vod \  alcool
• Sucuri — ţigă afea. (920452)



aniversa*»

tt Acum, când In > u Mie
lul vieţii' adaugi a 15-a ga
roafă, dragă Gabi Curuţ, 
*lnGeaagiu,feora, mama 
ui; lata Iţi urează JLa mulţi 
li*. . <920679)

VANZAR1-
COMf!AirA3l

4» Cumpăr valută ţi bu- 
fatie normală. «090 lai. 

' «teiefen W5/6G133. ,
$20828)

•  Vând VW Golf 1190 
cwto — 1979.4 uşi, stare

- fci ţiroţabBa. Telefon 621511, 
. «Me a»—n  :L; <820627)■

. •  Vând Dafcia iŞWTLX,
: l o c a ţie 1883, telefon 
. 6*5717 său str.. Vulcan, nr. 

I, Deva. (920639)
•  i% « f oaaâ 1319 T X

v: ' 4 0  ţfM ţ * ►
ftrtoeţib IMS. derenşbHlţ

i* •  Vând IMS Diesel, preţ 
:l twwwsam iDsra, ’Kaefw 
t  «B590. ,*• .a  m m m
f  «.Vârnt earej itewdrt-

^ J ^ j » n

.s J B S hN td*«
: • & m m
9.J40 Cumpăr apartament, 

”  ' _" sau Topito-
aj 1 mijloc. Re- 
711946, după ora 

(920639)- 
'*• ^ N lu d  căţei Ciobănesc 

!$<| 8nşţ d »  două luni. De- 
îfCDte1#». ^Stejarului, nr. 6 

Noi). (Ş20SS3)
Vând Fiat Ritma, ne- 
«rfculăt. Tel..........

- (900646)
«- Vând- "combină frigo- 

/fMfk#'IaU&- frigorifică» us- 
, '0||« r haine, maşină spălat 

automată. Tel. 616358. \
: ; “ (920640)

Jp Vând apartament do- 
>dl;UBlttfere Deva, bl. 37, ap. 

fipstr. Bl. - Bălceseu.
(020867)

fş Vând tractor U-443 
garanţie 1 an. Oraş- . 

fie. tel. 641237. (920666)
al Vând urgent chioşc 

metalic. Tel. 619493.
(920654)

- • •  A® Băfăşti îwganitKa- 
s i  licitaţie, in 23 august 

...4093, ora 8. pentru îachi- 
ufeteş fcfiroarie, seră, ate
lier-mecanic, grajduri, ma- 

' fetele (920673)....
" •  Vând microbus Volks- 
nvagen 1980, caroserie buz 
şi motor 2900 Volkswagen. 
(Tel. 622466. (920672)

#  Vând Paspat pentru 
8463.. m t  Deva, tel. 6184 

; • (920677)
•  Vând Opel Rekord ka- 

ravun. înmatriculat. Tel.
(920678)

•  Vând apartament 2 
Camere, Micro 4, Hunedoa
ra, tel, 716212. (920223)

... « Vând tractor U 650, 
nou, ‘cu remorcă 8 t ş | roţi 
d* rezervă. 3 milioane, ne- 
goclahil. Tel. 714669 ssau 
713445. (921231)

• ’ Vând motoare Volvo 
• 344,,Fîat 1600 şi VW 1890b 
Informaţii tei. 718810.

(926232)
•  .Vând Skoda S 109, ca 

. set motor rezervă. Telefon
713347. . (920234)

•  Vând casă, curtet li
vadă păşune. Sal Hărţă- 
ganî; comuna BSiţa, 'jud. 
hunedoara. TteL 783WL

(920235)
•  Vând apartament 2

cartiere, Ifficrb 5, Ilunal oa
ra, tel. 723041 (920235)

•  Cumpăr certificat de 
■ înmatriculaire ARO 243.

Diesel, motor Braşov. .Tel, 
'722686: <920223)

p Vând grădină intra
vilan, 839 mp, pe sta 16 
Februarie, Deva, cu â#06 000 
IA Tel. «l&JSl întră &r?’e 
19—22. (920687)

•  Vând apartament do-
’uă camere Deva, Al. Răcii, 
bl. A 7. pp. 3. 026683)

... •  Vând Şractor 446,. «|

tă lucrări
inel— 
ţă şi 
tel. 625928.

lk
(920648)

« SC Auto Neag Serv 
SllL ejSficMtâ '%(,mrl t!t 
««paraţii auto orice tip, 
îaforaşu îi str. Oituz nr. ICL 
tel. 628927. (920641)

•  SC Mobilprest Export 
SRL Dâva angajează tâm
plari calificaţi, muncitori 
neealifieftţ!, cu aptitudini 
pentru tâmplărie mobilă, 
inclusiv pensionari, tâm
plari cu contract :€ff-#res- 
tări servicii. InPsrmaţii De
da, str. 16 Februarie nr; 
17, fel 618755. (920668)

■77“

şi Marilena,

i- .fr

na, . nepoţii 
Adrian şf Atetandru,
Htoreună %u cuscrii — 
Rmtfflile Hoforrmeâ şi 
Vlăd, eu eternă dure- 
wr pftstr«»2ă 
figurii celui care a 
Fost dragul lpr ing.
RBMDS MOGOSAN 

la un an de la trece
rea In nefiinţă. Dum
nezeii să-l jodihnească 
te» pasa I 0920637)

w u w w v u w v u w u v u w w

I S.C. ‘îtaghi A SişIt 
şajează un reenteiiî, 
lime mirrimâ In 

contabuitace 10 an!, 
înfotmaţii la wSftil 
firmei. s*.r. M Vdea- 
ztfl, nr. 111.

.... «9*0644)

remorcă, ştarp perfectă şi. 
" M . M da. 3th Brln-.Ard'
clpală, nr. 266. sau' ia .Stâ
na Băeîa. 492(^81)

• vând ţiglă. Tei. k m n  
aafeUâ.' (92*688)

W  Vătid urgent Laâicia 
Fr-fcma T.D. Tel. . 6lte*?«. 
,dgpă - i (920690)
f p. Vând Tcîyota, ;Tef'c£%

oi
r; n t. 2) t« .-  <0951 

738179a * ' ■ (55*39)

COMEMORAIU

m Pierdut- eamet şomer,! 
pe numâC i£fcmţâru Ghgor-

% Durerea, dwul şi 
tristeţea sw« niâl a- 
dânci astăzi Ia un an 
de lă Si«»edibila des
părţire de dragul şi

Liniştea şl paceţ

22 august 1993, la 
mitirul Ortodox 

■QriŞtiţ, ora Ut 
Feiicîa.

♦  Dragostea lut de via
ţă şl de oameni şi iubirea 
noastră nu bau putut reţi
ne. Dumnezeu i-a dat toa
te darurile L«i dar şi un 
destin trist Cu dragoste 
şi preţuire, la împlinirea 
u«ul an de la decesul ce
la! care a fost ing.

CÎPRIAN MIH.ÎLTIAN. 
familia 8  omagiază me- 
moria. Parastasul «a avea 
loc sâmbătă, f i  august 
1993, ţa Cimitirul din stor 
Câbigăreni, ora 11. Soţia., 
şi fius*. (920671)

DECESE

ghe. Se. da<dară nul.

4 Schimb apartanţent 
Brad, cu garsonieră I%va 
sau Hunedoara., Telefon 
72095’L (920236)

•  Schimb apartameitt 3 
camere (Micro Ti, cu apar- 
tamait 2 camere. Telefon 
717063.. (920237)

i

)
*■.-

4

COMAT HUNEDOARA S.A. l
str. Depozitelor, nr. 5, Deva

-te--
1

OFER A 1

iN C H IK fER I

CAKAMIDA NORMALĂ (plină) la preţul | 
» (Inclusiv. TVA) de 72 lei bueata,
|  Livrarea se (ace în pachete de 

sau cu bucata.
I

•  Elev, caut gazdă. Tel.
616829. (920649)

•  Caut garaj de închi
riat, zona Hotel Deva. TeL 
621712, orele 18—22.

(920645)

250 buc.;
| sau cu bucata. |

Pentru cantităţile de ordinul miilor de bu-j
naf» cnlîrtfnm nPAPnmifnflA ®|  căţi soliciţăm precomandă.

|  Calitatea produsuhti oferit satisface orice |

I
exigenţă.

I

DIVERSE l t
•  S.C. Prompt Servcom 

SRL din Simeria anunţă 
intenţia de majorare a co
tei de adaos comercial, în
cepând cu data de 18 au
gust 1993. (920647)

S.C. „SIGMA — MOLOT“ S.C.S.

l

I
Organizează în Deva, începând cu 

tembrie
6 sep-

[

OFERTE 
DE SERVICII I

•  ciu-s de (nwmaro — perfecţionare în ac
tivitatea de secretariat (secretară firmă). | 

Se eliberează certificat de absolvire recu-j

•  Societatea Comercială 
Iluţanu Prest gNC execu-

I
noscut de Ministerul învăţământului.

S.C. „SIDERMET“ S.A. CĂLAN 

PRODUCE ŞI-LIVREAZĂ :

Informaţii şi înscrierea la sediul societăţii} 
| din Deva, str. A. Iancu, bl. HI, telefoanej 
j 614888, 612661.

• -«Mi*

s-%. -i

* Coleg de munci t*c 
la Soc. Com; IbMncaSfori 
S.A. Deva aduc un ultim

CORNEA,
dispărut ţnSM fcL /difta ' 
noi la n d p *  « 4  Cmp 
doleanţe familiei îndoliate.

f*"- -
StldxJRSALA „HIDROfSMKimiJCflA1 

RÂUL MAfefiE-RETGTSAT
cu sediul în comuna Râu de Mod-BrUi, ‘ 

judeţul Hunedoara
Scoate la licitaţie spaţii propice, după cum 

fumează;
COLONIA BARAJ:

— Alimentara, spaţii tânzar* + 
depozitare

— Textile, spaţii vânzare + depozitare
— Aprozar, spaţii vânzare + 

depozitare
— Cofetărie, spaţii vânzare + 

depozitare
Spaţiu comercial alimentar 
mărfuri alina. + iod.
COLONIA RAUŞOR

— Alimentara + textile, spaţiu 
vânzare + depozitare 
COLONIA OBLEA

—- CofetăTÎe spaţiu vânzare + 
depozitare

«2 nap i 
70 mp

108 mp

42 a p 1
I

186 mp l

«6 mp

couinia hAo a  ;
— ARmeaOna, spaţiu pânzaiu *f:
, gepotţî fh» '' f' ' . ...
— ̂SpiiţIU cdMSercial mărfuri fad. 4- 

alimentare
— (ÎSftestărfg Ş- Hrifcxe) 

COLONIA BRAZI

41 i*p 

164 mi> 

& fippi

jRIPf

118 «apt 
155

m

spaţiu vânzare + 
i \ ... v , 120 aip

. . . . .  £}-, 8 mp
Solicitările vor fi deute in scris la S««M- 

mla Râul Mare —; CaUm tiaw M  W w ă »  
®e, pâoi la «ţaţa de 31 august i$tS» tţpaţBe 4e 

i aagâjantent (egal de respectare a iatşrdeţM 
|  de vânzare a EautUrf^ alcooBee, '
* Facem precizarea că h  iicttaţle pot parti

cipa numai persoane Jutidtea (firme)» iar ni
velul de începere a licitaţiilor este de 250 lei/ * 
mp (conf. adlţionaluluila reguhunentuldefouiCr |  
ţlonare, privind activitatea de privatizate 
4/141/16.061992). (65$)

SOC. COM. ROMCAMION .̂A. DBVA 
cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr, 17, 
Vinde prin licitaţie publică ,în fiecare zi

I
I l

blocuri mici de zidărie, de următoarele 
dimensiuni: 280 x 240 x 200.

I

S.C. ELVILA IMPORT - EXPORT SRL 

Deva, M. Eminescu 24

mijlefee» de

i

de vineri, ora 10, următoarele 
transport disponibile;

— 4 autocamioane basculabile — R.8135F- 
BD7

— 1 autocamion, echipat cu macara 
HIAB — R8135MH

— 1 autocamion cu oblon ridicător 
R81350R

— 1 autocamion frigorific — R10215F 
autobasculante 16 t — R19215 DFK 
autotractoare R8135FS 
autotractor R12225 DFS 
remorcă biaxă — 2RPF-7 
remorci biaxe — 2RBB 6,3 
remorcă biaxă — 2 RB5A 
remorci izoterme — 2RPF-1 
remorcă furgon — comerţ — 2RPF 
remorcă traylcr —* tip TârgoViştc --

40 tone
— 2 semiremorci portcontalner —-20 P
— 2 semiremorci portcontainer — 40 P
— 1 semiremorcă- fuigon ■— 8 ATM-1
— 1 semiremorcă furgon — 10 AMT-2
— 2 semiremorci — SRP 10 
Lista se află la sediul unităţii.
De asemenea, executăm / transporturi de

2
2
1
1
3
1
2
1
1

I
Informaţii suplimentare la sediul firmei, str. 

Furnalistului, nr, 17, telefoane 730560; 730561 ; 1 
730940; 730941, interior 362—363. (657)1

Distribuitor autorizat de bere tip „Hophcn | 
| Konig“, livrează en gros orice cantităţi, la pre- j 
; ţul cel mai competitiv- (Ambalaj Ia schimb ; 

1/24, cu st. 1/2).

mărfuri în trafic local, interurban şi iuterna-

t (920461)1

i ţional, cu vehicule de mare capacitate, mărcile / 
/ IVECG şi RABA, la tarife acceptabile. J
1 Cei interesaţi pot obţine relaţii suplimen- 
1 tare Ia sediul unităţii sau la telefoanele 095/
\ 613030, 613031, fax'625911, telex 72317- (656)

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER* S.A. J/20/618/1991. Cont 30 70 50 601 B.G. Deva. Deva, 2700, str. I Decembrie, 35. jud. Hunedoara. 
Telefoane : 611275, 612157, 611269, 625904. fax 618061. întreaga răspundere pentru conţinutul, articolelor publicate o poartă autorii acestora. £
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