
Sala Sporturilor din De
va» găzduieşte fia 
1—6 j» Aemfcri* a,®, 
na ediţie a Tbgahâ
nai de blănuri, confecţii 
<Sa blană şi piele, expo- 

. ziţie organizată de către 
Gamera de Comerţ şi In
dustrie Hunedoara ta co
laborare e» Romexpo S.A. 
Bucureşti. . ;

Manifestare de ţinută 
prin organizare şi elegan
ţa produselor supuse a- 
lenţiei publicului cumpă
rător •— taine de blană şi 
' piele, scurte, căciuli, mă
nuşi,, gulere, mantouri etc., 
de nudhţe şi diverse mo
dele —, Blanexpo'93 reu
neşte firmele cele mai re
prezentative de profil din 
ţară : Pavior S, A. Orăştie, 
Agroindustriala S.A. Piatra 
Neamţ, Confpel S.A. Bis
triţa, Agroindustriala S.A. 
Bacău, Arpilux S.A. Timi-

D oco v 4  4 4  m ono, c u m p ă ra ţi!

un recital al eleganţei
şoara, Staţiunea de Cerce
tare şi Producţie pentru 
Animale de Blană S.A. Tg. 
Mureş şi S.C. Piele şi Blă
nuri S.A. Timişoara 

Târgul naţional de blă
nuri, confecţii din blană 
şi piele deschis miercuri 
la Deva, târg eu vânzare 
de produsei reprezintă ta
că un prilej de confrunta
re direct pe piaţă Intre 
principal» producători de 
profil pe de o parte, iar 
pe de altă parte consti
tuie pentru cumpărător un

cadru de orientare.
Deschiderea festivă a ex

poziţiei a fost onorată de 
personalităţi judeţene şi 
locale, de o largă asisten
ţă care a ţinut să admire 
exponatele prezentate de 
către participanţi. Momen
tul inaugural a fost secon
dat de o paradă a modei, 
în care tineri şi tinere de 
Ia Favior S-A. Orăştie au 
încântat privirile celor de 
faţă.

In discursul de debut al 
expoziţiei s-a afirmat de

către organizatori intenţia 
de a sg transforma îrt vii
tor manifestarea de faţă 
dintr-o acţiune naţională la 
tina internaţională.

Dincolo de design, cali
tate şi eleganţă, preţurile 
de cumpărare ale produse
lor din expoziţie oscilează 
între firesc şi izbitor, gân- 
dindu-ne doar la ideea că 
Un mantou din blană de 
nurcă depăşeşte valoarea 
unui autoturism Dacia, a- 
dică 3 milioane de I«i. La 
una dintre întrebările zia
riştilor, cine îşi permite să 
cumpere o taină de 3 mi
lioane, unul dintre răspun
suri a trezit zâmbete : „Cei 
mai în vârstă, care vor să 
aibă amanta tinere".

Pentru cei interesaţi pro
gramul expoziţiei, deschi
să la Sala Sparturilor, este 
între orele 10 şi 18.

CORNEL POENAR
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UNA PE ZI
pri

vit, simt o nevoie a- 
etrtă să mă spăl pe 
faţă.

Hunedoara - investiţii 
pentru ziua de mâine

Discuţie ca dl EEMIIS 
primarul municipiului Hunedoara

— Dlc primar, investiţii
le, o ştim ca toţii, repre
zintă una dintre cele mai 
dificile probleme aflate in 
atenţia primăriilor şi a- 
ceasta întrucât, ia prezent, 
stagnarea lucrărilor pro
duce implicaţii deosebite ta 
viaţa economică şi socială. 
Care cota stadiul investi
ţiilor ta prezent şi ce in
tenţionează Primăria Hu
nedoara intr-un viitor a- 
propiat ?

— Programul de investi
ţii este structurat pe două 
activităţi — pe gospodărie 
comunală şi locuinţe —, la 
gospodăria comunală fiind 
suma cea mai mare aloca
tă. Prin planul pe anul 
1093 sunt prevăzute câte
va obiective principale, ta 
atenţia noastră fiind aduc. 
ţiunea de apă de Ia Râu 
Bărbat. Investiţia totală 
este de IA miliarde, in

clusiv lucrările 
decantorul staţiei 
tru. De ce a fost 
această investiţie ? Aid 
fi douâ motive;
— prin care se eltmtaă 
cheltuielile eti energia e- 
lectrică . prin rvpomparea 
apei In bara& samă care 
se ridică lunar, alături ie 
cheltuielile cu, filtrele, la 
aproximativ 39 milioane de 
iei; al calităţii apei, care 
nu mai trece prin baraj, 
ci direct ta decanfor şi 
apoi ta filtre. Avem în
tocmite graficele prin care 
cea mai mare parte a lu
crărilor se vor termina ta 
jurul datei de 15 octombrie 
a.c,, lucrări care asigură 
un debit de minim 500 1/ 
sec. şi maxim 1369 1/sec.

CORNEL POENAR 

(Confirmare ta pag, • 2-a)

pentru pâine
In discuţia ce-am avut-o 

cu dl ing. iustin Vasta, 
director general al Direc
ţiei judeţene pentru Agri
cultură şi Alimentaţie, ara

Mate pe privesc Insămâ!*- 
ţSrfle de toamnă. Exprima
tă cifric, campania cuprin
de un voiam mare de lu-
___ x  . . t  A  - z i * - . ......... - i t a« p  vtzhhs ş
însămânţarea a peste 19909 
ha cu grâu, 2 309 cu orz. 
500 cu plante furajere şi 
2m cu legume, precum şi 
strângerea producţie* de 
porumb, cartofi, legume, 
sfeclă, fructe' A altor cui 
teri de pe mai mult de 
29060 ta.

De menţionat că există 
forţe, mijloace şi condiţi 
ca toate acţiunile respe:- 
tive să fie realizate la pa
rametri calitativi ceruţi 
prin tehnologiile specifi
ce. Cu excepţia a 388 tone 
sămânţă ce trebuie re
împrospătată (din cate ;■>- 
riile eMtă şi supereiităl, 
este asigurat întreg sto
cul necesar. Foarte impor
tant de reţinut de către 
toţi producătorii agricoli

este că aceştia îşi pot pro
cura seminţe de calitate 
(prin „Semrom" Orăştie), 
predând la schimb grâu 
la Rotncereal şi plătind di- 

de preţ. Nu tre- 
uitat sau ignorat tap 

tal că folosirea unor se
minţe necerttficate şi ■ ne
tratate H expune pe pro- 
ducătorii In cauză. Ia ris
cul de a înjumătăţi pro- 

Pentru această 
s-a asigurat pra

de import Panoctine 
(Franţa), ca eaze se tra
tează sămânţa, acesta a- 
vând efect nu numai asu

pra ciupercilor, ci şi asu
pra bolilor foliare, elimi
nând astfel un tratament 
ce ar trebui aplicat, la cul
turile în vegetaţie. In plus. 
efectul tratamentului o 
menţine chiar dacă sămân
ţa se va folosi în anul 
viitor. La cererea produ
cătorilor particulari, cen
trele agricole comunale pot 
organiza preluarea şi dis_ 
tribuirea seminţelor, cei 
interesaţi suportând chel-

NICOLAE TABCOB 

(Confirmare in pag. a 2-a>

Expoziţie de autovehicule
O veste foarte buna pentru automobilişti, ca şi 

pentru agenţii economici: în ziua de vineri, 10 septem
brie a.c., firmele Renault-Veâvo organizează, la Deva, 
o expoziţie auto, în Piaţa Victoriei, intre orele 10—19, 
in cadrul căreia vor fi prezentate autovehicule de uz 
personal şi utilitar (ambulanţe), pentru transport 
persoane şi marfă, vehicule de securitate, izotermi- 
ce etc. (S.C.)

-*—*—* ■

o  TROIŢĂ. Chiar tn ţaţa pri
măriei comunei Berki, tntr-un 
p&mdeţ frumos amenajat se o- 
ffă o troiţă ridicată „tn aminti* 
rea eroilor berteni căzuţi în răz
boiul din m ă—mo". Ea a fost 
ridicată tn 1937 de către familia 
Rob din localitate şi cuprinde nu 
mal puţin de 39 de nume. (V.N.)

O ELECTRIFICARE. Satul 
Cotieşti ,Decd, aparţinător comu
nei Orăştioara de Sas, va fi e- 
lectrificat. Din spusele ălul vi- 

Nicolae Grldan am re

ţinut e& stâlpii necesari reţetei 
de imită tensiune sunt pregătiţi, 
se lucrează la instalarea postu
lui de transformare şi există pre
mise ea tn primăvara viitoare să 
se aprindă becurile şi tn acest 
sat. (Tr.B.)

0  CLIENŢII REFUZAŢI. De 
mai hirte de zece zile curăţăto
ria „rapidă' din tir. Cuza Vodă, 
Deva, nu primeşte comenzi. Dna 
Stancz Margareta, şefa secţiei, a- 
firmă că de 9 ani de când func
ţionează unitatea na s-au ivit a- 
semenea probleme. Adică, defec
ţiuni te maşina de. curăţat şi 
lipsa materiei prime. Ce s-o ţi 
întâmplat ?. (B.S.f

@ POPAS TURISTIC. A fost

avizată, intre altele, de către Co
misia judeţeană de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, docu
mentaţia privind amenajarea u- 
nei parcări şt realizarea unui po
pas turistic privat in apropierea 
udului Băieţii, comuna Pui. 
(E.S.J

0  „HAI COŞAR, COŞAR..." 
Receptivă faţă de solicitările 
populaţiei, R.A. „Âctivitateau O- 
răşlie a reînfiinţat coşeritul. E 
şi timpul revizuirii tuturor insta
laţiilor de încălzire. Aşa că, cei 
interesaţi pot apela zilnic la se
diul regiei din strada Victoriei, 
nr. 13, teL 641723. (E.S.)

© MIA ŞI PICIORUL. Potco
vitul unei perechi de cai costă

astăzi* îd Orăştioara de Sus, 8000 
de lei. Socoteala este simplă : mia 
şi piciorul. (Văi.)

0  ŞACALII. Pur şi simplu i- 
şa t-a rtrnnit dl Ioan Stoicoiu, in
giner zootehnist la primăria ,fn 
Orăştioara de Sus, pe cei 
cumpără animale din zonă. TgSpk 
pot vând carnea pe piaţă la , 
ţuri mult mai mari. Una dintre 
'explicaţii ar fi şi aceea că doar 
20 la sută din animalele dispo
nibile sunt preluate de abator. 
(V.N.)

■  MOSCOVA — 
dinţii Rusiei şi Rcp 
Moldova, Boris Elţin şf 
Mircea Snegur, s-aa pro
nunţat pentru extinderea 
şi aprofundarea legăturilor 
bilaterale, pentru depăşi
rea acelor dificultăţi ce 
constituie uri impediment 
îh calea dezvoltării acestui 
proces, se arată în comu
nicatul dat publicităţii I» 
încheierea întrevederii de 
la Kremlin dintre cei «tal 
şeii de stat. In ideea con
solidării raporturilor poli
tice, comerciale, economi
ce şi culturale dintre Ru
sia şi Moldova, cei doi pre
şedinţi au hotărât să con
tinue eforturile în vederea 
creării unei uniuni econo
mice în cadrul Comunită
ţii Statelor Independente, 
menţionează Comunica fut.

Potrivit documentului, 
preluat de agenţia ftar- 
Tass» au fost examinate 
probleme vizând procesul 
tratativelor legate de pre
zenţa temporară pe terito
rial Republicii Moldova a 
Armatei a 14-a ruse şi de 
termenul retragerii. In pro
blema reglementării situa
ţiei din Transnistria, Boris 
Elţin a arătat că o soluţio
nare definitivă trebuie rea
lizată prin acordarea în 
favoarea regiunii nistrene a 
unui statut special, în con. 
diţiile respectării stricte a 
suveranităţii, independenţei 
şi integrităţii teritoriale a 
Republicii Moldova. Cei doi 
preşedinţi au reconfirmat 
importanţa deosebită pe 
care o comportă Acordul 
cu privire Ia principiile re
laţiilor interstatale dintre 
cele două ţări, Mircea Snc- 
gu r remarcând în
că intrarea în vigoare a a- 
cestui document va impri
ma un dinamism nou le
găturilor prieteneşti ale 
Rus iei şi Moldovei pe toa
te planurile, politic, eco
nomic, precum ş* în afle 
sfere de activitate.

-* - !



•  Schimb de experienţă.
în această vară, membrii* 
din grupa de tineret a Cru1 
cii Roşii hunedbrene, res
pectiv tineri din Deva, Hu
nedoara şi Petroşani, au 
participat la un schimb de 
experienţă la Plauen (Ger
mania). Ei au fost invitaţi 
ai Crucii Roşii de tineret . 
din Plauen, la a cărei bază 
de agrement s-a desfăşurat 
acţiunea.

• Tabere. In luna au
gust, filialele de Cruce Ro
şie ale judeţelor Qolj şi 
Hunedoara au organizat o 
tabără în Parâng. Au be
neficiat de aerul curat al 
muntelui şi de programul 
taberei 40 de fete de la 
Casa de fete din Craiova 
şi o grupă de 'prim-ajutor 
de la Liceul „Traian“ De
va, care s-a evidenţiat la 
concursul „Sanitarii pri
cepuţi". Crucea Roşie Fran

ceză a contribuit cu mate
riale necesare organizării 
activităţilor de tabără, re- 
compensându-i cu frumoa
se daruri pe participanţi, 
cât şi cu produse pentru 
îmbunătăţirea meniurilor. 
Tabăra din Parâng ă fost 
un veritabil schimb de 

experienţă pentru volunta
rii organizaţiilor prezente, 
un bun prilej de socializa
re pentru fetele din Cra
iova.'

O’altă tabără,- tot în au
gust, a fost la Zanka (Un
garia), Pe malul lacului Ba- 
laton, în cadrul acestei ta
bere internaţionale, un pa

vilion a fost rezervat copii
lor trimişi aici prin Crucea 
Roşie. Din Deva s-au bu
curat de această tabără 9 
copii, proveniţi din familii 
cu probleme materiale. Au 
avut posibilitatea să pe
treacă în ţara vecină zile 
plăcute, căci pe lângă pla
jă şi discotecă, incluse în 
programul ,# zilnic, tabăra 
le-a oferit o croazieră cu 
vaporaşul pe lac, concurs 
de hidrobiciclete, excursii 
la frumoasa staţiune Bala- 
tonfiired sau la monumen
te istorice din Tihany, par
ticiparea la sărbătoarea 
„Pâine nouă", obicei local

asemănător „Cununii grâu
lui" la români şi chiar bani 
de buzunar, spre a se simţi 
egalii celorlalţi copii din 
Zanka.

• întâlnire internaţională.
Forumul Crucii Roşii de 
tineret din Baden-Wuttem- 
berg (Germania), care va 
avea loc în această lună, 
prilejuieşte o întâlnire a 
tinerilor voluntari la Stutt- 
gart. La această întâlnire 
internaţională a fost invi
tată şi dra Mariana Dum
bravă, responsabila cu pro
bleme de tineret în cadrul 
Filialei de Cruce Roşie a 
judeţului Hunedoara. Im- ’ 
preună cu reprezentanţii 
activităţii de profil din 
alte 6 judeţe ale ţării, va . 
avea ocazia să cunoască 
direct activitatea de Cruce 
Roşie desfăşurată de tine
retul german.

în apărarea intereselor consumatorilor
Zilele trecute, dl Iosif 

Dan, preşedintele Asocia
ţiei judeţene pentru protec
ţia consumatorilor „Pro- 
tect-Ulpia" din Deva, ne-a 
vizitat la redacţie, prezen- 
tându-ne câteva aspecte 
din activitatea acestei aso
ciaţii şi unele probleme ce 
merită să fie tratate cu 
toată atenţia şi seriozita
tea. Referitor la acţiunile 
întreprinse, am_ reţinut că, 
de curând, unii consilieri 
ai AP.C, cu ŝprijinul cir
cumscripţiei sanitar-vete- 
rinare şi administraţiei pie
ţei, respectiv dnele Rădiţa 
Marinovici şi Elena Popa, 
au efectuat un control in 
piaţa municipiului Deva. 
Cu acest prilej s-a consta
tat că s-au îmbunătăţit 
condiţiile de comercializa
re a cărnii, respectându-se 
normele de igienă stabili
te pentru toţi producătorii 
şi vânzătorii. îmbucură
tor este şi faptul că, în

general, există preocupare 
că şi produsele lactate să 
fie prezentate şi desfăcute 
fără încălcarea normelor 
de calitate şi de igienă, un 
exemplu pozitiv în acest 
sens oferindu-1 în mod 
deosebit producătorul par
ticular Aurel Mureşan, ca
re este deseori întâlnit în 
piaţa Devei.

Ca o notă bună, este de 
consemnat că la majorita
tea agenţilor care comer
cializează sucuri şi dul
ciuri, aceste produse se gă
sesc în termenul de garan
ţie şi posedă buletine ce 
le atestă calitatea. S-a a- 
tras însă atenţia comer
cianţilor asupra faptului că 
expunerea direct la soare 
a produselor respective 
poate determina deprecie
rea lor calitativă, cerând 
ca asemenea .situaţii să fie 
evitate în viitor.

întrucât s-au constatat

neajunsuri de ordin cali
tativ la pâinea fabricată şi 
comercializată de către S.O. 
„Panicom" S.A. Deva, cu 
sprijinul Oficiului jude
ţean pentru protecţia con
sumatorilor s-au luat mă
suri ca asemenea abateri 
şă fie curmate. De menţio
nat că în toate acţiunile ce 
vizează apărarea interese
lor consumatorilor, apor
tul salariaţilor de la punc
tul de control al alimente
lor este permanent bine
venit.

In altă ordine de idei, 
dl Dan îşi exprima dorin
ţa de a cuprinde mai bine 
atribuţiile prevăzute în sta
tutul asociaţiei, în acest

sens fiind necesar să creas
că numărul membrilor a- 
sooiaţiei, să se poată înfiin
ţa filiale in fiecare uni
tate administrativ-terito- 
riala importantă a judeţu- 
M.' Cetăţenii care doresc 
să devină membri ai A.P.G. 
sunt rugaţi să se adresez», 
In zilele lucrătoare, la se
diul asociaţiei, afiat în in
cinta Consiliului local De
va, camera 14, între carele 
9—13. înscrierile se fac pe 
bază de adeziune şi cu o 
cotizaţie anuală de 100 lei. 
Pentru alte relaţii, cei in
teresaţi pot apela la numă
rul de telefon 618579..

NICOLAE TÂRCOB

In g r i j o r a r e
Din cauza prelungirii secetei în acest an şi a lip

sei de furaje, tot mai mulţi crescători de animale din 
zona Bradului caută prin orice mijloace să-şi dimi
nueze numărul animalelor (bovine şi ovine) din gos
podăria proprie, vânzându-le unor persoane care le 
contractează, din zonele Alba şi Sibiu. Oare nici 
natura nu mai ţine cu omul care se îngrijorează 
de la o zi la alta că nu mai are ce să dea anima
lelor de mâncare ? (Al. J.)

• * • * • * • * »  * • * • * • * • * • * • * • * • ■ Dansatorii din Dâbâca pe scena. „Festivalului pădurenesc* din GhelarL

Şl în com una Crlşclor

Abonamentul -  cale sigură şi mai 
ieftină de procurare a ziarului

Comuna Crlşclor, una dintre localităţile mari 
din judeţul nostru, are pe teritoriul - său societăţi 
comerciale de stat şi particulare, cât şi numeroase 
gospodării ale cetăţenilor care prin dimensiunea lor, 
c&nfort şi bunăstare dovedesc hărnicia oamenilor 
acestor locuri, spiritul lor gospodăresc dezvoltat. Şi 
cum toţi aceşti oameni au nevoie de informaţii, ei 
dispun de aparate de radio şi TV, citesc presa pre
ferată. Noi ne-am interesat despre modul tn care a- 
junge.  la cititori cotidianul judeţean „Cuvântul li
berDna Angela Căprdru, dirigintele Oficiului Poştal 
din Crişcior şi dna Liliana Neagu, oficiantă, ne-au 
dat toate relaţiile necesare.

Aşa am aflat că, lunar, cetăţenii din comună în
cheie peste 320 de abonamente la „Cuvântul liber", 
că la unele ziare centrale abonamentele sunt între 
7—23 exemplare, că „Mesagerul Transilvan“• este mai 
căutat In ultima perioadă (de la 30 abonamente pe 
lună a ajuns la 100), deh, Caritasul câştigă tot mai 
mulţi adepţi. Sigur, meritul încheierii'abonamentelor 
aparţine factorilor poştali, celorlalţi lucrători din ofi
ciu, preocupaţi de buna organizare a transportului şi 
cartării presei. Am notat şi numele harnicilor fac
tori poştali Elisabeta Cristea din Gurabarza (64 de 
abonamente), Marinela Almăşan din Zdrapţi (60) şi 
Marinca Trif din Crişcior (63). Sigur, toţi cei 7 fac
tori poştali au meritul de a fi aproape in fiecare zi 
la uşa abonatului cu presa: şi corespondenţa, indi
ferent de starea timpului sau dificultăţile drumului, i 
Sperăm ca şi de la Crişcior, cei mal harnici factori) 
poştali sau şeful oficiului şă intre în concursul orga-1 
vizat de redacţia ziarului nostru şi să încaseze cu- ' 
venitele premii. Am discutat şi despre posibilităţile y 
ce s-ar putea crea prin creşterea numărului de abo- 1 
namente şi la locul de muncă al cititorilor, o formă } 
ce se promovează în multe unităţi. Ziarul poate ajun- j 
ge pe această cale măi repede şi sigur la cititor şi \ 
lucru important mai ieftin decât să-l cumpere zii- i 
nici Deci...*

SABIN CERBU

Mulţumire sufletească

După ce a lucrat peste 
33 de ani în metalurgie, la 
Hunedoara, di Vâsile Luca 
s-a apucat cu nădejde de 
treabă în agricultură. De 
6 ani este prezent la toate 
lucrările ce se efectuează 
în grădina de legume din 
Simeria Veche a „Agrosim“ 
Simeriă. împreună cu el 
munceşte şi fiul său Re- 
mus, student la zootehnie 
în anul II. Mulţumirea su
fletească a tatălui este a- 
ceea că a reuşit să trans
mită şi copiilor săi dragos
tea şi respectul pentru 
muncă. (N.T.)

Hunedoara — investiţii 
pentru ziua de mâine

(Urmare din pag. I)

Prin investiţia de faţă se 
rezolvă necesarul de apă 
pentru municipiul Hune
doara. Pentru anul viitor 
este prevăzută, de aseme
nea, în grafic şi finaliza
rea lucrărilor la decantor, 
decantor de 1000 mc, care 
va îmbunătăţi considera
bil calitatea apei.

De asemenea, tot ca in
vestiţie mare avem lucra
rea de trecere de pe filtrele 
elevatoare, în Micro 4, pe 
puncte termice, lucrările 
demarându-se deja. .

— Dle primar, cum re. 
zolvaţi fondurile necesare 
pentru aceste investiţii?

— Am avtit un transfer 
de la buget de 580 mili
oane de lei, la care se 
adaugă resursele proprii ’ 
ale regiei şi-sumele pe 
care le mai alocăm noi. 
întreg programul de in
vestiţii pentru 1993 a fost 
prevăzut la 870 milioane 
de lei.

— Ce aveţi în vedere pe 
partea de locuinţe, ştiin- 
du-se numeroasele probleme 
sociale existente şi în mu. 
nicipiul dv. ?

— Avem blocul 17, cu 
35 de apartamente, care are 
termen de punere în func
ţiune la 30 noiembrie a.c., 
dar se pâre că aici sunt 
greutăţi privind aprovizio
narea cu obiecte din in
terior — instalaţii' sanita
re, calorifere etc. La blo
cul 14 ridicăm în acest an 
structura de rezistenţă până 
la etajul 3. Avem, tot 
pentru acest an, prevăzută 
începerea lucrărilor la blo
cul 47, unele dintre t.- 
cestea fiind demarate. Mai 
avem în vedere o docu
mentaţie pentru Micro 6, 
pentru trei blocuri care 
sunt abandonate de mai 
mulţi ani. Intenţionăm »ă 
le punem la punct, având 
în vedere solicitările mari 
privind locuinţele. în pre
zent numărul- lor ridicân- 
du-se la peste 5000, Am

reuşit să dăm în funcţiu
ne 2 blocuri în acest an, 
blocurile 3 -şi 4. Toţ ia 
capitolul locuinţe se in
tenţionează construirea a 
trei blocuri — locuinţe de 
serviciu pentru combinat 
—, pe strada Moldovei şi a 
blocului nr. 5, de la canti- 
na-restaurant.

O altă lucrare pentru 
anul în curs a fost şi e- 
chilibrarea presiunii apei, 
pentru a rezolva necesită
ţile stringente, o primă e- 
tapă fiind deja finalizate 
De asemenea, avem în va- 
dere rezolvarea încălz-rii 
spitalului pentru a nu 
mai avea probleme şi ne
cazuri în timpul iernii. 
Avem cota de gaz asigu
rată (400 mc de gaz pe oră), 
fondurile sunt, se lucrează 
deja la montarea cazanu
lui, astfel la iarnă spe
răm să nu mai fie pro
bleme deosebite.

— Dle primar, vă dorim 
mult succes şi audienţe 
cât mai puţine ia primărie 
pe aceste probleme,

pâine
(Urmare din pag. 1)

tuielile cu transportul. De 
asemenea, prin Romcereal 
se organizează aproviziona
rea cu îngrăşăminte chi
mice, având la bază con
tractele încheiate cu pro
ducătorii, aceştia benefi
ciind, sub formă de avans, 
de seminţe şi îngrăşămin
te a căror valoare se poa
te ridica până la 50 00 3
lei/ha.

Venind în întâmpinarea 
dorinţei producătorilor par
ticulari, în această lună 
Direcţia agricolă organi
zează la Casa agronomu
lui din Mintia un curs ce 
va aborda principalele ve
rigi din tehnolog'.!» cerea
lelor păi oase. rB acest 
context se înscrie şi reco
mandarea ca producătorii 
particulari să-i consulte 
pe specialiştii de la cen
trele agricole asupra pro
blemelor-legate de tehno
logie, de plantele premer
gătoare, epoca de semănat, 
soiurile ce se pretează

zonei, norma de sămânţă 
la ha, doza de îngrăşămin
te, reglajele la maşini ş.a.

Referitor la perioada de 
semănat, pe baza rezulta
telor practice dobândite 
s-a stabilit că la orz nu 
trebuie depăşită data de 
25 septembrie, iar grâul 
se va însămânţa între 1 şi 
20 octombrie.

Având în vedere că 1993 
a fost un an secetos, ceea 
ce a influenţat negativ 
producţia de furaje, cres
cătorii de animale pot a- 
coperi dificitul prin înfiin
ţarea In această toamnă a 
culturilor pentru masă ver
de (secară şi raplţă), după 
recoltarea cărora terenul 
respectiv se pretează la 
însămânţarea cu porumb 
La fel de important este 
să se cultive legume (spa
nac, salată, ceapă ş.a.) pe 
suprafeţe mai mari, ţinând 
seama de nevoile de con
sum şi de profitul însem
nat ce-1 aduc.

Pornind de la necesi
tatea creşterii producţiei 
de nutreţuri şi a îmbună

tăţirii ei calitative, existe 
posibilitatea ca până la 
jumătatea acestei luni să 
fie făcute însămânţări cu 
ierburi valoroase pe pa
jişti (sunt seminţe sufi
ciente — nai.), astfel pu- 
tându-se dubla în anul 
viitor cantitatea de nutre
ţuri-:': :̂

Tot legat de însămân
ţări, este bine să se rezer
ve suprafeţe mai mari’ sfe
clei de zahăr, prevăzându- 
şe preţuri mai stimulative 
pentru producţia din 1994. 
Stă Ia îndemâna cultiva
torilor să aleagă de pe a- 
cum terenurile repartiza
te acestei culturi, care să 
fie fertilizate cu îngrăşă
minte organice şi chimice, 
pregătind totul din această 
toamnă, astfel încât în pri
măvară să se poată trece 
cât mai timpuriu posibil 
la semănat.

Grija pentru pâine şi 
securitatea alimentară Îşi 
găseşte acum corespon
dent în orele de căutări şi 
neodihnă ale fiecărui agri
cultor.



Când vâ veţi 
respecta 

cumpârâtorii ?
cumpăra 1 kg de ceapă. 
Ca să nu mai vorbim de 
timpul pierdut (o jumă
tate de oră !) pentru a 
curăţa pipotele pentru 
gătit.

S-ar putea face multe' 
consideraţii pe marginea 
neglijenţei manifestate de- 
firma deveană. Vom in
sista doar pe respectul pe 
care ar trebui să-l aibă 
pentru cumpărători. Când 
se va înţelege că res- 
pectându-i pe beneficiari, 
producătorii îţi respeo 
tă în fapt marca firmei, 
vom avea desigur lu
cruri şi produse de cali
tate. Iar ei. producăto-' 
rii, vor avea pe lângă 
profit şi respectul nostru, 
al cumpărătorilor. (V.R.),

Cum sortimentele de 
came de pasăre sunt mai 
accesibile ca preţ faţă de 
altele, ele sunt căutate. 
Din păcate nu pot fi gă
site în fiecare zi. Dar şi 
atunci când le găseşti bu
curia achiziţionării lor îţi 
este umbrită, căci desco
peri în pungile cu ficăţei 
sau pipote şi altceva de
cât ai plătit. Dacă fică- 
ţeii sunt curaţi, având 
doar câteva inimioare pe 
post de „corpuri străine1*, 
pipotele în schimb au 
multe impurităţi. Grăsi
mea existentă pe ele, pli
nă de mizerii, adunată de 
la o pungă de pipote, cân
tăreşte aproape 100 gr, 
deci valorează în' jur de 
150 lei. E drept nu-i 
cine ştie ce sumă azi. 
Totuşi de banii ăştia poţi

Dl Zeno Maximus Fran
cisco Stanciu, deşi are un 
nume lung, nu este spaniol, 
ei român, cu domiciliul 
stabil in Aiud şi are. o 
concubină în Călan. Iată 
motivul principal al pre
zenţei sale destul de frec
vente în oraşul de pe Strei, 
fn desele prezenţe la Că
lan, Z.M.F.S. a pus la cale 
o afacere menită să-I îm
bogăţească. Adică, a găsit 
trei fete — prin ce meto
de anume, nu se ştie — 
pe care le-a lămurit să-l 
urmeze în Turcia, unde ur
ma să le plaseze în comerţ 
— zice el. Le-a promis 
angajamente bune, câştiguri 
„babane11 şi cele trei, în 
frunte cu domnul cu patru 
nume11, au luat-o- spre mi
rificul Orient. La graniţă 
proxenetul le-a luat fete
lor paşapoartele pentru a

PROXENETUL
fi vizate, apoi a hotărât, 
cu de la sine putere:

— Paşapoartele rămân la 
mine.

Cele trei fete ieşeau pen
tru prima oară din ţară 
şi nu şi-au făcut o proble
mă din asta, dar gestul ur
ma să le coste. Ajunse la 
Istanbul, românul cu nume 
spaniol le-a cazat la tin 
motel, le-a spus scopul a- 
devărat al afacerii sale: 
prostituarea celor trei din 
Călan. Fetele n-an avut 
încotro, sau, poate» avide 
de câştig, * au acceptat. 
Z.M.F.S. ie procura bărbaţi 
şi tot el încasa preţul li
nei „şedinţe" în doi. Fete
lor le dădea bani puţini, 
le mai cumpăra îmbrăcă
minte intimă ca să atragă

VALUTA
CONFISCATA

Patron al unei firme 
din Târgovişte, Ion Gheor- 
ghe se ocupa şi cu schim
bul ilegal de valută în 
piaţa din Deva. Fiind de
pistat de către Biroul de 
combatere a corupţiei şi 
contrabandei al Poliţiei 
judeţene. în timp ce e. 
fectua astfel de opera
ţiuni, lui I. G i s-au con
fiscat 700 dolari şi 350 
DM, totodată aplicându-i- 
se o amendă de 30 mii 
lei.

fARA
AUTORIZAŢIE

Venind din Copşa Mică, 
Aritina Mailat vindea di
ferite mărfuri în Deva, 
fără să posede însă auto
rizaţie. Conform preve
derilor Legii 12/1990, ea 
a fost obligată să plă
tească o amendă de 30 
mii lei şi i s-au confis
cat bunuri în valoare de 
100 mii lei.

clienţii. După. o vreme, 
cele trei au început să 
protesteze şi şi-au expri
mat dorinţa să se întoarcă 
acasă.

— Paşapoartele voastre 
sunt la mine, aşa că vă 
aflaţi, la mâna mea.

întâmplarea a făcut ca 
proxenetul să intre în a- 
tenţia poliţiei turce şi a 
zis că-i mai bine să dispa
ră. Le-a înmânat fetelor 
paşapoartele câre s-au gră
bit să se întoarcă acasă. 
Cum au ajuns s-au pre
zentat urgent Ia poliţie, 
unde au relatat verbal şi 
în scris ce li s-a întâm
plat Atunci ' dl lfc Ionel 
Saviu, de la Poliţia Călan, 
s-a deplasat urgent la Aiud 
de unde s-a întors cu Ze
no Maximus Francisco 
Stanciu încătuşat.

TRAIAN BONDOB

Avancronica fotbalistica
Etapa intermediară de 

miercuri din Divizia Na
ţională s-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate: Poli 
Timişoara — Ceahlăul P.N.
2— 0; F.C. Braşov — Stea
ua 0—1; Farul — „U“ Cluj
3— 0; Univ. Craiova — 
U.TĂ 4—1; Progresul — 
Sportul Stud. 2—0; Rapid — 
Inter Sibiu 2—0; Petrolul 
— Dacia Brăila 1—0; Oţe
lul Galaţi — Dinamo 2—0; 
Gloria Bistriţa — Electro- 
putere 1—0. După cum se 
.observă, victorii pe toată' 
linia ale gazdelor, cu ex
cepţia partidei de la Bra
şov unde Steaua a obţinut 
victoria la limită şi cele 
două puncte foarte preţioa
se pentru menţinerea în
tre fruntaşele clasamentu
lui, fiindcă, iată, Univer
sitatea CraioVa obţine nu
mai victorii la scor, indi
ferent pe ce teren joacă şi 
se află pe locul întâi, iar 
Steaua a trebuit să coboare 
pe locul trei întrucât Fa
rul a depăşit-o la ’ golave
raj. In sfârşit, Rapidul şi 
Poli Timişoara au obţinut 
primele victorii şi puncte 
în actualul campionat. Ur 
mează o scurtă pauză com- 
petiţională generată de 
întâlnirea Insulele Feroe — 
România, de miercuri, 8 
septembrie a.c., în prelimi
nariile C.M.

Etapa a Il-a din Divizia 
A aduce în prim plan, mai 
ales pentru hunedoreni, în
tâlnirea dintre C.S.M. Re
şiţa şi Corvinul, ce consti
tuie o nouă şi grea piatră 
de încercare pentru hune
doreni. Nu ştiu cum s-a 
făcut, cum nu, dar hune- 
dorenilor li s-au „hărăzit" 
în acest început de cam
pionat numai echipe de 
primă mărime (ştiindu-se 
probabil că meciurile „de 
acasă" se joacă încă tot în 
deplasare, la Brad) — F.C.

Bihor, F.C. Maramureş şi 
acum pe terenul gazdelor 

. — C.S.M. Reşiţa. Şi cu tot 
optimismul nostru. în ceea 
ce priveşte jocul Corvinu- 
lui, nu credem că la Reşi
ţa va fi rupt firul insuc
ceselor de până acum. Re
zultatul depinde dacă hu-

nedorenii vor putea alinia 
formaţia cea mai bună şi 
în apărare se va găsi for
mula optimă. In general, 
se prevede o etapă a gaz
delor, Jiul Petroşani Întâl
nind din nou, pe teren pro
priu, o echipă din a doua 
jumătate a clasamentului.

în Divizia G, unde ne 
face plăcere să consemnăm, 
campionatul a început mai 
mult decât promiţător, - a-

tenţia se concentrează asu
pra partidelor Dacia Orâş- 
tie — Armata Aurul Brad, 
Minerul Bărbăteni — Son- 
structdrul, Mureşul Deva 
— Minerul Aninoasa şi 
Metalul Crişcior — Mine
rul Certej.. Sunt meciu
rile cele mai echitabile dar,. 
în care, cel puţin patru e- 
chipe (Mureşul, Minerul 
Certej, Aurul Brad şi Con
structorul) însă şi altele au 
un „gând", vizează unul 
dintre primele trei locuri.1 
Deci, întâlniri ce se anun
ţă atractive, bune de vi
zionat. Mai ştii însă ee 
poate ieşi la Simeria, Vul
can sau Haţeg ? La CrlS- 
tur, noua promovată a în
ceput slab şi nu credem cS 
se vor reabilita duminică, 
cu Victoria ’90 Călan, echi
pă mult mai experimenta», 
tă şi valoroasă.

SABIN CERBU

CANOTAJ

Medalii strălucitoare, 
mulţumiri sprijinitorilor

După cum ne-a mai pre
cizat dl profesor Mircea 
Fodoreanu, la Campionate
le Naţionale de canotaj ti
nerii elevi din Deva au 
mai obţinut şi alte frumoa
se succese : La proba de 
Schif 4 +  1 rame, juniori, 
I, Antoniu Lazăr» Ştefan 
Brajtu (Liceul de chimie), 
Călin Tanchis (liceul ener
getic) şi Florin Lnpu (Li
ceul auto), având ia cârmă 
pe Ioan Budău (Liceul au
to) au devenit vicecam- 
pioni naţionali, cucerind 
medaliile de argint. Ulti
mii doi au obţinut şi în 
proba de schif dublu vâsle 
medalia de bronz.'La cam
pionatul naţional de fond

pentru juniori, la 6000 mV 
acelaşi echipaj de schit 
4 +  1 rame a cucerit me
dalia de bronz.

In urma acestor succese, 
Clubul Sportiv -Deva, sec
ţia de canotaj, profesorii 
M. Fodoreanu adresează 
călduroase mulţumiri pen- . 
tru sprijinul acordat în 
pregătirea juniorilor deveni, 
Inspectoratului Şcolar Ju- 

, deţean Hunedoara-Deva, 
conducerii unităţilor şcola
re de unde provin sporti
vii, Clubului copiilor Deva, 
R.A.T.P. şi B.T.T. Deva, şi 
nu în ultimul rând, Oficiu
lui Judeţean pentru Tine
ret şi Sport Hunedoara- 
Deva. (S.C.)

—■ Domnule director DORIN PISOIU, 
în calitate de director comercial al 
R.A.G.C.L. Deva, am dori să lămurim 
pentru populaţia municipiului şi a ce
lorlalte localităţi pe care regia dv. le 
deserveşte o seamă de probleme. Po
trivit pronosticărilor anticipate, înce
pând' cu 1 septembrie a.c.- cetăţenii De
vei ar fi trebuit să beneficieze din nou 
de apa caldă. Previziunea nu s-a ma
terializat. De ce 7

— In urma discuţiilor purtate împreu
nă cu dl. viceprimar, ing. Virgil Boca, 
la furnizorul de energie termică F.R.E. 
Mintia — aceasta rămâne ferm pe pozi
ţia de a nu reîncepe furnizarea de agent 
termic până ce nu achităm restanţele 
de peste 500 milioane lei pe care i le 
datorăm. „Nu aveţi banii necesari pen
tru a achita aceste datorii 7*.

— Momentan, nu. Mai avem de pri
mit de la Guvern încă 108 milioane, din 
subvenţii (datorii din luna aprilie a.c.), 
300 milioane de la asociaţiile de loca
tari şi peste 200 milioane de la agenţi 
economici.

— Ce perspective aveţi pentru a intra . 
în posesia acestor sume ?

— Pentru cele 108 milioane din sub
venţii avem promisiuni că-i vom primi 
în 1—2 zile. Avem însă restanţe mari 
la agenţii economici, cu mici şanse de 
recuperare: Inspectoratul Şcolar Jude
ţean, E.M. Deva şi Certej, Metalotex, 
Devii S.A., Regionala C.F.R. Timişoara, 
Condor S.A., R.A.G.C.L. Haţeg şi Călan. 
Se observă că mulţi dintre datornicii 
noştri la acest capitol sunt regii ale sta
tului.

Referitor la asociaţiile de locatari, o 
să dau exemplu numai pe cele cu sume 
mai mari de 2 milioane — până la lg 
milioane .' asociaţiile locatarilor nr. 3, 15, 
17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31,
109, 113, 129, 140, 141, 142, 147, 152.

— De ce credeţi că sunt atâtea aso
ciaţii cu datorii mari ?

— Unele asociaţii întâmpină greutăţi 
în încasarea cheltuielilor comune dato
rită în unele cazuri, lipsei de bani la 
beneficiari (pensionari, şomeri), iar în 
alte cazuri — datorită răilor platnici 
(oameni care pun pe ultimul loc achi
tarea taxelor comune la bloc)

Sunt însă şi multe refuzuri, în mare 
parte nejustificate. Noi dorim contoriza- 
rea energiei termice şi a apei calde pe 
fiecare bloc, chiar şi scară, unde con
strucţia o permite, dar până la atinge
rea acestui deziderat, care reclamă mari 
fonduri de investiţii, trebuie să ne mul
ţumim cu contorizarea în puncte termi
ce, ca un prim-pas în acest sens. • 

Nu putem fi de acord la plata după 
normele invocate de unele asociaţii, 
care nu ţin cont că sunt pierderi mari

spune nimic de asigurarea fondurilor 
necesare. Consiliile locale vor întocmi 
programe pe etape, dar vor trebui să 
asigure banii necesari. Cei ce doresc, şi 
noi îi încurajăm, pot să plătească aceste 
aparate, dar trebuie să găsim mai întâi 
tipul de aparate (în ţară sunt numai în
cercări, neomologate), să fie şi ieftine şi 
fiabile şi să corespundă debitului insta
laţiei respective. Vom ţine la curent a- 
sociaţiile şi agenţii economici cu tot ce 
apare nou în acest sens.

Durerea noastră-apa caldă şi termoficarea

Costuri ş i tarife, 
întrebări şi răspunsuri
la receptorii din apartamente, pe coloa
ne şi în subsoluri. în reţelele noastre 
de distribuţie, pierderile sunt minime 
şi mereu în atenţia noastră. Aş vrea să 
adaug un lucru pentru cei ce nu au în
credere în cinstea noastră. Noi nu sun
tem societate comercială. Ca • regie de 
stat, prestatoare de servicii, nu urmă
rim un profit, dar nu putem lucra nici 
în pierdere.

— Vă rog să aprofundaţi problema 
dotării cu aparatură de măsură la be
neficiari.

— Pe apartament nu cred că în aceas
tă etapă putem discuta despre contori- 
zare. Sunt 2—3 coloane pe apartament 
şi ar fi necesare tot atâtea contoare pen
tru apă, pentru energie termică..

Hotărârea 348 a Guvernului României, 
care a ajuns la noi zilele trecute, spune 
că. prin grija noastră se vor asigura a- 
paratele de măsură pe blocuri, dar nu

— Sunt cetăţeni care se plâng că nu 
beneficiază în totalitate de serviciile dv. 
şi totuşi sunt obligaţi să le plătească.

— E bine că aţi pus această întrebare. 
Sunt blocuri, din anumite zone, la care 
nu ajunge apa rece şi caldă Ia ultimele 
etaje. Noi încercăm mereu să creştem 
presiunea apei în municipiu. Dar se ob
servă des pe străzi sau in spaţiile verzi 
„izvoare" care nu sunt altceva decât 
conducte sparte datorită presiunii, dat 
fiind faptul că 60 la sută din conductele 
subterane de apă au o vechime de peste 
30 de ani. Ca să ajutăm apa să urce, 
ar fi necesare pompe — investiţii mari, 
cu consum de curent foarte costisitor.

In aceste condiţii, asociaţiile pot regla 
şi stabili diferenţiat cheltuielile pe a- 
partamente, funcţie de consumul decla
rat şi verificat de conducerea asociaţiei 
— având în vedere cantităţile de apă 
contorizate.

Referitor la căldura pentru iarnă, noi 
suntem pregătiţi să o turnizăm. Titula
rii de apartamente însă trebuie să facă 
spălarea radiatoarelor de calorifer pen
tru decolmatare, pentru ca agentul să 
urce liber prin ele.

— Ce măsuri preconizaţi să luaţi în 
perioada imediat următoare pentru re
cuperarea debitelor ?

— Am făcut somaţii, am dat ultima- 
turi şi începând cu această săptămână 
trecem la sistarea serviciilor noastre 
atât la agenţii economici cât şi la aso
ciaţiile de locatari care au datorii vechi 
la noi. Am început să acţionăm şi In 
judecată, iar cu data de 1 mai am tre
cut la calcularea penalităţilor de întâr
ziere.

— Aţi anunţat în coloanele ziarului 
nostru posibilitatea sistării furnizării a- 
pei potabile. Ce precizări faceţi în acest 
sens ?

— Am anunţat acest lucru nu ca mă
sură restrictivă, ci am făcut apel la popu
laţie să ne sprijine în recuperarea de
bitelor, căci blocajul financiar ne îm
piedică să aprovizionăm staţiile de tra
tare a apei cu substanţele necesare (clor, 
var hidratat. sulfat de aluminiu, nisip 
cuarţos, reactivi chimici şi alte mate
riale necesare menţinerii sistemului în 
funcţiune). Dar pentru răii platnici, in
diferent la ce se înregistrează debitul, 
vom sista prin blindare atât apa rece 
cât şi cea caldă şi dacă e cazul la iarnă 
şi încălzirea.

— Ce recomandări aţi face cu ocazia 
acestui interviu ?

— Cum am spus in numeroase ocazii, 
recomandăm asociaţiilor de locatari şi 
chiar unor agenţi economici şi întregii 
populaţii beneficiare de apă potabilă, 
să-şi revizuiască instalaţiile interioare, 
care sunt în unele cazuri mari genera
toare de pierderi, care se transformă în 
bani ce se duc pe ,apa sâmbetei".

Atenţionăm în mod deosebit locatarii 
blocurilor: 29. 60, «4 66. 76 din Micro 
15 şi 4 6, 9 din Dacia.

Aşteptăm mai multă receptivitate şi 
plata serviciilor noastre la timp, pen- 
tru a crea condiţii să 'e oferim servicii 
de calitate sporită.

ION CIOCLU

I

I

l \'Ml



VANZAR1-
CITMPARA31

•  Vând urgent TV izo
termă. Telefon 618678.

•  Vând remorcă nouă,
tip Salon ta, 0,5 t. Deva, 
teL 612823. (921097)

•  Vând Dacia 1100. even
tual pentru piese;. Telefon 
186, Geoagiu Sat (921091.)

•  Vând casă, gaze, Hu
nedoara str. S. Bărnuţiu, 
teL 720939, 711613. (921059)

a Vând apartament 2 ca
mere, Hunedoara, ultra
central, tel. 711613, 720939.

(921059)
•  Vând colţar, televi- 

ror, hotă bucătărie, tapet, 
măsuţă fler forjat, gea
mantan chinezesc. Telefon. 
629006; (821080)

0  Vând mobilă cameră 
dă Zi Tel. 625606.

(9210®))
• Vindem masă pentru 

televizor cu vitrină, preţ 
negociabil. TeL 620345.

(921067)
• Vând rulotă deose

bită. Deva, tel. 614578.
. (921000)

•  Vând microbuz Mer
cedes Diesel, teL 61421®

(920962)
•  Vând autodubă Peu

geot 89 CP Diesel, fabri
caţie 1986, capacitate ci
lindrică 2482 cmc. Deva, 
teL 616913. (921087)

•  Vând sau schimb ca
să laţi eu Deva. Informa
ţii Al. Romanilor, bl. 12, 
Sc. Z. ap. 46. (921086)

•  Vând Mercedes 200 
D, pentru piese ţi IFA 50, 
cit preţată. înmatriculată, 
an fabricaţie 1986, zilnic, 
tel. 717888, după ora 20.

(921084/84)
•  Vând apartament 2 ca

mere. Brad, tel. 651501.
(921083)

0  V â n d  motocicletă 
MinsL. Informaţii Cris- 
tur nr. 2.

• Vând autocamkmetă
pentru transport îngheţa
tă (autorizată Sanepid), 
ar» fabricaţie 1990, telefon 
618218 (921088)

•  Vând casă cu gră
dină, 4 500 mp, comu
na Aurei Vlaicu. nr. 
48, lângă Biserica E- 
vanghelică, vizibilă 
zilnic între crete 17— 
20. Informaţii teL 
096630461. (920991)

• Vând apartament- 4
camere, str. M. Emineseu. 
b t C2, ap. 45, et. I, tel. 
630342. (921205)

•  Vând garsonieră, bu
levardul Bălcescu, bl. 37, 
parter Informaţii la tele
fon 627118. (921083)

•  Vând teren intravilan,
SMJna Bejan. Tei. 611621 
dOpă ora 18. (920868)

• Vând casă mare la ţa
ră sau schimb cu aparta
ment. Informaţii Ia tele
fon 620817, după ora 20.

(920905)

• Vând Opel Record Ca-
ravan, preţ convenabil. TeL 
612028. (921096)

•  Vând microbuz Volks
wagen Diesel, motor nou, 
înscris bt circulaţie. In
formaţii la telefon 621113.

(921099)
•  Vând Tatbot Diesel, 

tel. 622509 sau 628289
(921201)

•  Vând pământ, vizavi 
Auto-Service (28 ari) şi Al- 
maş (67 ari). Tel, 623651.

(921206)
•  Vând Dacia 1300, u- 

şor avariată, preţ. avanta
jos. Relaţii tel. 712582.

(920114)
•  Cumpăr loc de veei 

TeL 721104, după ora 16.
(920197)

•  Vând camion SRD 
6135. în perfectă stare de 
funcţionare, dricarii, str. 
Valea de Brazi, nr. 30.

(921211)
•  SjC. Marcu — T\tre-

xim Deva, str. Merilor 20, 
tel. 612523, primul inter
mediar după fabrică, vin
de en gros produse zaha
roase Kandia. Preţuri a- 
vantajoase. (920961)

•  Vând camion W 50 
IFA, cabină dublă, înma
triculat. Deva, tel. '616862.

(921207)
•  Fundaţia Judeţeană a

Tineretului Hunedoara De
va organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea 
au t «du b ei Volkswagen, 
pentru dată de 8.09.1393. 
Relaţii la sediul fundaţiei 
din Deva, str. M. Emines- 
cu, nr. 2 sau lâ telefon 
611917. (921212)

•  Vând parbriz Tal bot 
Solar. Telefon 622437, De
va, după orele 20. (559849)

•  Vând apartament 2 
camere te Călan, strada 
Bradului, bloc 17. et. 4, tai. 
(761134, Bretea Română.

(920996)
•  Vând urgent utilaje 

pentru argăsit şi tăbăcit 
piei: bazin din lemn 1 200 
1; butoi din lemn 2000 l  
perie de cămuit, maşină de 
rasf-întins : hord pentru cu
răţat. Informaţii Veţet, 
nr. 59, telefon 665174.

(920994)
a  Vând lucerna uscată, 

preţ negociabil. Telefon 
633457. (920931)

a  Cumpăr autoturism 
Diesel, Înmatriculat, ofer 
1 400 000. Vând chioşc me
talic deosebit, 5 mp. Tai. 
6183». (920975)

DIVERSE
a  Cu autorizaţia 7946/ 

14.04.1993, emisă de Con
siliul Judeţean Hunedoa
ra, s-a deschis activitatea 
independentă, reprezenta, 
tă prin Borha Violeta, din 
Călan, cu obiect de activi
tate închiriere casete vi
deo, comercializare pro
duse alimentare.

a  Cu "autorizaţia 4130/ 
25.03.1991, emisă de Pre
fectura judeţului Hune
doara, s-a deschis activi
tatea independentă repre
zentată prin Biriş Ioan, 
din Zam, având ca obiect 
de activitate dărăeit lână, 
comercializare produse a-

r
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IDIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR 

PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR 
DE STAT

In conformitate cu prevederile Ordinala! |
MJP. nr. 1244/1992, anunţă agenţii economici I 

I de pe raza judeţttlui Hunedoara care posedă ■  
B jocuri de noroc (maşini electronice cu căşti-1
|  guri, jocuri distractive, mecanice, de divertis- II ment, tip cazinou) să se prezinte Ia sediul Di- 

• ■  lecţiei Generale pentru avizare şi atestare. I
(700) ’

limentare, industriale, ră
coritoare, cafea, casete etc.

(921074)
OFERTE DE 
SERVICB

•  Ferm Construct, SRL 
Deva angajează zidari, diri-' 
gheri, parchetari. faiâm- 
ţari, ‘ zugravi. Tel. 621454.

(920928)
• Caut femeie în vârstă

pentru îngrijire copil şco
lar. TeL 611999. (921202)

•  SC COMIXT Masters 
SRL angajează pentru u- 
nităţîle dh» Deva: econo
mist (finanţe-contabilita- 
te), contabili, gestionari, 
manipularăţi; pentru uni
tăţile din Brad: contabili, 
gestionari, vânzători, ma. 
nipulanţi. Informaţii te 
tel. 617612, 6177». ©210»)

•  S.C. Tehnico-medical 
SRL Brad anunţă majo-

-rarea tarifelor, precum -,i 
a adaosului comercial, în
cepând cu data de 1 oc
tombrie 19». (921071)

0  Ofer de închiriat a- 
partament 2 camere, p a 
tru sediu firmă. Prefer 
valută'. TeL 6152». (921077)

•  Ofer spaţiu comercial
în Orăştie, teL 641038, du
pă ora 18. (921210).

•  Ofer de închiriat spa
ţiu comercial, 58 mp, zo
nă centrală. Relaţii telefon 
611361. (921213)

•  Pierdut fila CEC se
ria B 3, nr. 029253, emisă 
de SC Reva SA Sîmeria, 
în favoarea SETTPPL. O- 
răştie. O declar nulă

(921079)
•  Pierdut carnet student 

pe numele. Sămărghiţan 
Florin. îl declar nul.

(920115)
•  Pierdut câine rasa 

Bracft German — Sârmos, 
maron, coadă scurtă, răs
punde’ la numele Mite. Su
naţi la teL 620647 (seara). 
Oferim recompensă.

(921203)
SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE
•  Schimb garsonieră, 

central Petroşani, ţu O- 
răşUe. TeL 614655. (9210®)

•  Schimb garsonieră,
confort L zona Mărăşti, 
bloc 5, et 1, cu apartament 
2 camere, conf. 1. Infor
maţii tei. 624929, după ora 
16.' (921209)

comemorări
•  Se împlinesc şase săp

tămâni de la dispariţia, 
după o lungă şi grea su
ferinţă, a distinsului om 
care a fost

ANTONIU CANCA
Nu te vor uita niciodată ’ 

iubitoarea ta soţie Miner
va, fiul Radu, nora Jeni, 
nepoţii Alina şi Radu.

(921052)
•  Cu nestinsă durere te 

suflet, anunţăm Împlini
rea a 10'ani de la prema
tura trecere în nefiinţă a

dragului nostru fiu, frate, 
cumnat şi unchi

VASILE RADUC 
Dumnezeu să-i odihneas

că sufletul bun şi blând.
(920900)

•  Sâmbătă, 4.09. 
1983, se împlinesc 40 
de zile de Ia trecerea 
în nefiinţă a cetei ca
re a fost o soţie idea
lă,
mg. DOINA IONESCU
răpusă fulgerător, la 
numai patru luni de 
zile după decesul 
scumpei sale marnei 
răpusă de asemenea de 
nriertătanrea boală a 
inimii.

Slujba religioasă va 
avea loc la cimitirul 
cfin str. Emineseu, 
sâmbătă, ora llj)0. 
Dumnezeu s-o odih
nească te pace! 
___________ <821215)

•  Au trecut 12 ani 
de lacrimi «1 dar de 
la incredibila dispa
riţie a unicului meu 
fiu

ION-BUDOLF MAIEU 
din Brănişca. Depun 
o floare şi un gând 
duios pe mormântul 
lui. Mama veşnic ne
mângâiată. (921098)

DECESE
• Colegii de la Direcţia 

Generală a Finanţelor Pu
blice şi Controlului Finan
ciar de Stat a judeţului. 
Hunedoara exprimă since
re condoleanţe dlui Emil 
Moise, la greaua pierdere 
suferită prin decesul ma
mei sale.

Un nou produs bancar exclusiv 
al Băncii Române pentru Dezvoltare t

„CREDITE PENTRU CUMPĂRĂRI 
DE AUTOTURISME NOI DIN ŢARA 

ŞI IMPORT*

I

Banca Română pentru Dezvoltare acordă 
credite pentru cumpărări de autoturisme noi 
din producţie internă şi din import,

Persoanele fizice interesate se pot adresa 
zilnic, între drele 8—14, la unităţile bancare 
din Deva, Hunedoara, Petroşani, Haţeg şi O- 
răştie. (701)

i.

INVITAŢIE LA (
NEDEIA DE LA ŞOIMUŞ \

S.C. „Agrotur" SRL Şoimroş are plăcerea s i j 
vă invite duminică, 5 septembrie 1993, ora 19, i 
Ia tradiţionala nedeie din Şoimuş. \

Organizată într-o manieră nouă, Ia Campfn- \ 
gul Şoimuş, pe malul Mureşului,, la saloanele i 
restaurantului sau Ia iarbă verde, nedeiâ vă 
va oferi un larg sortiment de mâncăruri şi bău
tori, precum şi clipe de neuitat, fn compania’ 
formaţiei muzicale condusă de TITI ALMAŞAN 
şi soliştii de muzică populară LENUŢA EVSEI 
şi PUIU CODREANU. (794)

FILIALA ELECTROCENTRALE 
DEV T-MINTLA

A N U N Ţ A
Deşi lucrările de revizii şi reparaţii Ia re

ţeaua de tereaofteare sunt terminate, du se li
vrează APĂ CALDĂ începând ca I.IX. 1991, 
deoarece R.A.G G.L Deva mai are de aehft.it 
suma de 539 387 655 tei. tn momentul când a- 
ceastă datorie va fi achitată se va începe li
vrarea agentului termic.

S.C. E B E N -E 2 E R  L td .
REŞIŢA - ROMANUf

Nr. r e g is tr u  c o m e r c ia l  J/tOG2/92  
csmI f isca l*  3471711 

PIAŢA 1 DECEMBRIE 191» « r. 7
telefon 096 416109 fax  0M-4107SZ

E B E N - E Z E f i

Vă invită să vizitaţi expoziţia eu vânzare 
de mobilă, deschisă zilnic, intre orele 9—29, 
începând cu 6 septembrie 1993, fn fostul depo
zit de ape minerale din zona gării C.F.R. Deva. 

Oferim spre vânzare următoarele ;
•  biblioteci
•  colţare
•  dormitoare
•  holuri ,
•  bucătării
•  mese, scaune şi birouri 
Firma angajează următorul personal:
— 1 şef de depozit
— 1 paznic
— 4 muncitori necalificaţi. (921917)

S.C. MARKET SERVICE SRL 
D E V A  .;.

str. Oituz, bloc 15, parter (micul Dallas)
VA OFERĂ*

•  hol Luceafăr
•  măsuţă Târnava
•  masă pliantă, 12 persoane
•  colţar bucătărie Covasna
•  birouri
•  masă cu scaune Bonanza i
•  vitrină de bucătărie
•  bibliotecă Luceafăr şi bucătărie Covas

na, la comandă.
Primim şi vindem mobilă şi aparatură elec

tronică in consignaţie.
Informaţii la telefon 921443 (orele 19—19).

(CTC 195927)

R.A.M.G.C.L. HUNEDOARA
ANUNŢA

începând cu data de 9 septembrie 1993 vor 
începe probele de încărcare a instalaţiilor in
terioare de termoficare.

Pentru a preîntâmpina eventualele inunda
ţii, rugăm locatarii municipiului Hunedoara 
care au defecţiuni (coloane, calorifere etc_) să 
anunţe de urgenţă dispeceratul regie* Ia şo 
merele de telefon 72156% 713273. (792)

S.C. REISEN LANDSHUT SRL DEVA

•  Organizează In fiecare zi de marţi ex
cursie in Polonia cu microbuz de 12 locuri.

•  Efectuează transport marfă cu camion 
de l9  tone. Preţ negociabil..

Informaţii la telefon 917536. (921994)
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