
FLASH !
o CE.V.1CLU LITERAR. La 

Casa de Cultură din Deva ți-a 
reluat activitatea cenaclul literar 
•Sargeția*,  condus de dl Davld 
Rusu. Ședințele sale se desfășoa
ră săptăminal Intre orele 17—19. 
Cei care trăiesc fiorul creației 
tșl pot găsi alei un loc propice 
de exprimare. fM.B.J

O LA C1T1VA PA$I DE PRI
MĂRIE. La Petroșani, la cițiva 
pași de primărie se află Cine- 
mi’ograful „Victoria*.  In fața 
lui, la intrare, dc-o parte și de 
alta, ehimțeie tind semințe. 
Cum acestea nu prea mai au

trecere, prețul fiind •piperat“, 
chivuțele se autoservesc făcind 
in jurul lor un adevărat »covor*  
de coji de semințe, care numai 
aspect civilizat nu dă intrării In 
cinematograf. ISC.)

Q COLECȚIE. De nenumă
rate ori auzim t'oci că telefoa
nele publice înghit monede, nu 
cu ton, neputindu-.-e folosi. Ca
re este adevărul ? Zilele trecu
te ne-a fost dat să vedem de ce 
nu funcționează telefoanele. O 
adevărată colecție de monede de 
trei lei, de 1 leu sau imitații fă
cute din tablă, uncie găurite și 
legate cu fir de nailon, utilizate 
de unii întreprinzători*  care, 
pentru o nu plăti convorbirile 
recurg la astfel de procedee de
gradante, care duc la distruge
rea aparatelor. .Colecția*  am

văzut-o la poștă, oare face pe 
această cale un apel Ia toți oa
menii pentru a păstra șl prote
ja acest avut public — telefoa
nele. (AI.J.)

O CONTROALE. Organele 
de control ale Diviziei Comer
ciale C.F.R. Timișoara, in cola
borare cu organele de politie T.F. 
Simcria ou controlat in ultima 
perioadă 75 de trenuri de călă
tori de pe raza Județului nostru. 
Au fost depistați 294 călători fă
ră legitimații de călătorie. Va
loarea amenzilor date cu acest 
prilej s-a ridicat la aproape 
150 OHO de lei. De asemenea, au 
fost întocmite 6Î de procese ver
bale de pe urma cărora urmea
ză a mai fi încasate alte 70 620 
de lei. Și încă un amănunt de
loc de. neglijat: in perioada de

trei zile a controalelor, la case
le de bilete încasările aa cres
cut cu mal bine de 309 000 dt 
Ici! (V- N.J.

O ZGURA — NISIP — SA
RE, Iarna stăruie și bine face. 
Doar e vremea ei. Dar și la sec
țiile de ortopedie s-au înmulțit 
cazurile. Aflăm că a crescut con
sumul de gips. Cel de zgură, 
nisip, sare staționează. Gospoda
rii șoselelor, drumurilor și tro
tuarelor fac economii în detri
mentul oaselor care se rup. Nu-i 
bine I (GhJ.N.)
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Ecologiștii din Brad își
Mișcarea ecolog istă, filia

la Brad, militează pentru 
realizarea acordului dintre 
ființa umana ți mediul na
tural. dintre cultură și ci
vilizație. pr.n promovarea 
adevărului, binelui, frumo
sului și prosperității vieții.

încurajăm și sprijinim 
dezvoltarea turismului, a 
sectorului particular și c- 
conotnic ia agricultură, in 
comerț, in servicii d’n 
perspectivă ecologică. A- 
cordăm atenție formăr-.i u- 
nui sistem de protecție 
socială pe linie de invă- 
țămlnt, educație și sănă
tate. mai ales copidor, bă- 
trînilor și femeilor capa
bile să crească și să-și e- 
duce copiii In spirit eco-

logist Vom colabora cu 
sindicatele pentru apăra
rea intereselor soc ia l-eco
nomice ale tuturor cate
goriilor sociale. in mod 
special ale pensionarilor și 
celor cu venituri mici ca
re. in condițiile majorării 
galopante și nejustificate 
a prețurilor, greu fac fața 
cheltuielilor.

Vom veghea pentru asi
gurarea stării de sănătate 
a mediului înconjurător 
prin protecția orașului, a- 
pelor. solului. pădurilor, 
florei și faunei și printr-un 
program de ecologie urba
nistică. Vom reda indivi
dualitatea specifică orașu
lui Brad situat in frumoa
sa depresiune Z.irand a

propun
Munților Apuseni. Susți
nem cultivarea libertății de 
gindîre. a sensibilității spi
rituale, promovarea și a- 
părarea principiilor demo
crației si introducerea e- 
dueației ecologiste in in- 
vățămlnt. Promovăm o e- 
cologie acțională care să 
îmbunătățească relațiile u- 
mane. Pe simpatizanții 
noștri din Brad îi infor
măm călduros că sigla 
noastră pentru alegeri este 
brădulețul cu inimioară.

Așa să ne ajute Dumne
zeu !

In». FLORI AN TOI»E\. 
șeful Filialei Ecologice 

din Brad

1
Í AGENDA ELECTORALĂ
\

IX- la di Nicolae Petruț. 
procuror la Procuratura 

i județeană, președinte al 
Circumscripției electorale 
nr. 44 Luncoiu de Jos, a- 
flăm următoarele vești 
legate de campania elec
torală din circumscripție :

• S-au depus 25 de 
candidaturi de consilieri 
pentru primărie de că
tre : Partidul Democrat 
Agrar — 1 Convenția 
Democratică — 11 : Mi$- 
aa/ra Ecolog istă — 2 sl

Frontul Salvării Națio
nale — 11

• Pentru funcția de 
primar au fost prezenta
te două candidaturi, res
pectiv Ioan Leba din par
tea Convenției Democra
tice și Ileana Ciuclan din 
partea Frontului Salvării 
Naționale.

• Listele electorale, ca
re cuprind 1843 de ale
gători. au fost afișate la 
primăria din localitate.

precum și la cele două ț 
secții de votare.

• La Judecătoria Deva \ 
s-au înregistrat contesta- t 
ța privind cele două can- / 
didaturi de primar. ’

• Sint contestați. de <
asemenea, șapte candidați 
de consilieri.

• După cum se știe, 
termenul de soluționare 
este pină azi. 23 Ianua
rie 1W! (V.N.)

l n descendent al lui Avram luncii ?

UKJ4 PC Zî
I.a un muzeu, ghidul spune :
— Si acum, aici vedeți două cranii. Primul esle 

al lui lulius Cezar copil, iar cel de-al doilea al lui 
Iulius Cezar adull.

v ri.ii ni aparițiu simultană la București. Timișoara, Craiova, Deva și Constanța.

■ MFC11T. COMEI« IAL’ 
S.V.A. _ JAPONIA. De
ficitul comercial al State
lor Vnitc cu Japonia s-a 
redus, reflcctind recesiunea 
cc afectează economia a- 
mericană și spor.i ca ex
porturilor țârii, traiv.mitc 
Reutcr, citind analiști gu
vernamentali și comerciali. 
Deficitul comercial in lu
na noiembrie a fost dc 3.1 
miliarde dolari. față de 
1.6 miliarde in octombrie. 
Pentru primele 11 luni a- 
1c anului 1991. deficitul a 
fost, totuși, dc 39 miliarde 
dolari, față dc 37.7 miliar
de in aceeași perioadă a 
anului 1990,

■ I OSII. A CONTEMPO
RANA. în septembrie 1991. 
un grup do alpiniști a des
coperit intr-un ghețar din 
Alpi cadavrul perfect con
servat al unui bărbat. Găz
duit intr-un frigider din 
laboratoarele unei univer
sități austriece, oamenii dc 
știință l-aa identificat ca 
apartinind unui strămoș 
din epoca bronzului. 11c 
cu totul altă părere s-a 
arătat a fi o cetâțeanâ el
vețiană care, văzind chi
pul presupusei fosile in
tr-o fotografic dc ziar, a 
declarat că si-a ri'cunoscut 
propriul tată, dispărut în 
zona aceluiași ghețar cu 
doar 20 dc ani in urmă.

■ PRIMA DIXASriF. 
COMl MSTA. Potrivit mai 
multor publicații nipone, 
postul dc radio Phenian a 
lăsat să se înțeleagă că 
este posibil ca președintele 
Kim Ir Sen. care in luna 
aprilie va implini 80 <lc 
ani. să cedeze prerogativele 
puterii fiului său. Kim Jong 
II — informează agenția 
Reutcr. In comentariu 
transmis de radio Phenian 
citează recentele declarații 
ale lui Kim Jong II. po
trivit căruia ..activitatea si 
ideologia liderului cc a 
deschis calea revoluționa
ră ’or fi protejate și ur
mate dc un succesor 
loial".

■ El.F.ț TRONK \ S V 
— VIA Bl'( CREȘTI — 
BI.RI.I.N. Electronica S.A. 
a avut la Viena convorbiri 
referitoare la înființarea 
unei societăți mixte intre 
Electronica S.A. și firma 
Goldstar Korca pentru pro
ducerea dc televizoare co
lor Goldstar in România. 
O delegație a firmei, con
dusă dc directorul execu
tiv, dl Man-Seon Voo, vi
zitează România in aceste 
zile. pentru continuarea 
tratativelor. Societatea Co
mercială București—Berlin 
S.R.l.., condusă dc Alexan
dru Fcig. a contractat in 
aceeași Perioadă la Viena 
produse audio-vidco-TV in 
valoare dc 3 000 000 dolari 
S.C A., pentru noi livrări 
dc la lirma Goldstar. So
cietatea Comercială Bucu
rești—Berlin S.R.l. va 
monta și ansarnbla marc 
parte din noile livrări l.i 
f abrica Electronica S. \
București. produse caro
vor fi puse in vinzarr in 
cepind cu luna martie, li 
prețuri avantajoase.
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Sentimentul opartenentei 
la istoria și cultura popo
rului nos'ru este și trebu e 
să fie mereu treaz în su
fletul tuturor fiilor lui. A- 
tribuirea de nume ale per- 
sona itaț'lor marcante din 
istoria și culturo națională 
unor instituții sau lăcașuri 
de cu'tură întreține ocest 
sentiment și sporește grija 
fiecăruia dm’re noi de a 
do-edi prin faote că du
cem mai departe asairația 
spre desăvlrșire a nainta- 
silor noștri. Es‘c- s, cazul 
țcoiu Normole din De a 
care, de curînd, a primit, 
pr n 
Invatăm’ntului r.r. 6440, i 
meie morelui comooz'lo- 
folclorist 
ca semn 
a opere 
șbintdice

Ordinul Ministerului 
nu-
’ Ș' 

SA3IN DRaGOI, 
de odîncă cinstire 
sale creotoare și 
de valoare uni

versală, ale cărei începuturi 
sint legate de acest lăcaș 
ce cultură.

Istoria muzicii romanești 
i-o consacrat locul ce i 
se cuvine, în cadrul gene- 
rotiei enesciene. adică al

Vîntul reformei suflă rece
D regu.ă. La ine. p.r.ul 

fiecărui an. oamenii pri
vesc retrospectivx fac bi
lanțuri ale activității tre
cute. stabilesc proi'-.me 
de viitor. Am încercat -> 
noi așa ceva, zilele trecu
te. ia Uzina de Utilaj Mi
nier și Reparații Crișeior. 
cu dl Nicolae Ard-onc. in
giner șef al ace^t- ia. ..Da. 
bilanțuri se pot fa o. insă 
ei» nu spun prea mult — 
era de părere dl Androne. 
Si asta pentru că jocul ci
frelor. fn aceasta perinadu 
de tranziție la economia 
de piața, este făcut. in
cea mai mare parte. de
evoluția amețitoare a pre
turilor. asa incit este tr> u 

spus dacă, in 1991, am 
lucrat mai mult ,i m ii bi
ne ori mai puțin și mai 
rău de it in 1990 sau de- 
cit in 19<39. De exemplu, 
fizic, producția a fost mai 
mică in 1990 față de cei 
doi arți anteriori, dar va
loric a fost mult mai m in 
De asemenea. In 1990 pro
ductivitatea muncii s-a du
blat iar cheltuielile mate- 
r ale la 1 000 lei produc
ție au marcat o scădere, 
ceea ce s-ar putea apr- -ia 
ca un lucru pozitiv. Insă 
starea generală a activită
ții nu ne-a mulțumit.

Pe bună dreptate. Dimi
nuarea angajării in pro
ducție in unitățile miniere 
— ca de altfel in toate ce
lelalte — a de' rminat ți 
solicitări reduse de utilaje 
și echipamente pentru acest 
domeniu, ca ți pentru pres
tarea anumitor servicii de 
reparații- S-a resimțit șl 
la U.U M R. Crițcior lipsa 
anumitor materiale și re
surse energetice, iar blo
cajul financiar s-a răsfiînt 
negativ asupra producției 
si a realizărilor, ca în În
treaga economie națională. 
Din aceste cauze, lipsa de 
comenzi a fost acută In 
anumite perioade ale lui 
1990 in luna octombrie, 
marc parte din colectiv a- 
fllndu-sc fn șomaj tehnic. 
Oricum. Insă unitatea sl-a 
putut continua activitatea, 
nnraiatii și-au putut lua 
salariile chiar dară a fost 
ncvoîe de o rtrduccrc a 
efectivului, cam cu 10 la 
sută chiar dacă activita
tea anumitor terții * *.i  ate
liere a trcbu’t reprofilată 
'I pe olfe ’iu-iri de oro- 

>e ;.ct lonenză pentru diver- 
t.ficarea in continuare a 
producției ți prestațiilor, 
ridicarea cit mai mult po
sibil a calității acestora și 
reducerea tot mai pronun
țată a cheltuielilor mate
riale. a costurilor totale de 
producție. Este adevărat că 
uzina este veche, mașinile, 
utilajele ți instalațiile pre
zintă o stare «avansată de 
uzură, nccesitind o masi- 
să acțiune de modernizare 
ți retehnologizarc. Aceasta 
presupune insă mulți bani, 
iar uzina nu arc.

— Ce trebuie, totuși, fă
cut. dle inginer șef ?

— Reorganizare, diversi
ficare. calitate. Avem me
seriași buni, cadre tehnice

Sint încă multe ți grele 
problemele care persistă In 
asigurarea alimentației zil
nice a populației. Intre 
produsele ce continuă să 
fíe deficitare se află ți 
laptele, ntlt de necesar u- 
nor categorii de oameni. 
Pentru a stimula cit de 
cit vinzarc.a laptelui la
fondul de con-um. incc-
pînd cu a doua jumătate 
a lunii decembrie a anu
lui trc'Ut s-a majorat pre
țul la producători la 25
lei pe litru. Se nțlcaptă 
deci o creștere a cantită
ților preluate zilnic.

— Intr-adevăr, de la în
ceputul lunii Ianuarie a.o. 
— ne spune.1 dl ing. Cor
nelia Stirccscu. directorul

arupuiui de compozitori din 
prima jumătate a secolului 
nostru care, după exem
plul marelui Enescu, au pus 
Io baza creației lor ele
mentul folcloric. Personali
tăți de cea mai mare în
semnătate pentru cultura și

orta românească : Dimitrie 
Cuclin, Mi iail Joro, Sabin 
Drăgoi, Marțian Negrea și 
Paul Constantinescu ou 
pus bazele școlii noastre 
de compoziție și au ridi
cat prun creoția lor mu
zica românească la ni.elul 
celei universale.

Sabin Drăgoi este prin
tre cei dinții compozitor' 
români core o demonstrat 
că folclorul nu este un e- 
fement decorativ, ci este 
substonța vie a specificu
lui nostru național.

Din fragedă cop lor ie

duse și servicii dccit cele 
(. adiționale ți la benefi- 
.ari și din alte sectoare 

decit mineritul.
A» menea preocupări are 

și in 1932 consiliul dc ad
ministrație al uzinei. Sigur 

<i. o dată cu deblocarea 
economică. se așteaptă re
venirea ‘unității la produc
ția sa de bază — Ia n.vc- 
luri superioare anului tre
cut —. dar in același timp

l .1 .M.R. CBIȘCIOR 
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este otros de cintecele, 
doinele, colindele și obi
ceiurile populore pe care 
le trăiește intens, avind o 
rezonanță deosebită in su
fletul său. Este de altfel 
primul nostru mare compo
zitor care cunoaște folclo-

UN NUME CARE ONOREAZĂ 
ȘCOALA NORMALĂ DIN DEVA

rul direct de Io sursă, tră
ind in mediul natural de 
manifestare ol ocestuia. 
(S-a născut in satul Seliște, 
Arad, în apropiere de 
Zam - n.n.).

La întoarcerea in țară, 
de Io Prago unde și-a con
tinuat studiile muzicale, i 
se oferă postul de maestru 
de muzică la Școala Nor
mală din De-a unde va 
funcționa pină în anul 1924. 
In cei doi ani petrecuti la 
De-ia desfășoară pe lingă 
activitatea didactică, o 
-astă activitate de culegere

valoroase care trebuie 
<ă-ți stringă mai mult lan
durile. să-și sporească au
toexigență pe întregul flux 
productiv, să conferim ca
litate ridicată tuturor pro
duselor și serviciilor pe 
-are ]c prestam, incit be- 
nefi iirii să no c ute mai 
mult. Deocamdată, ii cău
tăm noi pe ei.

— în ce mod ?
— Am dezvoltat activi

tatea de management și 
marketing, la nivelul unui 
serviciu, care se ocupă de 
relațiile cu colaboratorii, 
beneficiarii, furnizorii, cu
lege informații, tine piilsu] 
preturilor, orientează pro
ducția in direcțiile și ia 
nivelurile do eficientă cele 
mai avantajoase. Nu este 
ușor. Mai ales că reforma 
e.onoinică în țara noastră 
are multe sincope. dru
muri nesigure deocamdată, 
vintul ei sufiind destul de 
rece ți dur. încă. peste co
lectivul U.U.M.R. Crițcior. 
Sperăm insă să rezistăm 
și să biruim. Stă fn pute
rea oamenilor noștri. Cu 
condiția să lucram serios, 
cu maximă grijă. repet, 
pentru calitate și eficiență. 
In fond, eficiența determi
nă botărilor existența unei 
întreprinderi, a unui co
lectiv' muncitoresc.

Dl MlTIlt GIIEOXEY

Vine sau nu
S. C ...Devii” Ș. A. Deva — 
se constată o oarecare 
creștere, dar nescmnifica- 
L.vă. comparativ cu pe
rioada corespunzătoare a 
anului trecut. Această cte>- 
terc există la producătirii 
particulari. Sint o seri« d« 
comune din care crescă
torii dc animale au predat, 
in medie, zilnic, cîte 1 500 
— 2 300 1 lapte. D'n co
muna Balța. spre exem
plu. în perioada 1—15 Ia
nuarie a.c. s-au preluat 
mal mult de 35 200 1 lapte, 
din care numai din satul 
Bal.ța — 0 520 1. Produ
cătorii din comuna Bră- 
nlțca nu livrat 33 8G3 1. 
din care cel din satul T!r- 
nava au contribuit cu 
11 143 1. _______ —. 

de folclor notînd peste 
1 500 de melodii, la înce
put de la elevii săi, apoi 
în deplasările pe teren în 
zona llia, Leșnic, Zam, II- 
teu, Lipova. Acest buchet 
de melodii, în care a des
coperit frumuseți nebănui

te, a avut o influență ho- 
tărîtoare pentru cariera sa 
de compozitor, orientîndu-i 
definitiv drumul creației. 
Din materialul adunat la 
Deva, el a scris „Suită de 
dansuri populare româ
nești" pentru pion, lucra
re ce îi va aduce în iunie 
1923 Premiul II la concursul 
de compoziție „George E- 
nescu". Același material 
este utilizat și în lucrarea 
„Trei tablouri simfonice", 
compusă tot în 1923.

La recomandarea lui Ion 
Vidu, Conservatorul Comu-

„Autofinanțarea“ merge înainte!
început de an în insti

tuțiile de cultură. Mai 
ales. început de an finan
ciar. caic, pentru condu
cerile acestora, generează 
reale emoții, fn condițiile 
in caro^ „autofinanțarea" 
merge înainte ! Dacă anul 
trecut pilpiise un licăr, de 
speranță cum că salariile, 
cel puțin, vor fi asigurate 
de la bugetul statului, as
tăzi. această undă încura
jatoare a dispărut cu to
tul. Va fi greu, mărturi
sesc cei vizați. „Va fi greu, 
foarte greu, incertitudinea 
planează asupra noas
tră". ne relata chiar si 
personalul Gasei de Cul
tură Hunedoara, una din
tre instituțiile care. pină 
acum, a rezistat ..intempe
riilor" desfășurind o fru
moasă activitate cullural- 
artistică dedicată locuito
rilor municipiului.

Ce se poate face în 
astfel de condiții 7 In mod 
firesc, cei in cauză gin- 
dcsc la majorarea taxelor 
pentru cursurile Universi
tății Științifice, la biletele 
dc spectacol și discotecă, 
chirii, dar pînă unde, cit 
se poate strînge cureaua!? 
Pentru că. în astfel de 
condiții. scade numărul 
spectatorilor, al celor do
ritori să treacă pragul Ca
sei de Cultură. Majorita
tea sint tineri, iar „susți
nătorii lor legali" — pă
rinții. cit vor mai putea 
..indexa" cheltuielile a- 
cestora în condițiile creș
terii aberante a prețurilor 
în general ?

..Am mărit puțin taxele 
la cursurile Universității

vine laptele
Cantități cuprinse între 

20 000 ți 32 000 1 lapte 
s-au preluat și de la pro
ducătorii particulari din 
comunele llia, Dobra, Geoa- 
giu, Lăpuglu de Jos, 
Hărău, Șoimuț ș1 altele.

De subliniat că di.ith*  
fermele de -tal cu o con
tribuție mai însemnată la 
fondul de consum se si
tuează cele din Bîrcca. 
Orăștie și Aurel Vlaicu, 
fiecare avind predări in
tre 06 000 și 139 000 1 lap
te. Important de amintit 
că. pe lîngă prețul majo
rat. producătorii agricoli 
mal au avantajul că pri
mesc tărițe la costurile cele 
mal reduse posibil.

Referitor la costuri, dl 

nai din Timișoara îi oferă 
în anul 1924 catedra de 
armonie și contrapunct, o- 
fertă acceptată de compo
zitor nu fără strîngere de 
inimă. Noua etapă din 
viața sa este boqată în 
reolizări pe planul creației 

corcle laice și religioase. 
Dar cea mai importantă 
realizare a acestei perioa
de și o întregii sale vieți 
o constituie opera „Năpas
ta", după I. L. Caragiale, 
pe un libret propriu, pri
ma dramă muzicală româ
nească de valoare univer
sală, a cărei premieră o 
avut loc la Opera Română 
din București in data de 
30 mai 1928, cu George 
Folescu în rolul lui Ion.

Dintre creațiile sale cele 
mai reprezentative mai a- 
mintim operele Constantin

Științifice, de la 1 500 la 
1 900 lei. ne relata dl 
Bardolzi, instructor de spe
cialitate la Casa de Cul
tură. întrucît la începu
tul anului universitar noi 
ne-am făcut niște calcule 
legate inclusiv de plata 
profesorilor care predau, 
dar care, acum, nu mai 
rezistă. La discotecă. in
trarea este de 40 lei. Mai 
mult de 50 lei nu o putem 
face. Ne dăm seama că 
nu ain rezolvat mare lu
cru, intrucit cheltuielile de 
întreținere ale instituției 
au sporit îngrijorător".

„încercăm să dăm con
tinuitate concursului pentru 
copii „Țop-pop-top". foar
te apreciat de către aceș
tia. Dar. costurile tortu
rilor oferite drept premii 
au crescut de speriat. Am 
pus pe picioare ansamblul 
folcloric cu care să ofe
rim spectacole in Hune
doara ți județ. Din pă
cate. spectacolul folcloric 
nu mai are aceeași cău
tare la public, iar bilete, 
cu preț majorat, se vind 
tot mai puține, adaugă co
regraful Marinela Bilavu. 
Nu putem pune prețuri 
care să-i deziluzioneze pe 
copii ți nici prețuri prac
ticate de instituțiile pro
fesioniste de spectacol, care, 
ele insele, poate în primul 
rînd. se află In pragul fa
limentului. Ne străduim 
însă să existăm I Mai ales 
că în privința costumației 
pentru ansamblul folcloric 
cu care să ..Ieșim în lu
me" am fost ajutați gene
ros de către Inspectoratul 
Județean pentru Cultură".

■

director și-a exprimat pă
rerea că este o situație 
care îi pune societății 
destule probleme, avind în 
vedere faptul că cheltuie
lile De un litru dc lapte 
se ridică undeva la 47 lei. 
Acestea pot fi reduse, evi
dent. doar în condițiile 
cînd de pe fiecare rută 
s-ar colecta cantitiți mai 
mari de lapte, lucro po
sibil ținlnd scama de pre
turile actuale care se prac
tică pentru totl producă
torii agricoli. DaeS o asa- 
menea posibilitate va de
veni și realitate, vom ve
dea atunci cînd va fi re
zolvată dilema : vine sau 
nu vine laptele 7

NICOLAE T1ILCOB

Brincoveanu, Horia, Kir la- 
nuleo. Păcală și Concertul 
pentru pian și orchestră.

Educator de vocație, Sa
bin Drăgoi dăruiește șco
lii românești manuolele șco
lare pentru clasele I, II, 
III, IV secundare intitulate 
„Carte de cîntece", prin 
care pune la bazo educa
ției muzicale a școlarilor 
cîntecul nostru popular, cu 
exemplele cele mai frumoa
se și mai apropiate de 
sufletul copiilor. Valoarea 
acestor manuale a fost a- 
preciată de Academia Ro
mână care ii acordă pre
miul ei pe anul 1932.

Ca profesor la Conser
vatorul „Ciprian Porumbes- 
cu" din București și direc
tor al Institutului de Folclor, 
a pus cercetarea folcloru
lui pe baze științifice, eu- 
legînd de pe întregul cu
prins al țării un volum I- 
mens de material de cea 
mai mare valoare și im
portanță pentru spirituali
tatea noastră.

J

JOI,
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PROGRAM

Prof. GH. BERCEA

Planuri dc viitor nc-u 
oferit dl Eugen Evu. a- 
preciat scriitor, care se o- 
cupă de organizarea ..-Stu
dioului Artelor", de for
mațiile de teatru pentru 
adulti și copii. Astfel, edi
ția din această lună a 
Studioului Artelor a pur
tat. in semn de omagiu, 
genericul „Clipa Eminescu". 
Formația de teatru pre
gătește piesa „Deșteaptă 
pămintului" de V. I. Popa, 
speranțe legindu-se de re
luarea activității de către 
apreciații actori Ion Mcr- 
mezan. Petre Sănduț ș. a. 
Teatrul de păpuși continuă 
serialul cu Zozo. organi- 
zindu-se chiar o ..Săptârnî- 
nă a teatrului pentru 
copii".

Așadar, neliniște, incer
titudini. planuri de viitor, 
dar nicidecum disperare ! 
Adevărații profesioniști de 
la Casa de Cultură din 
Hunedoara m.ai întrevăd 
încă o posibilitate de a 
rezista ! Pină cînd insă ?

MINEL RODEA

I

Pi.'lO Actualiti

Jii.20 Calendai 
zilei

111.30 Worldne 
VSIA

* Super Cil

12.10 Ora de 
^nuzică 

13,00 Oameni 
lingă noj

13.30 Jazz — 
magazin

11,00 ActualiC

11.20 Audiovâ 
studio

11,50 I’reunivt

15.20 Teleșcodl

notă
I
I
I

„OAMENI" PUȘI
PE DISTRUGERE

I 
I
I
%

I
%

I
*

I
V

I

I 
I
I
I
I

Sint, din păcate mii 'i 
dintre aceștia. -Oameni" 
(nu degeaba am așezai 
substantivul intre ghili
mele) care cu o pornire 
răutăcioasă, dușmănoa
să distrug tot ce lc iese 
în cate: bănci și lea
găne pentru copii in 
parcuri, flori și ar
bori ornamentali, co
șuri dc gunoi sau tele- ,■ 
foanc publice. Pentru | 
Că veni vorba dc tele- ’ 
foanc vă spunem că în | 
Orăștie, din nouă pos- I 
turi telefonice Interur
bano publice, mai sint I 
apte dc a mijloci co- ¡ 
municarca intre oameni |

I
I

I
I
I 
I
I
*

I
*

I
*

I
I
I
*

I
I

doar două, in timp ce• 
din 15 posturi „loco” I 
mai funcționează 4. Ce • 
s-a intimplat cu cele-1 
laltc ? Au fost distruse ’ 
sau furate, deși nimeni | 
nu poate întrebuința a-1 
casă la el un asemenea Z 
aparat. Unde avetn dc I 
gind să ajungem oa- • 
meni buni? Căci o a-| 
scmcnca stare de Iu-« 
cruri nu se întilncștc I 
doar in Orăștie, ci din ’ 
păcate in toate orașele | 
județului. (I.C.)

• 
â i a «M«

16.10 Virstclc 
peliculei

16 15 Serial 
științific 
„Revolut 
vieții” (I

17.10 Pro Patr 
18,00 Studioul

electoral

19.30 Desene 
animate. 
„Cartea 
Curților*

20,00 Actualii

20.35 Sport

20.15 Studioul 
economi

21.10 F/ sen
-as" 

i:p. M

22.15 TV DEV

22,50 Cronica
I’arlamc

* Actualită

23,25 Studioul 
electoral

23.10 Tenis.

PROGRAM

16.00 Actualiti

16.15 Desene 
animate

16.35 Motor !

17,05 Emisiuni 
in limba 
germani 

18,05 Club SF
18.35 Concerti 

Orchestl 
Național 
Radio

20.30 Tribuna 
electoral

21.30 TVE
Internau 

» Telejurni 
in limba 
spa->iolă 

22.00 Tft Eui 
* TelcjB 
in limba 
franceză

22.35 BBC Wc 
Service

* Telejum: 
in limba 
engleză.
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CONTRAPROPl NERE

Dl D. Popa, de la A.C.H. Gura 
Apei, ne sene in replică la propu
nerea făcută de dl Boldizsar Zoltan, 
apărută in numărul 525 al ziarului 
nostru. Se îndoiește că populația ar 
fi de acord cu aprovizionarea la 
.l/.micliu. de La magazine alimen
tare. făcută de către persoane care 
ru au serviciu. Și asta pentr-j că 
.populația sigur va pretinde și 
mijloace ic nice”. Nu ne îndoim 
ca și dl Zoltan findește la fel.

Dumnealui propune o măsură 
ma; radicală de reducere a șoma
jului. din păcate nu prea democra
tică. de a da afară din serviciu pe 
toti cei care au pămint la tară. 
Chiar dacă .-iccș-.ia nu și-l lucrează 
ața cum ar trebui. Pentru ca in 
viitor să nu se mai intimple ca in 
anul tr . ut. să rămină recolta pe 
cimp. se pot găsi ți alte soluții ți 
chiar măsuri împotriva celor ca- 
re-si bat io. de plinea lor și a tării. 
Iar pentru cei care nu-di vad de 
treabă acolo unde sint angajați. va 
veni oricum o zi cind vor fi înlă
turați si nu se Vjpr mai putea men
ține numai cu peșcheșuri. F ntru 
că n meni nu mai c disnus astăzi 
să munce ,scă în locul celor cărora 
le e dragă munca precum la ciinc 
'.'intui

O

a

I

I

r«

M U BINE I A BACI A

DECIT LA MUZEU

1 bgâtură cu licitării ca I’r.mă
ri- i municipiului Deva de a deza
fecta statuia Dr. Petru Groza. din 
Deva, si a o .transfera'. deocam
dată. la muzeul județean. ;-m p-im't

o scrisoare de la dl Marius Cosma, 
din Deva, din care, din lipsă de 
spațiu, spicuim doar cîtcva frag
mente. -Ce dragoste mare aveți 
pentru cel ce a adus atitea nenoro
ciri in țară — Petru Groza — de 
îl mutați din fața Primăriei și 51 
instalați la muzeul județean 7 Deci 
ii dați onoare mai marc și pentru 
eternitate? Dc ce nu 51 duceți la 
casa lui. la Bâcia ? Ați făcut un 
sondaj dc opinie in legătură cu pre
zența lui în Deva ? Cereți opinia 
locuitorilor în srris și vț-ți vedea. 
Este o batjocura adusă nouă, celor 
tineri și bătrîni. prezenta statuii și 
încă la muzeu”.

ORGANELE COMPETENTE

RĂSPUND

• Tcdcralcoop Hunedoara—Deva 
(fosta l'J.C.t .) răspunde illui Vic
tor Armean, din Ohaba de sub Pia
tră (comuna Sălașu de Sus). _Vă 
facem cunoscut că de 2—3 ani pro
dusul .cafea cicoare” nu se mai 
produce pe piața internă, ca de alt
fel și alți înlocuitori de cafea. La 
contractările la care participăm tri
mestrial nici un furnizor din țară 
nu oferă acest produs sau altele 
similare, fapt pentru care acestea 
lipsesc din rețeaua de desfacere. 
In momentul în care aceste produ
se vor reapare, le vom contracta și 
le vom oferi spre vinzire Drin .1- 
aitîUilc noastre de desfacere"

posrx RUBRICII

• I’avel Marin, Brii. Dr- i nu 
am reușit să depistăm la C.-oD..-a-

tiva „Moțul“ Brad un cooperator cu 
acest nume. îl folosim pe cel pe 
care dumneavoastră stimate ano
nim. vi l-ați atribuit în scrisoare 
spre a răspunde problemelor pre
zentate.

Am discutat cu domnul Sabini 
Ștefani, președintele cooperativei, 
problema desprinderii unei noi coo
perative din actuala. Nu există nici 
o opoziție la această desprindere, 
deși la adunarea generală din 4 
noiembrie 1991. cooperatorii de la 
„Modex" Brad nu au mai exprimat 
această dorință. Un -amănunt" : 
din informațiile pe care lc-am pri
mit. „Modex" are un pasiv (rezul
tatul economic al unei activități an
terioare ineficiente) de 1 milion lei. 
In cazul desprinderii de cooperati
va „Moțul”, noua cooperativă ..Mo
dex“ va trebui să-l preia și pe a- 
cesta.

• Locatarii din blocul-turn De
va. Cota parte din cheltuielile oca
zionate dc reparația sau revizia 
periodică a lif'uiui >c recuperează, 
potrivit legii, de la toți locatarii 
proprietari de apartamente (pentru 
chiriașii in apartamentele stalului 
a este cheltuieli sint suportate de 
proprietarul dc fond locativ), liftul 
fiind instalație de folosință comu
nă. Mergind pe raționamentul că 
locatarii de la parter nu folosesc 
liftul, ar însemna că la reparația 
terasei sau acoperișului unui imo
bil cu mai multe, nivele cheltuieli
le să fie suportate, financiar, doar 
de proprietarii de la ultimul nivel 
căci lor li se infiltrează aDa în a- 
partament. ceea ce. să recunoaștem, 
este lipsit de logică.

sos. Națională nr. 21, telefon 60052
Execută pe bază de comenzi următoarele :

B închideri balcoane

H porți ți garduri

■ atelaje agricole (căruțe etc.)

■ unelte agricole

■ pavilioane apicole

| lucrări de strungărie

E unelte de uz gospodăresc. (52)

SOCIETATEA COMERCIALA
„I’RODIMPEX C0M“ S.R.L. DEVA

Str. Libertății, bl. L4,

X înde „vn gros" și cil „amănuntul" :

B televizoare Beko, diagonala 56 cm cu 11 
sisteme

■ frigidere Beko 3-10 I
■ hote electrice Beko

■ napolitane Extra si Dana (Ungaria)
B mese și scaune plastic (Italia).

Informații la sediul 
12145, telefax 12145.

I

PRONO
i.

CONCURSUL 
DIN 26 IANUARIE

ATM *NTA  (6) 
— N A POM (3) 
Odată cu începerea

17 6 7 I 15—12 19 ( 3) 
17 8 7 2 20—21 23 (-< 5) 
returului. Napofl dorește

7. ROMI (12) 17 5 7 5 18—18 17 (.1) |
— V1HONA (11) 17 5 3 9 11—23 13 (—3)
Echipa lui Râducioiu va încerca, și credem că va 
avea succes, să recupereze punctele ••date" pe 
teren propriu.
Pronostic : X

să-și fixeze o poziție rit mai convenabila în fo
toliul fruntașelor. Cei din Bcrgamo s5nt și ei de 
aceeași părere.
Pronostic : X, 2

dului
J

<n>

i. n
t;

i 
+
i

hm)
I

nai

M

I

2. • RFMOSESK (17) 14 2 4 19 9—22 8 (—8)
— GENOA (11) 17 5 7 5 21—21 17 (—1)
Se anunță >in r«tur greu pentru Crcmonc-e. soar
ta ei părinj a fi pecetluită.
Pronostic : X, 2

3. MOIU.NT1NA (15) 17 5 5 7 19—16 15 (—3)
— Jl’VENTVS (2) 17 11 1 2 21— 8 26 ( j 8)
în cazul vreunul eșec, cei din Firenze vor pier
de contactul cu plut<-mul de mijloc al clasamen
tului. apropiindu-sc. încet, încet, dc subsol. 
Pronostic : X, 2

1. lOGGIt (19) 17 6 5 6 25—25 17 (4 1)
— INTER (9) 16 5 8 3 15—15 18 ( * 2)
In prima etapa Loggia realiza o surpriză, cibți- 
nînd un ega) pe „San Siro". Acum, un egal cre
dem că ar fi echitabil.
Pronostic : X

| 5. MILAN (1) 17 12 5 0 32— 8 29 ( J 11)
I— ASCOLT (18) 17 I I 12 8—31 6 (—12)

Se intilnesc două echipe ce ocupă locuri total

I opuse. în nici un caz. nu credem că milanezii
iși vor permite vreun scmieșcc. ci gîndind't-so 
Ila proporțiile scorului.

Pronostic : 1I------------------------------
16. PARMX (7) 17 9 3 17—15 19 ( | 3)

— I.3ZIO <«) 17 6 8 3 26—19 20 ( ț-2)
ICele două înfri.ngcii consecutive alo romanilor 

în deplasări îi va fa^c să-și ia rolul în serios.

Ifnsă P.'irm.i a început să joace dezlănțuit „acasă". 
Pr»i.i.-.ii< I. X

8. S AMPDORIA (8) 17 7 1 6 20—15 18 (ț-2)
— < AGLIAKI (15) 17 3 5 9 12—22 11 (—5)
SAMP dorește să-și ia revanșa față de sardini- 
cni. insă aceștia din urmă vor avea ginduri... 
mari în acest retur, adică să scape de retrogra
dare.
Pronostic : 1, X

9. TORINO (5) 17 5 9 3 16— 9 19 (I 3)
— BAIU (16) 17 2 5 10 11—22 9 (—9)
Soarta lui Rari, fiind pecetluită, lui Torino nu-i 
rătnine decît să se gindească la o victorie, adică 
Un loc superior.
Pronostic : 1

10. AXlI.IlNO (12) 19 6 6 7 19—27 18 (—2)
— LIHNISE (3) 19 8 8 3 22—15 24 ( H)
încă o infringere în dreptul celor de la Udincsc, 
„afară", i-ar face să părăsească fotoliul fruntaș, 
el avind un examen dificil in deplasarea dc la 
Avellino.
Pronostic : X

II. CASERTANA (19) 19 I 7 8 16—25 15 (—3)
— PISA (9) 19 6 8 5 21—20 20 (| 2)
Pe terenul Lisei, Casertana realiza, anul trecut, 
o surpriză. Pe terenul din Cascrta, Pisa are 
acum posibilitate să-și ia revanșa.
Pronostic : X, 2

12. MODENA (17) 19 6 4 9 19—25 16 (—2)
— l’ESC vRA (6) 19 6 9 1 26—22 21 ( j-4)
Pescara, echipă ce încearcă să țină pasul cu plu
tonul fruntaș, va avea un examen greu la Mo
dena. o echipă destul de capricioasă.
Pronostic : X

II VENEZIA (20) 19 2 10 7 12—19 11 (—1)
— LECCE (19) 19 6 6 7 21—20 18 (0)
Lecco traversează o perioadă mai grea și Încear
că să remonteze pe terenul din Venezia. echipă 
cc nu prea i*i  satisface proprii suporteri. 
Pronunție : X. 2

I 
I 
I 
I 
■l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

societății si la telefon
(51)

FILIALA DE REȚELE ELECTRICE DEA A 
(F.R.E. Des a)

Anunță că toți consumatorii de energie? 
electrică, agenți economici privați (societăți 
comerciale — S.R.L., S.N.C. etc.) sint obligați 
să se prezinte la sediul Filialei de rețele elec
trice Deva, str. G. Enescu, nr. 39, pentru

■ Plata energiei electrice consumate pe 
anul 1991 — indiferent dacă au intrat sau nu 
în posesia facturii F.R.E. Deva.

■ Pentru agenții economici care nu vor 
plăti contravaloarea energici la zi pină la 31 
ianuarie 1992, se va sista livrarea energiei elec
trice cu o preavizarc de 24 de ore.

B în anul 1992 livrarea en< rgiei electrice 
se va face numai pe bază de plată anticipată 
sau deschidere de acreditiv, modalitate care se 
va stabili la prezentarea consumatorului, cu 
contractul de furnizare. (62)

—

SOCIETATEA COMERCIALA 
„UNIX ERS" S.A. DEX A

Str. M. Kogălniceanu, bl. 14,

Anunță licitație în data de 14 februarie 
1992, ora 8, pentru atribuirea in locația gestiu
nii a unității :

B TUTUNGERIE nr. 110, din cartierul 
Dacia.

înscrierile se fac pină in data de 10 fe
bruarie 1992, iar informațiile suplimentare și 
documentația necesară se pot găsi la sediul so
cietății, telefon 16015, pină la data de 10 fe
bruarie 1992. (60)

I
COOPERATIX A DE CONSUM X EȚEL j 

încadrează conform prevederilor Legii 22 j 
următorul personal muncitor : I

B lucrător gestionar pentru magazinul u- I 
niversal Vețel. |

Informații suplimentare se pol obține la > 
sediul cooperativei din \ oțel, sau la telefon J 

| 6514«. (68) |
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VlNZARi- 
CUMF-ARARl

• VÎND butelie ara- 
Ua?- Hunedoara, telefon 
<4776. după ora 16

(7898)

• „DA Vl.I. IMI’EX
RH'NSIN'G' S.R I.. vinde 
wi-CTCo bomboane, la Pre- 
Curl avantajoase. Relații 
la telefon 957 /70947. ore- 
Iț. <8—22. (53)

b • VIND Audi 80, stare 
B*c<n<t4onală  si Dacia 
feliO, zero km. Deva, te- 
fefon 15241 (8211)
i
) • VIND tractor Univer
sal (■■9, stare bună. In
ii m ții Brad, telefon 
6 (8215)

> • PRIM ARI A COMVNEf 
•» ITA. ludcțul Hunedoa
ra vinde 1 i licitație !n data 
cit 1 februarie 1992. ora 
10. mijloace fixe din do
tare in scopuri productive, 
t/f -la ca preturi se nflâ 
afișată la sediul primăriei.

(8185)

1 » VIND apartament trei 
■Samete. ultracentral. De- 
W. telefon 13821.
’ (8222)

1 K VIND covor rcrs-,n

3/2 mo. joc electronic a- 
daptabil Tv. conținind 192 
jocuri. Deva, telefon 25866.

(8217)

• CUMPĂR urgent insta
lație satelit completă, ca
napea cu fotolii sau colțar. 
Deva. telefon 11824

(8221)

• CUMPĂR casă (loc 
construcție) in Deva, tele
fon 2139G. Deva.

(8168)

• CUMPĂRĂM birouri
din lemn masiv. Relații la 
Deva, telefoane 17023 șl 
21386. (8212)

• S. C. MEI.KAHT —
IIIIIICU vinde en-gros: 
ness și alune. Deva, te
lefon 26390. (5G)

• VIND frigider ...Arc
tic" mic, 140 1. Informa
ții Deva, telefon 15711, 
după ora 16. (57)

• C.A.P Vata, cr-muna
Vata, scoate la vînzarc prin 
licitație construcții zooteh
nice și obiecte de inven
tar. I.Icitatia are loc in 
zilele : 31 ianuarie. 8 șl 15 
februarie, ora 10. la sediul 
Costului C A.P. Vața. din 
satul Tîrnava. Î.Ista no
minală cu prelul do stri
care este afișați la Pri
măria Vata șl sediul C.A.P. 
din Tîrnava. (52)

ÎNCHIRIERI

• CAUT garsonieră sau

vcUliUJi kUiutiC pv’fl-

tru închiriat (exclus Mi
cro) Deva, telefon 18571. 

(8220)

• CAUT ) 
apartament pentru închi
nat. Deva, telefon 15762.

(51)

• „MEDECINS Dl MON- 
DE" caută sâ închirieze o 
casă mare. confortabilii 
(încălzire, electricitate), o- 
cupabiiă imediat Deva, te
lefon 25386.

(«20(>>

PIERDERI

SOCIETATE A COMERCIALĂ 
„ALIMENTARA" S A. DEVA

1 
t

• PIERDUT carnet mem
bru Cooperativa de Credit 
Deva. pe numele Lbrincz 
Marin. Il declar nul.

(8219)

• PIERDUT carnet de
cooperator, nr. 88180676. c- 
liborat de Cooperativa de 
Credit Baleia — Pui, pe 
numele Sirbu Ghoorghe. 11 
declar nul. (8210)

DIVERSE

• ( \S\ l>E SCHIMB 
VALUTAR GARANT, ca 
sediul in Cluj-Napoca. str. 
Gheorghc Barițiu. nr. 32. 
angajează casieri și paz
nici pentru filialclo din 
Deva, șl Hunedoara. Goa- 
dițiilo de salarizare sînt 
avantajoase. Informații su
plimentara la telefon 12822 
Hunedoara, 18619 Deva 
sau 60837 Simeria.

(8147)

• CU autorizația nr. 
5683 din 16.09.1991. clibe-

i\.tă oe Pretextară nide- 
luhii Hunedoara, a lu it 
fontă Activitate îndepen- 
<1 ntâ ..ARDEALUL“, su 
sedtul în comuna Vața de 
Jos. sat Tîrnava de Criș. 
reprezentată prin Obirșaa 
Dumitru, avînd obiectul 
activității atelier de re
parații încălțăminte.

(8214)

• \S(>( I AȚI A 1 \MI-
1.1 ALA „CARMEN" d.n 
Hunedoara, piața Obor șt 
strada Trandafirilor, este 
autorizată prin autorizația 
nr. 3811, din 25 februarie 
1991. să comercializeze Ci 
chel ită, gogoși, răcoritoare.

(8216)

COMEMORĂRI

• ASTĂZI se îm
plinesc 30 de ani de 
ia încetarea fulgeră
toare din viață a celui 
care a fost

IL1E PETRU.
din Toplița Mureșului.

Recunoștință celor 
carc-i dăruiesc o clipă 
de amintire. Familia.

(49)

DECESE

• SORA Nuța și rudele 
apropiate anunță cu adîn- 
că durere încetarea din 
viață a celui ce a fost 

RADU MII« EA.
Înmormîntarea va avea 

loc în orașul Simeria. azi. 
23 ianuarie 1992, ora 14, 
la Cimitirul Ortodox din 
Biscn.rla. Fic-i țărîna ușoa
ră' (8218)

F

30bdul 1 Decembrie, nr.
Scoate la licitație :
■ mijloace fixe și mobilier 
Licitația va avea loc în data
1992, ora 13, Ia sediul societății.
Informații la telefon 16-106. (G5)

comercial. 
<le 27 ¡anua-

*

*

*

I

SOCIETATE \ COMERCIALA
,TRICOTAJE PETROȘANI“ S. A.

I
I
i
«
I
i

Str. Lunca nr. 117,

încadrează direct sau prin transfer
■ jurisconsult
■ economist 
Informații suplimentare la biroul O.P.I»S.,

Z telefoane 43812, 44124, int. 29. (G7)

*

I.
I
I

4 

»

ț

REGIA AUTONOMĂ A HULEI PETROȘANI 
EXPLOATAREA MINIERĂ I I PENI

Vă aduce Ia cunoștință :
In masivul „Straja" Lupcni, atit persona- 
cabanei turistice, ce! de deservire a telc- 

gcaanului șl a celor două tclcschiuri, cit și
formația „Salvamont" Lupcni vă asigură pe
trecerea unui wcck-cnd plăcut si agreabil.

(64)

Iții
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I
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I
CASA AGRONOMI LIT DIN MINTIA

i
I
*

I
I
i
i
i
I
ii*
I*I

A N U N Ț A :

■ Angajarea ele instructori pentru cursu
rile de calificare in conducerea tractoarelor a- 
gricole și a exploatării lor.

Condiții :
— să posede carnet de conducere a trac

toarelor de cel puțin 8 ani vechime ;
— sâ fie absolvent al școlii de maiștri sau 

de liceu.
Informații suplimentare la 

289G3, 17153, 18555, prefix 95G.
telefoanele 

(GG)

S. C. „21 IMPEX" S R L.
cj sediul în Deva, str. Libertății, bl. 4, parter

■ efectuează transporturi de marfă, la ce
rere, în țară.

Tarif negociabil.
Informații suplimentare la Deva, telefoane 

16043 sau 19530.

cu

I
7
1

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„ATLAS ROM" SRL. DEVA 

ASIGURĂ :
Prestări de servicii Ia domiciliul clientului
■ curățenie *,
■ spălat;
■ călcat J
H gătit.
Relații și comenzi la sediul firmei din De- 
8tr. Aicea Transilvaniei, bloc 7, ap. 12, tc- 

(63)
$
i va. 8-------------- ---------------------
J leton 13751», Intre orele 16—22.

I

I 
i *
I
«

COOPERATIVA ASTRA DEVA
secția bijuterie din str. Decebal, bloc D

EFECTUEAZĂ

• confecții bijuterii Au și Ag intr-un 
termen scurt ;

• reparații bijuterii Au și Ag pe loc ;
• schimb bijuterii Au și Ag ;
• consignație.

(43)

I
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\ uz cu 10 la sută din prețul unui aparat XEROX
\ nou achiziționat prin firma COMSER.
\ Solicitările se vor primi pe adresa firmei
1 din Hunedoara, str. Revoluției, nr. 5, telefon .

957/12538, inferior 132. Fax 11919. (21)

A
1

i
l

S C. COMSER S.R.L. 
DISTRIBUITOR AUTORIZAT RANK XEROX

Preia în service, la cerere, țoale aparatele 
XEROX instalate pe raza județelor Hunedoara, 
Alba și Caraș-Severin.

Se asigură materiale consumabile, hîrtie 
import format Atl, A,, Ai, A , A,, hîrtie color, 
transparente, etichete, hîrtie fax, hîrtie calc pe 
tipodimensiuni variate.

Firma cumpără aparatură XEROX ieșită din

l
I.P.II. DEA A — S.A.

Organizează la cererea societăților corner- \ 
riale cu capital de stat licitații pentru vînzarca ț 
de active ale acestora cu licitatori atestați de 
A.N.P., conform Legii nr. 58/1991; II. G. 634 
șl IL G. 758/1991 — în sala de ședințe de la 
sediul institutului din Piața Aictorici, nr. 2, te
lefoane 956/ 12130; 13730 ; 11932; 19516; te
lex 72230, fax 12463. (56)

Í

A

i

SOCIETATE A COMERCIALA 
MEROPA S. A. HUNEDOARA

bdul Traian, nr. 9

Angajează de urgență prin concurs 
examen

sau

■ șef contabil cu o vechime minimă in 
specialitate de 8 ani.

înscrierile se fac Ia sediul unității, biroul 
i-rsonal, pînă la data de 27 ianuarie 1992.

Concursul ta avea loc pe data de 28 
nuarîc 1992, ora 10.

pe
ia-

(55)

FIRMA „GABOR REISEN“

Efectuează transporturi de persoane, săp- 
iamînal, pentru posesorii de viză, pe următorul 
traseu :

A 
i

)i

!

I

BUCUREȘTI — SIBIU — DEVA — 
BUDAPESTA — BRATISLAVA — NÜRN
BERG — HEILBRON — STUTTGART — 
KARLSRUHE — MANNHEIM

Informații si înscrieri, telefon 956/21271. 
(50)

C ASA DE CULTURA A MUNICIPIUL! I 
D E V A 

UNIVERSITATEA POPULARĂ

ANI NȚ A

începind cu data de 3 februarie 1992 
chidcrea următoarelor cursuri :

■ OSPĂTARI —BARMANI
■ CROITORIE PENTRU FEMEI 
înscrierile se iac zilnic la Casa de Cui

intre orele II—19. (5R

de.s-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA)

2 700 Deva. str. I Decembrie, 35, 
]udc{ul Ihinedoarn 

Telefoane: 11275. 12157, 11209 
Telefon Tipografic: 25901 

Fax : ISOGI

co®e,rç»>

< '< i Ainu i ubi R

L::‘.\ iirvv» .-í:j<
1 :

întreaga răspundere pcnlrti conținutul 
ridicolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

'I I f A II 11 I. :
S.( . „I’olidava“ S.A, 

l»e»a, sli. 22 Decembrie 257


