
CU CĂRŢILE PE FAŢA
Invăţînd din greşelile 

precedentului Guvern, 
primul ministru, Theo- 
dor Stolojan, ..joacă", sau 
mai bina zis lucrează, 
cu cărţile pe faţă. O a- 
semenea «mcluzie se 
desprinde di» modul cum 
pune, deschis şi ferm, 
problemele realităţilor 
dure cu care se confrun
tă  economia şi viaţa 
noastră do toate zilele. 
Ascultîndu-1 comentariile 
făcute In faţa Parlamen
tului pe marginea Ra
portului referitor la uni
ficarea xtţrairllor mone
dei naţionale şi converti
bilitatea limitată a leu
lui, am înţeles bunele 
intenţii ale actualului Gu
vern de a opri degrin
golada economiei şi de

gradarea producţiei, fapt 
ce se poate realiza numai 
prin deblocarea finan
ciară şi asigurarea re
surselor energetice.

Perseverînd In conti
nuarea reformelor struc
turale, una dintre cerin
ţele esenţiale este stăvi
lirea fenomenului infla
ţionista Un asemenea de
ziderat se poate înfăptui 
nu prin preţuri fixe, ci 
printr-o severă discipli
nă bugetară şi de cre
dite. dirijînd resursele 
agenţilor economici care 
garantează obţinerea de 
profit Fireşte, pe cît 
este posibil, se au In ve
dere şi măsurile de .pro
tecţie socială, prin dia
logul între Guvern şi 
sindicate urmărindu-se

aducerea corecturilor ne
cesare acolo unde se 
constată corelaţii imper
fecte între salarii,- pro
ductivitate, _ preţuri şi 
rezultate. In acest con
text, s-a subliniat că, 
In noile condiţii create, 
ramura ce primeşte din 
exterior produse sau alte 
materiale trebuie să rea
lizeze bunuri a căror va
loare să reprezinte cel 
puţin 180 de lei la un 
dolar, ceea ce face ne
cesară retehnologi zarea 
la parametrii mondiali, 
în ramura respectivă. E- 
vident, între preţuri şi 
salarii se interpune un 
indicator foarte impor
tant, acesta fiind pro
ductivitatea muncii. Fac-

NICOLAE TÎRCOB - 

(Continuare tn pag. a 2-a)

ÎN LOCALURI, LA 
SFÎRŞIT DE SAPTAMÎNA
- Ce ne oferă restauran
tele la sfîrşit de săptămî- 
nă ? Iată o întrebare de 
la care am pledat sîmbătă, 
9 .noiembrie, prin cîteva 
localuri cu tradiţie, din 
Deva. De ce tocmai acest 
lucru şl nu altui ? Cîndva 
exista o tradiţie ca după 
o săptămînă de trudă, 
prieteni, familii, cunoscuţi 
să-şi găsească liniştea In- 
chinînd un pahar cu vin 
sau degustînd din specia
lităţile casei.

Dacă pînă nu cu mult 
timp în urmă obţinerea 
locurilor In restaurante era 
cu adevărat o problemă, 
astăzi, dimpotrivă, pre
zenţa clienţilor este din 
ce în ce mai mică. Cau
za ? Preţurile tot mai

mari, imposibilitatea tot 
mai multor oameni de a-'i 
permite un fapt omenesc, 
demn de o societate civi
lizată. Dar...

fn restaurantul „Transil- 
VIORICA ROMAN, 
CORNEL POENAB

(Continuare în pag. a 2-a)
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Tinere, de ce nu 
sari să scapi fata aceea 
de la înec?

— Am salvat-o şi 
ieri...
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CONTRAPUNCT Vorţa nu este aşezată „la şosea", demnilor I
Observaţi că am scris 

cuvintul conform orto
grafiei noastre. M-am 
gîndit că, dacă am asi
milat ortografic cuvinte 
cg meci, birou, coafură, 
machiaj şi atîtea altele, 
de ce să nu-l adaptăm şi 
ţie zglobiul „boutique" ? 
M ai'ales că el exprimă 
O realitate care he-a de
venit familiară intr-un 
timp record. In dicţio
narele noastre in că nici 
n-a pătruns, nici chiar In 
cel de „cuvinte recente*. 
a p a na tnW ^lh 'scfîlm b , 
de pe la inceputul lui 
1990, U folosim cu toţii 
şi se află pe toate firme
le noilor ̂ magazine, chiar 
dacă uneori e. scris cu 
totul aiurea. Buticul nu 
e o modă, ci prima fază 
de naturalizare a unei noi 
realităţi
' Am colindat sîmbătă 
prin oraş in căutarea ţi

nui cadou mai deosebit. 
Zi senină, animaţie mare, 
mai ales prin buticurile 
întîlnite la tot pasul. De
viza zilei pare a fi „cu 
măre, cu mic, toată lu* 
mea imiţi butic I". fn 
ţimp ce, după cC şi-au 
schimbai doar pălăria, 
magazinele de stat con* 
tinuă să stea posace, cu 
lacătele pe uşi, buticurile 
sint pline de Jem ci, co
pii, popor", chior dacă 
numai vreun sfert din 
aftestia. .sin t ş i pum piră* 
tort v Lecţia pe care noii 
patroni şi-au tnsuştt-o 
cel mat tapid e aceea că 
pentru im om de afaceri 
nu există ,)U liberă". 
Bravo tor l Deşi preţuri
le nu sint întotdeauna 
şi oricui accesibile, stm-

RADU CIOBANU
m ■ ■ i . i  i,i
(Continuare tn pag. a 2-a)

Vorţa. spre deosebire de 
alte comune ale judeţului, 
nu este aşezată „la şosea", 
ci undeva mai retras, spre 
a-şi duce o viaţă anume, 
inconfundabilă. Deşi s-au 
făcut eforturi mari spre a 
fi sdoasă dintr-un anume 
fel de izolare, totuşi, de 
Ia ultimul recensămînt. 
populaţia a scăzut cu a- 
proape 800 de locuitori, a- 
ceştia luînd drumul De
vei, al Hunedoarei, al 
Hiei ‘ chiar. Intre timp, 
siau electrificat şase sate, 
o şcoală -frumoasă şi în
căpătoare eu catfire didac
tice calificate se ocupă 
de copii, un dispensar me
dical veghează la sănăta
tea oamenilor, iar mai 
sus, spre Visca. s-a deschis 
o exploatare a Minei- Min
tia—Veţel. care oferă de 
lucru multor localnici. Pro
blema pămîntului nu i-a 
preocupat pe oameni, pen
tru că aici, intr-o zonă de

deal—inunte. n-a existat 
C.Â.P. Fiecare şi-a lucrat 
pămîntul puţin pe care 
l-a avut, mulţumindiPse 
cu cît „a ieşit", a crescut 
animale pentru că acestea 
sint realmente bogăţia să
tenilor.

SATUL — DĂINUIREA 
NOASTRĂ

.(Numai la atribuirea pă
durilor au fost probleme, 
ne spunea dl loan Mandu- 
la, secretarul Primăriei 

"TocăIe. £ă noi s-au înre
gistrat 410 cereri, prin 
care s-au solicitat '428 de 
ha de pădure. Comisia co
munală de aplicare a Legii 
fondului funciar, după ce 
a examinat situaţia, a 
atribuit, potrivit legii, a- 
nexa 13, 187 de ha de pă
dure. potrivit cu datele a- 
flate in arhivă. Au fămas 
80 de cetăţeni care nu au

adus dovezi de proprieta
te asupra pădurilor", „O- 
colul Silvic Ilia. după 
cum ne spunea. Ia rîndul 
său, dl Gheorghe Burta, 
şeful districtului Vorţa. 
manifestă bunăvoinţă în. 
a rezolva cum e bine a- 
tribuirea de păduri oame
nilor, astfel ca ei să fie 
mulţumiţi şi In privinţa 
masei lemnoase. Sîntem. 
de asemenea, pregătiţi pen
tru a  asigura locuitorilor, 
chiar şcolilor, materialul 
lemnos pentru perioada 
dg iarnă". - - -

„Din păcate, şi la această 
oră, Vorţa se confruntă eu 
două enorme greutăţi care 
fac dificilă viaţa oame
nilor săi. afectează echili
brul localităţii. Este 
vorba de drumul care lea
gă Ilia de centrul de co-

m inel  rodea .
GH. L NEGREA 

{Continuare în pag. a 8-a)

$i în staţia de autobuz de pe bdul Decebal din Deva, Privirea cetăţenilor este orientată spre Vesf, cu mari speranţe 
pentru că», din acea parte ar trebui să vină mult aşteptatele autobuze R.A.T.P. „ "Foto PA VEL LAZA

© EXPOZIŢIE DE SCULP
TURĂ. Vineri, 15 noiembrie, o- 
rele 17, la galeriile ie  artă 
„Forma", din Deva, are loc ver
nisajul expoziţiei de sculptură 
semnată de apreciatul artist 
loan Şeu. Vor fi etalate 42 de 
lucrări in lemn şi marmură care, 
sîntem siguri, se vor bucura de 
o deosebită atenţie din partea 
publicului, loan Seu este mem
bru al U.A.P. din anul 1980 şt 
ănul dintre cei mai talentaţi şi 
proUficI artişti plastici români 
contemporani. (M. B.).

O  „VlNĂŢOARE DE LILIECI" 
este primul film  ■ artistic româ

nesc inspirat de revoluţia din 
decembrie 1989. Regizorul 1Wi- 
colae Mărgincanu, ajutat de un 
grup de actori din Timişoara, 
locul unde a început Revoluţia, 
redă, 'cu mijloace •specifice celei 
de-a şaptea arte, momente fier
binţi ale acestui eveniment, în- 
bepthă de joi, film ul rulează la 
cinematograful „Patria" din Deva.

O  AMENZI. In perioada 20 
august — 20 octombrie 1991, în 
urma. acţiunilor de control efec
tuate de Garda Financiară a ju-, 
deţului Hunedoara, la agen
ţii ' economici de stat şi 
particulari, s-au aplicat . a- 
menzi în valoare de I 1820 000 
de lei. Tot cu "această ocazie s-au 
confiscat bunuri in valoare de 
1,5 milioane" de lei. In principal,

au fost încălcate adaosurile co
merciale la preţuri, taxele vama
le, nu s-au respectat standar
dele de calitate, s-au efectuat 
vînzări neautorizate, au fost de
pistate mărfuri fără documente 
de provenienţă etc. Să fie oare 
Un pas spre „curăţenie“ ? (C.P.).

© FOTBAL. Astăzi pe sta
dionul „Cetate" din Deva, se 
desfăşoară, începînd de la orele 
12,30, un interesant cuplaj de 
fotbal: Mureşul Deva — Mctalo- 
plastica Orăştie şi Corvinul Hu
nedoara — Poli Timişoara (orele 
14,00). (S.C.).

Q-ÎNŞELĂCIUNE, Dna Ma
riana Negru, barman la S.C. 
„Restosan" S.R.L. Deva, a Servit, 
la trei pahare de vodcă rusească, 
cu 41 de mtlilitri mai puţin. Deci,

la 300 d e v ii de băutură, consu
matorul a fost înşelat cu 28 de 
lei. . A fost o greşeală sau... o 
obişnuinţă ? (C. P.).

© HOŢUL DE ZIARE. In ul
timele două sîmbete din luna in 
curs, magazinul asociaţiei fami
liale „Carmen", de pe str. 1 De
cembrie din Deva, n-a vândut 
ziarul „Cuvintul Liber". De ce ? 
Fiindcă n-a primit pachetul ex
pediat de tipografie. Ne-am in
teresat de cauzele acestui fapt 
şi am ajuns‘ la concluzia că cine
va — încă nu ştim cine, dar vom 
afla — profiţind de întuneric, 
subtilizează pachetul cu ziare 
din faţa unităţii. Atenţie, fals 
cititor, sîntem cu ochii ţie tine, 
aşa că lasă-te de furat! (T. B.).

colegial
Colegilor de la ziarul 

„Zori Noi“ Petroşani, con
fraţilor care trudesc pentru 
a aduce, prin coloanele 
ziarului, izvor de lumină 
pentru zorile unei vieţi 
mai buna tn Valea Jiului, 
colaboratorilor şi cititori* 
lor mineri şi de alte pro
fesii, le urăm acum, la 
sărbătoarea celui de-al 
500-lea ziar liber, un drum 
presărat de succese, sănă* 
tate şi fericite.

Urmărim, dragi colegi, 
cotidianul dumneavoastră 
şi ne bucurăm că sinteţi 
un adevărat ziar al mine* 
rHor, că viaţa din adîncuri 
şi de la suprafaţă, de la 
Lonea la Uricdni, tşi gă* 
seşte reflectarea, aşa cum 
este ea, mai bună sau mal 
rea, cu bucurii şi necazuri.

Vă dorim, dragi colegi 
din Ţara Cărbunelui, să 
aveţi... cărbune tare în 
condeie, să oferiţi mineri
lor şi familiilor lor, tu
turor locuitorilor Văii Jiu
lui, oglinda vieţii Jor ade
vărate de fiecare Zi.

•{turul
„CUVINTUt UBEB" 

Deva<, ■
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■  FRATELE L*» I 
Cel mai bun radioreeepti 
fabricat în România, Ki
— Electronica — arc acunţ 
un frate realizat do spe
cialiştii aceleiaşi întreprin
deri. Cântăreşte numai 100 
de grame şi recepţionează 
programele de radio mo
dulate în frecvenţă: cele 
trei programe naţionale. 
FUN şl CONTACT. Func
ţionează cu o singură ba
terie de t i  volţi, costă —* 
estimat!» — « ă  g s-ie i d  
se numeşte MR lOOf, " ’*■

■  PLECĂRI s i VENIRI 
LA MINISTERUL INDUS
TRIEI. Săptămînă de lu
cru a început la Ministerul 
Industriei prin şocul unor 
eliberări şi numiri In  func
ţie. Dl ministru Dan Con* 
stantinescu se desparte de 
dnii Emanoil Bahici şi 
Emil Dimitriu, -efii depar
tamentelor Construcţii de 
Maşini şi, respectiv. Meta
lurgiei. fn locul lor au fost 
numiţi dnii Alexandru Stfi- 
ncscu şi Marin Bivolaru. 
Alte înscăunări : '  Dolphi 
Driiner, subsecretar de 
sfat, şeful comisiei naţio
nale pentru reciclarea ma
terialelor, ‘ Alexandru Ma
rian, Baltac Vasile, secretar

^B^FÎTNCTgA DE SE
CRETAR GHENERAL Al  
O.N.U. Consiliul de Secu
ritate ă  reluat- procedura 
de aprobare a candidaţilor 
pentru funcţia de secretar 
general al O.N.U. Este 
vorba de organizarea unui 
vot-test asupra diverşilor 
candidaţi. Pentru a se afla 
poziţia membrilor perma
nenţi *— cu drept de veto
— S.U.A., U.R.S.S., Chi
na, Franţa şi Marea Brita
nic — aceştia vor primi 
buletine de vot colorate 
diferit de cele ale restului 
membrilor.

După cum s-a mai anun
ţat, alegerea secretarului 
general revine Adunării 
Generale a O.N.U., dar ea 
se face Ia . recomandarea 
Consiliului de Securitate, 
în care toţi cei cinci mem
bri permanenţi trebuie să 
voteze pozitiv.
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30600 DE LEI PENTRU 
ÎNCĂLZIRE.<•««

E to tu l  să arunci o pri- 
vire asupra Căminului 
Cultural din Geoagiu pen
tru a-ţi da seama că te - 
afli . tn faţa m ei instituţii 
eu adevărat de cultură 
care, ani la rînd, a flaut 
trează, a stimulat spiritua
litatea locală a cetei mai 
mar! localităţi rurale a lu- 
deţului. Dovadă stau ma
nifestările artistice, eu car
tea şl cit filmul, pe care 
le-a găzduit, numărul rftare 
de fonnaţii artistice cărei 
îa întreceri judeţene si 
naţionale, s-au situat pe 
incuri de frunte, eonsti- 
tnind o mîndrie a Hune- 
dcsart- Valorificarea io 
oierului loca t .a*- re tv'.
0 sursă Inepuizabîîâ de 
permanentizare a actului 
artistic, dar ţi de perîor- 
n mâ t  dturâlâ.
Şî astăzi aceste forma

ţii se menţin, deşi na mal 
desfăşoară aceeaşi susţinu
tă activţtate, după cum ne 
spunea di Joan Afarcu. pri
mar şi dirCctor î i  căminu
lui. Formaţia de căluşari, 
una dintre celo mai cu- 
ruv-ţute din tuto.- a fost 
pi J*»r ,t3 îa manifest ări pe 

jdnioie Găina, la Aurei 
Va»> a de Ziua Aviaţiei 
îime rulează stei r& tu i 
ti pe îăptămMS, ta? M» 
ti'-’1 c < altireS periodic 
eţiun! eu cartea apre ia- ■ 
îjie . lajfciniei.
^preocuparea' pentru. buna - 

gospodărire a  Instituţiei' 
reiese ţi din făptui că, 
cfeşi în condiţii financia-
1 precare, a fost precara- ' 

*4 cherestea Pi valoare 
•Io 55000 de lei. pentru în

locuirea podelei, de scenă. 
A fost reparat si zugrăvit 
Căminul Cultural din sa
tul Aurel Vlaica.

Răertne focă problema
tic încălzitul ‘ iosdtufliior 
de cultură, ca de altfel $1 
al celor şcolare. S-ar pu
tea spune că, kt Căm inul 
Cultural âe centru, tfieSI- 
sdrea spaţiilca interioare 
nu e o problemă pentru că 
există... încălzir< centrală. 
Da, dar. lunar, pentru în
călzire doar, trebuie achi
tată o‘ factură te  valoare 
de 30000 de îei, către Re
gla Autonomă de Gospodă- 
•5» O» ’> Ji*.’**s Glăst*s, v» m 
centrala termică dla 
giu Băi. Or, o asemenea 
sumă, instituţia de cultură 
mi o poate suporte. Se va 
tocerca, probabil, reveni
rea la încălzirea cu lem- 
pp. Dar, la daţa vizitei 
noastre, nu erau temne -su
ficiente nici pentru încăl
zitul şcolilor, întrncît în 
depozitul de.fo #răştie lip
sea combustibilul, iar din 
pădurea comunală nu avea 
cine să ie taie.

Crede* • că . sitei 5c si 
tuafle delicată, generală de 
altfel la nivelul \ ieţulu 
na poate fi rezolvată <tecît 
dacă instituţiile satului vor 
trece din nou cu bugetul 
I ■> sube iU ca p. im fotei 
locale, fără a tine de di
verşi factori judeţeni. Des
centralizarea trebuie să 
devină odată şi odată 
reală, pentru ca lucrurile 
să se rezolve mai uşor 
şi la timp l

MINEI. RODEA

PRIN BUTICURI |î
(Urmare d*n psf. i l

pip existenţă a buticurUor 
e stenică, Ele iţi dan si- 
guranţa  că poţi găsi ari
cind lucrul i e  care al s®*

personalitate. Am re mar 
cat doar două — „A&M*, \  
pe bdul 1 Decembrie, şt i 
— - -- — *se- f-Unicat’', pe bdttî Dp , 
cebal — mre au în ode- ) 
văr iZ r« di buti occi
dental. Celelalte. în ma~

voie. chiar dacă pentru, joritatea Ibr, nici nu sini 
asta’ un trebui «ă faci de fapt baticuri, ci mini-.
un sacrificiu financiar. 
Pentru ţnceput, e un 
cîştigat de care Mi toţi 
ne dăm încă seama. Mar 
dat acestea cu adevărat 
baticuri ?

In franceză, cauîaţtw 
înseamnă la origine Joc 
de expunere ţ i . de vînza- 
re cu amănuntul*. 
nu mi-8T M spuş 
mult dam nu vedeam 
baticurile ..ia -ele acasă, 
A ţ tdee că se definesc 
prin patru „semvdlşU^t 
te " : I- Slot amenajate 
îa spaţii mici. dar tnti- 
mizate; ' 2. S « t aranja
te cu gust. cochete, ele
gante, m  - personalitate 
distinctă, incit nici unul 
nu seamănă cu celălalt; 
3. Clientul e tratat m  
politeţe şi solicitudine 
egale, fie că e sat* nu 
cumpărător ; 4. Sini foar
te. specialitate: unul în 
cravate, altul în par fu
muri, celălalt In maro- 
ckinărie sau căi®1, numai 
î» mănuşi şi aşa mai de
parte. .Dar respectivele 
articole sînt otît de e- 
bundente şi de dive*se, 
incit aleacrea ar deveni 
o adevărată problemă, 
dacă tiu ţi-ar veni în a- 
jutor vîmătorul cu o veri« 
labilă anamneză comer
cială : pentru cine bine- 
voiestt să cumperi ? ~eă 
virstă are persoana? e 
înaltă, e scundă? are pă
rul luna ? dar culoarea 
ochilor ?...■
; Da nd , baticurile se 
află încă tn căutare de

magazine universale, u- 
nele cumulînd şi servicii 
de consignaţie, ceea ce 
le dă aspectul tmbîcsit 
al unor hale de vechituri. 
Care e perspectiva lor 
nu e greu de - prevăzut. 
Afacerea a mers şi va 
mai merge o vreme, ali- 

Asia ta limjt oft, mAterla 
dezolante a wtwerfalui 
socialist, ne aflăm im i 
sub seducţia abundenţei 
fretattoă tatudf «dfo- 
furi * « -
tice. . Dar:.şocul 
se rm atenua treptat iar 
marea densitate a acestor 
pseudolmticurt • identice 
le va duce înspre un de
clin sigur. El va putea 
fi evitat totuşi de m ei 
patroni a căr<w firească 
dorinţă de profit e guver
nată de inteligenţă şi fler 
ţometciaL Et vor reuşi i 
să se menţină şi chiar să ) 
prospere, păţind intr-o i 
fază superioară a aface-] 
rilor, dacă se vor gindi j 
de pe acum să se specia
lizeze, dind magazinului 
lor un profil distinct, M. 
nevoie pentru aceasta, de 
O ştiinţă a prospectării 
corecte a cererii şi de 
stabilirea unor relaţii 
ferm#, constante şi, nu 
In ultimul tind, corecte 
cu furnizorii din danie-’ 
nfui ales. B şi asta, ia 
urmă. urmei, o chestiune 
de profesionism, . Dar 
totul şe învaţă. Nu le pu
tem dori dectţ succes. î» 
folosul lot şi al nostru, 
al tuturor.

Cu cărţile pe faţă
(Urmare dda pag. O

terii ce influenţează pro
ductivitatea sînt multi
pli, neputîhdu-ne aştepta 
ca peste noapte să obţi- 
nem' salturi spectaculoa 
se. Oricum, important 
« te  s i  nu fie ignorate 
măsurile de creştcme a 
productivităţii muncii, 
.care* nu este un indica
tor marxist sau comu
nist, ci o condiţie indis
pensabilă economiei de 
piaţă, unde legea cererii 
şi a ofertei impune su
premaţia celui mai bun 
producător.

în actuala conjunctură 
de criză economică, se 
pune întrebarea: de ce 
nu se aplică Legea fali
mentului ? Arătând că 
acest lum i au este de 
esSipeteBţa' Guvernului, 
ci * creditorului şi 
finanţelor, p r u to . .1 a
făcut o serie de analogii 
cu : nspeekb: sSmHare : din 
alte ţări, care au trecut 
mal devreme la reformă,

dar experienţa lor a 
dovedit ce consecinţe pot 
apărea tn astfel de si
tuaţii, .

Desigur, apărarea sta
bilităţii monedei • naţio
nale este un atribut al 
băncilor, însă ea nu poa
te fi susţinută decit cu 
producţie, cu o viaţă e- 
conomică sănătoasă, ceea 
ce la noi, din păcate, nu 
se prea JntîmptS. Încu
rajator este faptul că 
drumul pe care am por
nit, deşi greu şl cu mul
te obstacole, este înţeles 
şi susţinut de sprijinul 
extern, inclusiv de ^Gru
pul celor 24 “, dlndu-ne 
certitudinea că în toa
te demersurile Guver
nului pentru însănăto
şirea grabnică a econo
miei au acoperire şi vor. 

. avea şi ~ finâiitete. Spu- 
, «dnd wrde în faţă . po
pi uhâ cee* ce trebui* 
-.«S. şSfi,:..:au deefi

Htgţlle, resursele şi mo
dul de val«-jfie*ue 
himă 9 lor.

La sfârşit de sâptâmînâ
(Urmare din pa», l)

In parcarea din spatele gării din Deva, gunoa
iele provenite de la privatizaţi aşteaptă să fie ridicate, 
sc pare, iot de un... privatizat. Dar, precum se vede, 
fn acest domeniu privatizarea se lasă matt aşteptată.

Foto PAVEL IA IA  •

vania” la orele 17,30, erau 
opt clienţi, Restaurantul 
„Deva", orele 18,00. Ce o- 
ferea la acea oră eventua
lilor clienţi ? Gustări red 
şi < ~s.5e. la r.j şi 
60 de iei. ficat de pasăre 
la 1.2 ăi iei f. ptură 
pui la tavă îa l&o de lei, 
muşchi dc vită la grătar 
— 1#6 4>a k-\ Edăflte, vod
că rusească ţa 84 de lei 
(l(K> ml), coniac Milcov — 
93 «âe lei, mai multe sor
timente de viiauri, O bu- 
cătărie bine asortată, bău
turi intr-o gamă variată. 
N-am rnnintit decît o par
te dintre produsei* exts- 
tenfe. î>- totuşi- 

Deşi, I î Tiltimui timp 
f-refcsrik «n crescut 
nai. încasările din luna 
**tâsa*ifer|e . ©l riifoi apraxD 
'm lilr egal* 1* acesa res* 
tatmwrt IK l
$i 1*3, m da  *  s to s  

? de«»& esBasativ eS martâ- 
vul cîienfltee a  «căzut cu 

ponderea r* 
4c%Mmi-o Steuterite.

osr«Js îi. îv^fA’A'
rte oferea clienţilor un 
tmkimm*, U m t d* tsm-la- 
uri băutu . aicoo ce şt 

mai multe specialităţi ■ de 
vinuri. La numai cîteva 
minute după deschiderea 
unităţii, sala ara aproa
pe plină. O parte dintre 
mese au fost rezervate îna
inte de ora deschiderii 
Preturile practicate sbit 
cu t o i i  sub eota de mîaos 
(sucuri dc import, cafea, 
&a.)t în  tona octombrie, 
încasările sodetăţii depă
şesc de mai multe «ari pe 
cete ale restaurantului 
,J>eva".
■ Următorul popas l-a re- 

- prezente ţrestaurantul J8to- '• 
snisl Ită acea oră, localul 
avea putini consumatori. 
$apte soiuri de rin, patru

categorii de ooaiae, pro
duse de bucătăria, diverse 

ialităţ v * aştepte» v i 
zitatorii V' if.» mc tea 
situaţia era cea pe care 
am .consemnat-o. Preţu- 
rile htentice cu ct'c E 
restaurantul „Deva*. Rea- 
i rSî, linia de plutire

Strădaniile personalului 
din aceste localuri sînt e- 
vidafle. O mare diversi
tate în preparate şi bău
turi, atmosferă decentă, 
promptitudine îa servire 
Şi, no in ultimul rtnd. 
corectîhJdlne fn K tt - 
preţurilor Au evidenţiat 

, acest lucru . todizele de 
preţuri şi verificările fă
cute de cpt. Adiâm Nechlf 
şi m ato Aureîian Batari. 
de la servleîuî eeomwnic 
#  S to V ă  &  esilîm  a 
Judeţului Hunedoara, care 
ne-aa âweflş • in periplul 
nmtsm 4$ 'm 
tâmîn*.

Clteva cuvinte se im- 
tean tMinte de âdsA Aţp- 
1» văsm m  date d  piWteă 
ţie preţuri ; fte riţ^ l. ;, (cu 
creştet* tewtete. U ri a 
atinge oatete tmnmmda ia 
tmete prudmft reaMRmiga 
« n*; e A nu* - ,ît este

- ih lîUiţ iab -jPjWgw#. - '.-WţfŞm;.: -
S.R.L.

■*' Dar din ţ^tsrte thnp«l 
nostra de la sfîrşit de 
ăp ăxalr â (weelt-end- »’ 

»®sţni >; scurse sac, mo- 
noton, pentru e l mulţi 
dintre noi îşî pun mari 
fmrtru te 'mtmbm'o pen- 
tm  ziua de şrifoe. Orice 
kţd  u este Ajbsja' ?a mm 
re grijă. Sînt puţini cei 
cărora le merarde; de tu  
restaurant «fast tmSM te 
trag .3* ,;tteeţi, iKMm că„. 
vreau- . vreau,„ Ui ' nu 
vreau .poale, alfofoiţg. de^t' 
im suc. fi prăjitură, &•* 
■r<4îic*%i ss« o mmŞmr-i 
Sau ctot ’-N <Mi est* a- 
.. coperit de 19 fimărlfl de 
temi;..

CONCURSUL
PIN 17 NOIEMBRIE

ATALANTA (U) . 9 3 3 3 8—7 9 (+1)
— FTOHENTINA (10) 9 3 3 3 9—7 9 (—1)
Jucătorii din Bergamo a-au cunoscut ricteria ţii.- 
teren propriu, cei din f’irenze pe cea din depla- 
sare.
Pronostic: x

SAMPDORLA (13| 9 3 t  4 15—10 Ş ( 0)
— Molan cu * « t « 13— » «  «+«>
Excelenta formă a milanezilor va doee ia o  vic
torie în  faţa Sampdoriei, echipă ce a Înregistrat 
rezultate mediocre tn actualul campionat, In 
postură de campioană.
Prenosflc: 8.

9.

t
i
\
%
im
I
I

RARI (13) 9 9 3 fi 4—14 3 (—5)
— LAZIO (4) 9 3 5 1 12— 7 U f f l)
Jbpntema roşie* va to»m « mari eferţu-i rxr- 
’trf i  mi pierde *«* i la faţa ,-n k l *.,ro rea

R vşo ric : x

VERONA XW) 9 «  t  « »—15 5 (—3)
— GENOA (12) 8 3 3 3 7— 7 9 (M l)
G< io; - ipâ cu ? .  .«nţ. v: ' ,n
punct Verenei, «chiflă ce #i-«. «a» -0â»M ««fote 
de exigentele primrior divizii.
Frenesflc: x

m  PAIRRMO ":ir. • •• tefe;"

CAGUARI (15) 9 2 10  «—12 S
— FARMA (ri 9 2 0 1  9 - 9 1 9
Echipa dla Sardinia rm renunţă le luptă, 
ales P araa n-a cîştigat încă în djepiasare, 
Pronostic: 1 ,1

a

m  Dl 2 5  4 M i . ş .
------— A  00) U  3 3 5 12—10 •  H |

Ua 'OgiA m  A tetesutoat p m rn  -Mm*, «te?
M w  rrr misie *  ţxmM.
f t i n t e i  *♦ x.

t i .
4. CRK3HONESE (14)" 9 t  3 5 5—10 5

— FOGGIA (5) 9 * 3 2  14—10 U (-fl)
Crcmonese' luptă pentru a părăsi zona fierbinte a 
clasamentului, iar Foggia. cum am moi 
pentru... titlu i 
PronestiPi^ x

P^CARA <4) »  S 2 2 K -M  13 (+3)
— BKESCIA (5) 11 3 7 1 11— 7 13 (+1)
O parfldi echflfbiatfi In «afe oasîxsţO, cu 5 me
ii®  «suie -ft »p «' «I .-A emită pre
tenţii îa promovare.
Proneriic: l. •».

5. INTER (7) 9 3 5 1 7— 7 l t  (-f3)
— ASCOLI (17) 9 1 2 8 4—16 4 (—4)
Podeşte Ascoli va decepţiona şi ea reporterii 
„nerroazzuri“-lor f Cam greu de presupus, da* 
nu şe «fie niciodată de unde sare iepurele,,, 
Pronostic : 1, x 4 ,

12, UDINESE 0 )  11 4 7 •  12-9  15 (-f5)
x - ROLOGNA (8) 11 4 3 4 11—9 11 (—1) 
Este Bologna o echipă experimentală ? Ea vine 
după r  tifeăgere m  teren pi^pt i’ *fl-r IM itoe 
focă nu a foşt învinsă. Aşadar...
------- , .........

JUVENTUS (2) 9 5 3 1 19-4  13 f fS |
— TOR1NO (6) 9 3 5 1 8—4 11 <-f!|
Cum un derby este deschis oricărui rezultat şi e 
se hitîlncsc două echipe cu pretenţii...
Pronostic : 1, X, 2.

•13.

9 3 4 2 7—8

VENEZIA (17) 11 2 4.5 0—19 8 (—2)
— ANCONA fl) U  M l  f r - t  U  (-LR
C& numai 3 pimete cucerite ^casâ* . Venezfe va ' 
jputea 4a Jtosibiţitatea liiforului să: ttoflnă prima - 
victorie fc dWlasare,

7. ROMA (9)
— NAPpLI (3) . 9 * 4 1  12M  f2
Probabil că Soma va cfoflga pdtBtâ 
dar Napcăî nu a ren a i^ t 18... Aflu,
Pronosflct l, x.

CM-g âaiul pRTti<ie î estsnte d e
------------ * --i- - • MI3UAN — T O B A  W  «i

(R) I» w  &PUI8 )r 28 :

a
21
2(

2]

fi

x2:

wuss&gz;

i<
K

li
11

li

2(
21

21

21

21
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?
V o rţa  «  este aşeza tă  „ la  şo sea*, dom nilor I

(Urmare din pag. 1)

âiunS şi apoi de Vîsca. 
ţsfăftat doar *>«5 !r Va

„ Lungă, şi de mersul 
autobuzelor pe aceeaşi ru
fa. Pe dreot cuvfat. Pri
măria, alături de locuitori, 
este sufocată de astfel de 

' greutăţi,.dar nu poate face 
nimic. Dramul este in
tr-un bal fără de b a l; ja r  
acum au Început ploile, 
vor veni zăpezii*. Aici se 

' circulă . ou asasini grele, 
ae apunea A  Mandula, se 
transportă minerii, ma
terial lemnos. Or, . dra
mul n-a fost făcut pentru 
un astfel de transport, Mă
car cu un piug să ne alute 
Secţia de Drumuri ş! Po
duri, pentru *4  SRan;.:ta. 
Dar Jn ;..4eml rfnd tre- 
bufe asfaltat pe porţiunea 
rtetthtM fiu®I revoitiţfa 
se credea că se va Imbu- 
nătăti circulaţia cu auto
buzele, se ,pore insă că şi 
aici e denatnb Jîuo-trans" 
S.A . IIij> nu este capabilă 
dl faeă nimie, «vtMi ai 

SA' greutăţi. Dar şi autobu- 
sele care ajung aM, după 
brn.ul lor făaoj, nu dună 
cum ar dori oamenii, se 
Intere după ce., şoferii tşi 
rezolvă ; treburile perso
nale pe la propriile case, 
Adori kicolnioL Itimeni nu 
găseşte o renovare. Pre
fectura, la numeroasele se
sizări deznădăjduite, reco
mandă să fie daţi fn lu
necată cei vinovaţi. Azi, 
in judecată, în această 
ţarăP*. ■

DESPRE ANIMALE! -
Fiind o zonă de munte, 

oamenilor ie  e drag- să 
crească, animale, «are Je 
aduc venituri. Sfnt gospo
dării, după cum ne spunea 
dl Miclăuş, contabilul şef 
al Primăriei, care au 10 
—12 viţe marfa lată $1 riţi- 
va dintre aceştia: Augusfin 
Turceanu, Aurelia Miclăuş 
(Valea Poienii), Marfa Ai- 
bft, Aurel Anca (Luncşbara), 
Viorii Ivan (Visoafa Viorâl 
Mamn (Certeju de Jos). 
Crescind multe animale, 
vorţenli au fost în măsură 
să predea la stat ISO de 
capete de bovine pină la 
această oră, 843 de hi de 
lapte (din păcate laptele 
se ridică doar la două zile, 
de către .Devii” !).

PAŞI PE CALEA 
PRIVATIZA»! fl

Din păcate, paşii pe ca
lea privatizării sînt aici 
aproape inexistenţi. Nu au 
apărut încă întreprinzători, 
pentru oă nu sint bani 
care să fie investiţi. Nu 
sînt nici spatii I»? cazul 
fn îire ai exista solicitări 
Doar două mori de po
rumb se află pa raza co
munei, Plinea se aduce toc
mai de la brutăria din 
Dobra.

-ASISTENTA
MEDICALA

Medicul M^rius Dără- 
banţ se îflă de dof « ,  
la vorţa. Cu. sprijinul 
Primăriei, dispensarul u- 
man a-a mutat intr-un spa
ţiu mai adecvat. Cu Stră
danii, s-a asigurat o dota
re bună e acestuia. De a- 
semenea. au sorit suficiente 
m ;die»ir*»nte prin «pa  t? - 
ţi* sau din ajutoare. Pe 
lîrtfă medic, se află 0 . asis
tentă, în schemă existând 
post .pentru Inoă un cadru 
mediu. Mai greu se poa
te face declasarea pe sate. 
La cazurile grave, se mer
ge pa jos. pentru că „tea* 
ditionala şaretă" aici nu 
există. $i bună ar fi una 
pentru medic si pentru 
funcţionarii de la Primă
rie 1

COMERŢUL DIN VORŢA 
COORDONAT DE LA

M A ŞI DEVA!

Chiar şi Sa această for
mă Organizatorică, eu mici 
excepţii, unele Inerente.

vorţeaii cu care am stat 
de vorbă sfnt satisfăcute 
de modul în care se pre
zintă reţeaua comercială 
în faţa dumnealor.

— In luna septembrie 
a.c„ ţun desfăcut prin ma
gazinul nostru mărfuri tn 
valoare de peste 350 000 de 
lei. Au fost luni şi mai 
bune. Luna aceasta, de 
pildă, vom depăşi acest 
volum, afirma gestionarul 
Octavfcm Sarînca. Dacă 
vom fi mai bine înţeleşi 
şi sprijiniţi de conducerile 
cooperativei de consum 
li ia, precum şi de cea a 
U.J.C.M, Deva, vom face 
a btmS aprovizionare pen
tru sezonul friguros.' mai 
m  seamă Ia încălţăminte, 
îîBteăcămirde. produse ehi- 
mice ş,a. tJneori, nu ■ a- 
v«m posibilitatea să ie  
aducem din depăşite, ne- 
fiind miUoaoe de transport

— P ar şl restantele la 
ulei şţ la zahăr trebuie 
rezolvate ..-gAteaie,. a  io* 
temeai* prof. Silvia Ba- 
mugS, aflată la cumpă
rături în magazin, părere 
Ia care sui subscris pe foc 
mal multe gospodine. Fi
resc, dacă ne gladim că 
restanţa este de 2 luni şt 
mai bine. Dumnealor se 
mai pitneeau că nu se gă
seşte nici petrol, tot de 
aproape 2 luni... Citiva 
elevi aflaţi fa recreaţie pe 
spuneau că nu găsesc per- 
măisent rechizite şeofare. 
iar raionul cu dulciuri ar 
trebui să fie mai bogat 
Sperăm că responsabilii 
cooperaţiei J  n şi d, ' 
.Deva vor întreprinde ceva 
te  acest sens!

DE LA DIRECŢIA JUDEŢEANĂ 
A FINANŢELOR PUBLICE

Li vederea aplicării botărîrii Consiliului de Ad
ministraţie al Ministerului Economiei şl Finanţelor, 
din 3 septembrie 1991, referitoare la raportările a- 
gcnţilor economici, conform Normelor MetwfoteBtee 
nr. 3108/91, aducem Ia cunoştinţa regiilor autonoma 
şl a soclefaţlhte comerciale, Înfiinţate fa baza Legi
lor nr, 18 şt 31/1990, Că au obligaţia să depună lunar 
Ia Serviciai Bllanţurt din cadrul Direcţiei Generale 
a Finanţelor Publice— Deva formularele prevăzute 
fa N. M. 3108, ’ faooţifa de bulanţa de verificare.

Informaţii suplimentare, Precum şi N, M. 3108/91 
se pot obţine la D.G.E.P., Serviciul Mianţuri, eu 
sediul în strada 1 Decembrie, nr. 30, Deva.

COMERŢ MODERN, CIVILIZAT

• în unitatea condusă 
de dl Aurei A r» , gă
siţi'fa fiecare zi toate 
sortimentele, produse
le şi arfic«Ma de <we 
dumneavoastră. rit
maţi ckitori, avetl ne
voie!

Dacă nu veţi trece 
zi de zi pragul aporie» 
unităţi, riscaţi să ră- 
rafaeţi f i r i  ele. Trec 
toate, foarte repede...

Mai rar $e poate ve
dea o asemenea bună 
amenajare. într-o u- 
nitate cu spaţiu rc- 

■ strîns, dar care •— 
prin înţeiepciunea şi 
priceperea cowducătQ- 

e i,' «  Aurri 
a devenit o fir

mă de mare căutare 
fa CHrttştte Şt nu nu
mai aici. încercaţi si 
dumneavoastră!

(758)

DM PARTEA DISTRIBUŢIEI DE GAZE NATURALE

mm MUREŞ
A e r

In atentia  
consum atorilor 

de gaze naturale
întreţinerea, exploata

rea Şl repararea " instata- 
tfiiisr.dte utitiSBie a gare» 
Itf revine beneficiarilor.

Pentru preîntîmpina- 
rea accidentelor ce ar 
putea surveni din cauza 
M ăririi bworecte a f o  
stelarilor da ga»  natu
rale, se w  rsesjpeeta ; cu 
stricteţe următoarele re-

L tK A O R K D l
APRINDEREA
FOCULUI:

a) Se va face ventila
rea Încăperilor fn care 
funcţionează aparatele cte 
utilizare; în centralele 
tetmfce* şl tn încăperile 
Cu aparate cu focar! libe
re se v i crea o ventilare 
permanentă;

b) Se va controla tira
jul aparatelor racordate 
la coş; în caz că se con
stată lipsa tirajului, nu 
«  va aprinde Imni dectt 
după luarea măsurilor s i 
re să asigure tirajul (cu- 
răţarea coşului, a sobei, 
separarea aparaieloi Ic 
evacuare raecanieâ, des
chiderea clapetelor de re
glaj etc.);

c) Se va controla dacă 
râbterieie aparatului de 
utilizare sfat închise; dă- 

-că robinetele sfat deschi
se, se vor lua măsuri de 
ventilare a încăperilor 
respective şi a celor înve- 
stnate. aprinderea ~i
lui făcîndu-se numai după 
a e ^ re ă  completă;

d) Se va asigura acce- 
** Wgi de ardere în

b rul Jlui de uti
lizare (prin descinderea 
uşiţelor cenuşiului Ia 

pr n de «hklerea 
fantelor de acces fa aer 
în focar, prin pornirea 
ventilatorului etc.);

e) Se va verifica func
ţionarea aparaturii de au- 
tMridizare;

fi Se va asigura venli- 
larea focarelor.

H. LA APRINDEREA
p m m m i
ŞlINTIMFUli
FUNCŢIONĂRII:

a) faupă aerisirea fo
carelor. minimum 5 mi
nute se poate proceda in 
continuare la aprfaderea 
focului. Aprinderea ar
zătorului sau a fastafaţi^l

de ardere s« face numai 
cu aprinzătorul, fiind in
terzisă aprinderea direc
tă cu chibrituri, hîrtie 
etc.;

b) Se apropie aprinză
torul de arzător, după ca
re se deschide lem ro
binetul de manevră, pînă 
la aprinderea flăcării; 
continuarea deschiderii 
robinetului se va face 
concomitent eu suprave
gherea stabilităţii flăcă
rii ;

c) Respectarea instruc. 
ţiunilor elaborate de fa
brica producătoare a apa- 
rsteler de utilizare;

d) Supravegherea per
manentă în timpul func
ţionării a tuturor apara
telor neautomatizate;

e) S ingerea S «ului îa 
aparatele de utilifore ra- 
csrăaM ,-y furtun «.•* «  
facp |»in r . r î j  •> 
binetului de siguranţă (cel 
de dinaintea furtunului), 
după stingerea flăcării în - . 
chfainda-se şi robinetul 
>le SKmevră;

f) In instituţii (şcoli, 
cămine, hoteluri), focul 
se aprinde şi se stinge 
numai de către persona
lul instruit şi însărcinat 
cu aceasta, prin grija 
unităţii beneficiare.

3. INDICAŢII 

SPECIALE :

a) . La utilizarea gaze
lor este interzis :

— să se aprindă focul
dacă aparatul de utilizare 
nu este etanş sau dacă 
nu are tiraj; .

— să se lase focul a- 
prfas nesupravegheat;

— să se doarmă cu fo- 
cul aprins;

— să se doarmă In în
căperi cu aparate de con
sum gaze neracordate la 
coş;

— să se utilizeze apa
rate de consum neracor
date la coş, pentru încăl
zirea încăperilor;

— să se, facă modificări 
la instalaţia de gaze fără 
aprobare legală;

— să se obtureze sec
ţiunea coşului în timpul 
funcţionării aparatelor de 
ardere;

b) Dacă se simte miro
sul caracteristic al gazu
lui, să şe fa de urgenţă 
următoarele măsuri:

— stingerea te teo r fo
curilor;

— deschiderea uşilor 
şi a ferest l' i>-

— să nu se aprindă
chil rituri $1 să rm .aa- 
nevreze întrerupătoare e- I 
lectrice; î

sc doarmă I 
încăperi;.

f
ii

— sa nu 
noaptea in

;. Reamintim
casnici şi asociaţiilor Rg; 
locatari că plata consu
mului de gaz sc efectuea
ză fa termen de, 5 zile de 
fa data primirii înştiinţă
rilor de plată sau .depu
nerii în cont la C.E.C. |  ‘j 

Peste termenul res-i : 
pectiv, se percep pena- 7 
lizări Kţr la, 30 *fcs #.'*# I 
se încetează furnizarea ga- ţ 
zului. t ,

Degradarea aparatefor Ţ- 
'de măsură se sancţiOTifa- ţii 
ză cu amendă de fa i  
5000 fa I«M0 delri. I 

Cousu materii (te gaze V 
naturale sfat «WfiriD să l  
permită. delegaţSIiw liifte» I , 
prinderii j
care se prezintă ca legi- \  
fimaţia vizată fa xl şi or- L  
4>n âe serviciu, acemul ! 
pentra control R verifi- > 
care sau revizie a insţa- ţ
laţiilor de gaze. ....L--

Abonaţilor care se opun ?
Ia efectuarea controlu- t 
lui, li se va sista furni- 1 "i; 
zarea gazelor pînă la e- i 
feetuarea controlului şi J * 
după achitarea tarifului v,! 
de deschidere i i

asemenea,Apelăm, de
la~ întreaga populaţi 
pentru a ne sprijfai în 
depistarea oricăror ema- 
naţăi de gaze pe ccaufoc- 
tele stradale sau prin 
spaţiile verzi,

.Pentru orice emanaţii 
de gaze, sau cauze care 
ar putea diminua gradul 
de siguranţă fa expioa- 
in e  ai conductelor $i . 
fagfalatîiier r eur*- « 
Va telefona de urgenţă 
echipelor de intervenţie, 
care răspund la telefoa
nele : Deva — 27091, Hu
nedoara — 957/42849:
Călan — 957/39492: Si- 
meria — 81343; Oritefie 
— 42165; Paroşeai-Vui- 
can — 7Ş833: Haţeg — 
957/77190.

STfMAŢf CONSUMATORI DE G AZE NATURALE

Folosirea gazelor nefurerfe de ca- -  asiguraţi aerisirea pertnanen- 
treeei care nu cunosc şi nu respecta tâ în încăperile în care există opora- 
mstrucfiuniie pentru utiloarea lor, te de utilizare cu flacără deschisa; 
creează pericolul producerii de ex- — asiguraţi ventilarea subsoluhy 
plozii. prin orificii de ventilare pe contu-

De ad ea , pentru prevenirea ez- ruf exterior al clădirii şi între încă- 
ploaier în locuinţa av., indiferent perile din subsol;

'*dacă gazele acumulate provin din -  nu obturaţi orificiile de aeri» 
infiltraţii sau ca rezultat al unei de- sire a pivniţelor şi a subsolurile/ feb-- ’ 
Secţiuni sau manevre greşite a insta- nice ;
laţieş de utilizare, vă recomandăm -  respectaţi instrucţiunRe de u- 
wmătoorele i tilîzare a gazelor naturale existente

-  au aprindeţi focul sau lumina ta consumatori şi publicate periodic 
electrică t )  încăperi {ară o bună în presa locală, de către Distribuţia 
aerisire prealabilă; de Gaze Naturale. (794)

m m *
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* SOCIETATEA COMERCIALA 

„CORVINTRANS" S.A. HUNEDOARA 

sfr. Stufit, nr. 2,

vinde prin licitaţie, în xiua de 23 noiembrie 

1991, orele 10, la sediul societăţii, următoa

rele i

•  4 remorci auto, cu durata de serviciu ex

pirata

•  autotractoare cu şa R 12215 DFS, cu se

miremorca, cu durata neexpiratâ

•  autobasculante R 19215 DFK, cu durata 

neexpiratâ

§  semiremorci auto, cu durata de serviciu 

neexpiratâ.

Gri interesaţi vor obţine relaţii suplimentare 

Ia sediul unitâţn sau la telefoanele 13330 şi 

U 3 H . [819)

TOURING — A.C.R. DEVA

•  oferă locuri pentru REVELION '92 la SANKT- 
PETERS8URG (fostul Leningrad) în perioada 
27X31 '91 — 5 I *92. Preţul — 10750 lei/  

'persoanâ;

•  organizează excursie ta ISTANBUL, în peri
oada 23—28 XI 1991, la preţul de 8601 lei/ 
persoanâ;

•  oferim chestionare de legislaţie rutierâ, 300 
, lei setul; cingâ de remorcare la 300 lei; em

bleme RO, color şi alb-negru, harţi turis
tice. Telefon 12822, Deva. (817)

COOPERATIVA „ASTRA" DEVA

Prin secţia Bijuterie, din bdul Decebal, bl 
O, psigurâ yrmâtoptb servicii i

8 Consignaţie bijuterii

•  Confecţii şi Reparaţii bijuterii.

Comision avantajos, servicii de specialitate.
- m

COOPERATIVA DE CREDIT „DECEBAL"

D E V Ă

A N U N Ţ A

Consiliul de conducere al Cooperativei de 
Credit' „Decebal" Deva convoacâ adunarea

feneralâ a membrilor cooperatori, în data de 
9 noiembrie 1991, orele 13, la sediul coope

rativei. (821)

„REMAT" SA. HUNEDOARA-DEVA 

cu sediul în Deva, str. Griviţei, nr. 37,

Vinde la licitaţie . publicâ, organizatâ în 
data de 28 noiembrie 1991

•  mijloace fixe cu durata de serviciu ne
expiratâ.

* Listele cu acestea se află la sediul unitâţiL 

'  (822)

V I N Z A R I

•  VÎND două fotolii Pat 
noi. televizor alb-negru. 
Deva. telefon 23530.

(6835)

e VIND înscriere Dacia 
1 300 (1989). Brad. telefon 
956/56332. după orele 17.

(6860)

•  VÎND ARO 243. motor
Braşov, fabricaţie 1981. im
portante piese rezervă, prin 
schimb cu Dacia Break, 
nouă, plus diferenţă nego
ciabilă. Deva, str. Horea 
124. (6847)

•  VÎND televizor color
Elcrom. stare perfectă, mo
tocicletă Manet. cu piese 
de schimb, microfon Pro
fesional Peavey. Deva. te
lefon 19146. (6841)

•  VIND sintetizator di
gital profesional Korg DŞ8, 
în lei sau valută. Ciul. 951/ 
81417. (6862)

•  VÎND Dacia 1300. sta
re excepţională. Simeria. 
telefon 60209. după orele 
16. (6865)

o VÎND înscrlfere Dacia 
1 300, octombrie 1987. Inr 
formaţii Deva, telefon 
29162. (6866)

•  VÎND maşină tricotat
Veritas. nouă, preţ nego
ciabil. Deva. 11507. după 
orele 16. (6867)

•  VÎND semicursieră 
rusească nouă şi Trabant 
601. Deva, telefon 18407.

(6869)

•  VIND urgent Dacia
1 3P0. Deva. telefon 24762, 
după orele 15. (6870)

•  VÎND tractor U651
M, cu plug nou şi grapă. 
Deva. telefon 15590, între 
orele 18—21. (6869)

•  VÎND chioşc mobilat, 
gogoşerie. zona gării Sime
ria. Informaţii Simeria. 
telefoane 61065. 60438.

(6871)

•  VÎND foarte convena
bil.. înscriere Dacia 1300. 
ridicabilă imediat Cristur. 
71530. (6877)

VUUW W W W WM M *’

•  VÎND Dacia 1300 
Break., Deva. telefon 
23245. între orele 16— 
19. (6879)

A w u w n w w w w w v m

•  SECŢIA de reparaţii
uz casnic din Deva. str. 
O. Goga (fostă ICarl Marx), 
lingă Poliţia Municipală, 
vinde piese maşini de spă
lat Alba-Lux şi piese fri
gider. (6883)

•  VÎND urgent Citroen
GSA. motor model Oltcit, 
rulotă Rekford Austria, 
sintetizator Kawai K 1, 
staţie amplificare 120 W 
Compact. Hunedoara, te
lefon 957/16641, după-a- 
miaza. (6941)

•  VÎND casă încălzire 
centrală, zona pieţei. Hu
nedoara, telefon 15710.

(6943)

•  VÎND Dacia 1300. cu 
motor nou (caroseria ne
cesită mici reparaţii). Hu
nedoara, telefon 14613-

(6944)

•  VÎND cărămidă nor
mală. nouă, la preţ con-

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CORVINTRANS" S.A. HUNEDOARA

cu sediul în-Hunedoara, sfr. Stufit, nr. 2

Angajeazâ prin concurs i

B contabil şef — condiţii de vechime şi stu
dii conform Legii 12/1971.

venabil. Gligor Mircea. _ 
comuna Vata. sat Birtin 
sau Deva, telefon 17732, 
după orele 17. (6884)

•  VÎND casă. str. Mă- 
răşeşti. nr. 3. Deva. Infor
maţii telefon 20679, (6409)

•  C.A.P. Burjuc, strada 
Principala, nr. 68, comuna 
Burjuc. vinde nrin licita
ţie publică mijloace fixe 
şi alte bunuri în ziua de 
19 noiembrie 1991. orele 
10,00. conform listei afi
şate la sediul unităţii. -

(6410)

SCHIM B

DE LO C U IN ŢĂ

•  SCHIMB garsonieră 
.cu apartament centru. De
va. telefon 23275. (6881)

Î N C H I R I E R E

. •  PRIM ARI A comunei 
Sarmizegetusa închiriază 
prin licitaţie spatiile dis
ponibile, în data de 17 no
iembrie 1991. (6863)

P I E R D E R I  '

•  PIERDUT carnet de
cecuri cu limită de sumă. 
eliberat de BASA Orăştie. 
pentru „Vidra* Orăştie. pe 
numele Stanciu Constan
tin, cu seria A 47 569351, 
pînă la seria A 47 569400. 
Declar nule filele de la 
A 47 569396 pînă .la A 
47 569400. ' f6858)

•  PIERDUT marţi, în
zona pieţei Deva, legă
tură chei autoturism Olt- 
ciţ. Găsitorului. recom
pensă 500 lei. Deva. tele
foane 21048. 60036 (Miner- 
va). (6872)

OFERTĂ DE 
SERVICIU

I
I
I

Relaţii suplimentare la sediul unitâţii sau |  
la telefoanele 13330 şi 13331. (820) ■

I
I
I
I

SOCIETATEA COMERCIALĂ
,;asigubari ada" — srl,

cu sediul în Deva, ,$tr. Horea, 12-—14,

înfiinţatâ şi înregistratâ în Registrul Comerţului § 
sub nr. J/20/370/1991, C.S. 350 000 de lei, , I

In scopul completârii capitalului social, în J 
conformitate, cu prevederile Legii 47/1991, |

COOPTEAZĂ NOI ASOCIAŢI j
Care sâ participe cu pârţi sociale la mâri- I  

rea capitalului. ■

Precizâm câ participarea minimâ este de ■
400000 de lei/persoanâ-asociat. 1

informaţii se «pot obţine zilnic la telefon-'I 
nele 12160, 12161 — interior 22, sau direct la I 
sediul societâţii din Deva, între orele 7—15. >

•  FILMĂRI video 
de calitate. Jocuri pe 
calculator. Deva. te
lefon 27689. (4282)

C O M EM O R AR E

•  SE împlinesc 6 s&p- 
tămîni de cînd draga noas
tră mamă.

SALVINA GURAN,
ne-a părăsit pentru tot
deauna si trei ani de cînd 
a plecat dintre noi tatăl 
nostru drag,

GHEORGHE GURAN 
Comemorarea • are loc 

azi, 14 noiembrie 1991, 
orele 15. la cimitirul din 
strada Eminescu, Deva. 
Dormiţi în pace. dragi 
părinţi! Magdalena, Mthai 
şi Radu Jurca. Maria. E- 
manuel şi Marius Flore.

(6878) .

D E C E S

e  SOŢIA Marga, 
fiii Lucian şi Mariua, 
cu familiile, anunţă 
cu profundă durere 
trecerea In nefiinţă 
a celui care a fost un 
bun soţ, tată şi bunic, 
un om de o Înaltă ţi
nută morală şi pro
fundă modestie, 

inginer
HANCILA NICOLAE

Corpul, neînsufleţit 
se află la domiciliu, 
în Deva. str. Banatu
lui, nr. 1. Înmormîn- 
tarea va avea loc vi
neri. orele 13. (6873)

DIN PARTEA SERVICIULUI 
DE PAŞAPOARTE 

AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

V
Persoanele care au de- Menţionăm că paşa-.

pus cereri pentru elibo- 1
rarea de paşapoarte, ia întocmite si n e - ,
perioada S ianuarie 1996 ridicate de solicitanţi o- / 
— 27 octombrie 1991. sint cup& un spaţiu mare şi J 
ragatesă  se prezinte tn determină greutăţi în ac- ‘ 
timp Cît mai scurt pen- , , . i
tru ridicarea acestor do- t,vltate* acestai servi- ]
cmnente, cin* )

- ■  s
■ : “  \.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA \
\

Recrutează personal pentru efectuarea re- ţ 
censâmîntului populaţiei şi locuinţelor din rîn- \ 
dul cadrelor didactice, specialişti în economic. ( 
informatică, pensionari, de preferinţă cu studii ( 
medii sau superioare. înscrieri şi relaţii supli- ) 
mentare la camera 29 sau telefon 12973. \

(818) J

„AGROCOM" S.A. \
cu sediul în Haţeg, sir. Progresului, nr, 35, . )

Scoate la concurs postul de administrator ţ 
cantinâ Haţeg, în data de 20 noiembrie 1991, \ 
cu respectarea condiţiilor de studii şi vechime, S
conform legii. |

Informaţii suplimentare la telefon 70403, ţ
Haţeg. (814) * J

4c 
*  4c 
4c 
4c 4c «
î  * 
4c 
4c

î
4c

REDACŢIA $1 ADMINISTRAŢIA t

2700. Deva sfr. 1 Decembrie. A  
Judelui Hunedoara

telefoane : 11275.12t$7 
Telefon tipografie > 2S904 

Fa** 18061

întreaga răspundere oenlru confmutuL |
articolelor publicate o poerlă ”  î

autorii acestora }
î  * *
î

TIPAR U ti
S. C  wPolidavo" S. A 

Deva. str. 21 Decembrie 257
Tiraj: 20 743 exemplare


