
•  BUENOS AIRES. La 
Olimpiada internaţională 
de informatică, desfăşurată 
la Buenos Aires, . echipă 
României a ocupat locul ! 
pe naţiuni. Toţi cei patru 
componenţi ai echipei noas., 
tre au câştigat câte o me
dalie — lonuţ Lupşa, me

dalie de upr, cu maximum 
* de puncte, Adrian Soviani, 

■ tot ^medalie de aur, Emil
Păun, medalie de argint şi 
Bogdan Ghcnen, medalie 
>dc bronz.

a MOSCOVA. Presa rusă 
a publicat marţi o infor
maţie neconfirmată potrivit 
căreia serviciile secrete ir a. 
hiene i-ar fi . acordat iui
Ruslan Hasbulatov, Alek- 
sandr Ruţkoi şi adepţilor 
lor un ajutor de 7,5 mili

oane dolari, informează 
France Presse. Un comen. 
tator politic a afirmat du
minică, la televiziunea rusă, 
că, la ordinul hd Saddam 
Huşs»i|j, un agent al ser
viciilor secrete de la Bag
dad a sosit" în acest scop 
la Moscova în septembrie, 
înainte de dizolvarea par
lamentului de către pre
şedintele Elţîn. Sprijinul, 
ăfirînă comentatorul, ar 
H fost acordat cu scopul de 
a „modera*1 poziţia Mosco
vei faţă de embargoul eco

nomic al ONU contra Ira
kului. De altfel, şi purtă
torul de cuvânt al servici
ilor de informaţii .ale ' Ru
siei a confirmat sosirea u. 
nej delegaţii a serviciilor 
secrete irakiene la Moscova, 
dar a asigurat că nu a fost 
discutată problema „finan
ţării**, relevă agenţia ci
tată.

•  OTAWA. Conservatorii 
canadieni, care s-au aflat 
'timp de nouă an! la gu. 
vernare, au suferit o in-

^  :■■■ 3: :v>

frângere umilitoare ia ale
gerile legislative desfăşurate 
luni, în care tiberaHt con- 
duşi de Jean Cbretlen şi-au 
asigurat majoritatea abso
lută. Fapt fără precedent 
în istoria'Canadei, Partidul 
Conservator Progresist a . 
rămas cu numai două locuri 
din cele 295 câte numără 
Camera Comunelor, cobo
rând de pe poziţia forţei 
dominante (155 de "mandate 
în parlamentul anterior) pe 
cea a unei formaţiuni ne- 
semnificative. Primul mi.

nistru însuşi, Kim 
beli, care i-a sn 
hina Iunie la Brian' 
roney la conducerea par
tidului,-devenind totodată şi 
•Cea dintâi femeie şef de gu
vern a Canadei, şi-a pier
dut I. -ui de deputat in cir- 
■umscripfta unde a candidat, 
la Vanceuver.

Dată fiind discrepanţa 
măre şi artificială ce s-a 
creat între salarii şi pre
ţuri, neluându-se în calcul 
în mod fundamentat şi rea
list elementele ce concură 
la stabilirea costului bu
nurilor şi serviciilor, este 
de aşteptat ca negocierile ce 
se vor purta între guvern, 
sindicate şi patronat să co
recteze anomaliile, să adu
că măsurile prea mult aş
teptate -pentru ieşirea din 
criză şi combaterea sărăciei, 
care se extinde în special 
în rândurile pălmaşilor. Cu 
cât mai repede: se fac ajus
tările necesare, nu doar cu 
efecte şosmetice, cu atât se 
evită adâncirea prăpastiei 
între bogaţi Şi săraci, se 
atenuează convulsiile so
ciale şi -se stopează scăde
rea continuă a puterii de Comandantul Aeroclubului României, dl Ovidiu^Cornşantt (în dreapta) şi 

comandantul Aeroclubului „Dacia** Deva, dl Adel Ştef, : privesc spre mâine şi 
spre înalt.- Foto: PA VEL LAZA

Mult aşteptata relansare 
şi stabilizare economică şi, 
implicit, îmbunătăţirea ni
velului de viaţă al popula
ţiei, Sn ciuda promisiunilor 
guvernamentale optimiste, 
se produc destul de ijnemic. 
Sunt multe motivele pen
tru care ntai avem încă 
de îndurat unele privaţiuni 
privind împlinirea dezide
ratelor amintite, deoarece 
schimbările cu greu ţşi gă-' 
sesc locul.

Dacă economia a avut o 
oapecare tendinţă de creş
tere (de unii constatată In
şi ca fiind artificială — 
n.n.), situaţia este foarte 
îngrijorătoare atunci când 
vorbim despre viaţa oame
nilor, In special despre de-, 
teriorarea-raport urilor sa
larii, — preţuri, despre si
tuaţia şomerilor, protecţia 
socială a ţăranilor şi a 
pensionarilor, adâncirea- 
prăpastie! între bogaţj şi 
săraci, accentuarea fenome
nelor de corupţie, creşterea 
infracţiunilor de tot felul, 
a actelor de injustiţie so
cială, a criminalităţii şi de
lincventei.

Pe fondul unor „motiva
ţii** ale tranziţiei spre eco
nomia de piaţă, care nu se 
pre^ştiowcu exactitate în
cotro şrlp&sHfo ne duce, se 
prbduetwt -rnŞl de muta
ţii Ifrryiaţa oamenilor, ac- 
centuându-se diferenţele în
tre bogaţi şi săraci, . cei 
avuţi acumulându-şi ave
rile îndeosebi prin speculă 
şi nemuncă. Nu ne ; mai 
surprinde, în astfel de si
tuaţii. de ce unii mai scor
monesc încă prin gunoaie 
pentru a-şj agonisi cele 
necesare traiului zilnic, în 
vreme ce pe micul- ecran 
se fac reclame şocante de
spre conservele deosebit de 
hrănitoare. -î bogat conţi
nut de proie,ne,şi vitami
ne pentru campioni (Cha- 
ppi şi Whiskas), ce pot fi 
folosite în hrana câinilor şi 
pisicilor fericite şi sănătoa
se (!). Este o ironie a soar- 
tei ca animalele să fie tra
tate şi să trăiască mai bi
ne decât oamenii, nu 7 -

Că viaţa oamenilor 
degradat vertiginos; ne-o 
dovedeşte faptul că cei mai 
mulţi, trăind acum sub li
hnita sărăciei, sunt nevoiţi - 
sâ aloce peste 60 la sută 
din venituri pentru aliment

taţie; în timp ce in alte ţări 
nu se atinge nici 30 la su 
tă din bugetul familiei.

Cu efecte vizibile asupra 
nivelului de trai al* marii 

- majorităţi a populaţiei se 
Înscriu, fără îndoială, su
primarea subvenţiilor, in
troducerea TVA («are se 
amplifică pe măsură ce se 
lărgeşte gama intermedia
rilor la vânzarea produse
lor, fiecare adăugându-şi 
cât încape In economia de 
piaţă) şi liberalizarea *a- 
daosurilor comerciale, e- 
lemente care ap- accentuat 
creşterea decalajului ' din- 
tre veniturile salariate şl 
'preţurile bunurilor şi ser
viciilor.

Datele statistice ogliro 
dese faptul că în timp ce 
veniturile salariale medii 
nu.au sporit nici de 2,3 
ori faţă de nivelul atins 
in luna septembrie a anu
lui trecut, preţurile de con
sum au înregistrat o creş
tere de 3 ori, ceea ce, evi
dent, s-a reflectat negativ 
asupra nivelului de trai al 
majorităţii populaţie». ;Iiţ- 
-ceroările de a ajusta'sau de 
a ameliora situaţia unor 
• categorii defavorizate sunt 
destul de palide. Intre aces
te categorii se află şi ţăra
nii pensionari, care nu-şi 
mai. pot procura, cu pen
sia maximă pe o lună, nici 
o pereche de încălţămin
te (ţj.

Dată 
mare r‘ 
creat

care : 
în r" 
cât i_ 
ţările

c _

rea continuă 
cumpărare.
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MAI LUCREAZĂ DUMINICA?
Intr-un periplu reporte

ricesc efectuat duminică 
în Deva ne-am oprit şl 
la Aeroclubul „Dacia" De
va, mai exact la aerodro
mul sportiv de Ia Săuleşţi. 
Popas inspirat, deoarece 
aici am âflăt o atmo
sferă de lucru intensă. Co
mandantul aeroclubului- 
tânărul pilot instructor

de mersul lucrărilor la 
şarpanta hangarului şj la 
«instruirea noului sediu 
administrativ, de aprovi
zionarea cu carburant ne
cesar activităţii de zbor, 
de , alte chestiuni „la zi" 
din viaţa aerodromului.
. Pe un -alt plan-, sub su
pravegherea directă; di
namică şi responsabilă a

României, încercatul pi
lot Ovidiu Corneanu, şi 
a dlui Ioan Preda, inspec
tor de categoria a iV-a 
din cadrul Departamentu
lui Aviaţiei Civilă, Se 
desfăşura proba de zbor 
a examenului de licenţă 
pe care îl susţin anual 
toţi piloţii instructori din 
cele 16 şcoli de zbor spor-

Printre picături — de 
soare şi de nori — dl A- 
del Ştef ne-a spus :

— Nu trebuie să vă sur
prindă prezenţa noastră 
azi la aerodrom. Lucrul 
de sâmbăta şi duminica 
este o coordonată perma
nentă a, activităţii noas
tre. Avem atâtea treburi 
de făcut. Pentru instrucţia 
şi~ antrenamentul piloţilor 
planorişti şi paraşutişti, 
pentru examene, dezvol
tare, dotare...

— Dar dvs. sunteţi o u. 
nitate bugetară. Cine vă 
mai ajută ?

In primul rând Aero
clubul României — co
mandantul şi stăpânul nos
tru —, dar şi Ministerul 
Transporturilor, Ministerul 
Finanţelor, ne mai ajutăm 
şi singuri, cum putem. A- 
vem mulţumirea că alcă
tuim un' colectiv robust, 
sudat, că şefii noştri ne 
înconjoară cu atenţie; că 
străinii încep să ne caute, 

inoască. Dar ia 
ce demonstraţie 

'se execută î Să 
mergem puţin jos! Este 
păcat să jJierdem un ase
menea veritabil spectacol.

Vremea s-a îmbunătăţit.

DUMITRU GHEONEA 
---------- ----------------
(Continuâ SPri jsag. a 2-a)

NICOLAE TlRCOB

0  „ZILELE FRANCOFONIEl". 
Asociaţia culturală francofonă 
fradev" organizează la Deva, In 
Zilele de 29—30 octombrie a.c., 
in sala de şedinţe a Primăriei 
municipale, la Şcoala Normală 
„Sabin Drăgbi" şi la Liceul de 
Artă, ^Zilele francofoniei". Vor 
participa trinităţi din Strasbourg, 
Quimper, Timişoara şi Deva, 
(M.B.)

© INCORECTITUDINE. Ş-a în
tâmplat ca dl lancu H. să călă
torească cu autobuzul 31-HD-4069,

pe rutd~Spini — Simeria. Între
bând de costul biletului, t s-a 
spus că preţul este 120 lei. A 
plătit suma respectivă, dar i s-a 
dat doar un bilet de 80 lei. După 
insistenţă, i şju mai eliberai tncă 
un bilet pentru diferenţa de su. 
mă plătită. Călătorul este nemul
ţumit de această procedură inco. 
rectă. (N.T.)

© TOT FĂRĂ CĂLDURĂ ? In 
iarna trecută,- multe apartamente 
din 'Cartierul „Aurel Vlaicu“, din 
Haţeg, nu au avut apă caldă şi 
căldură. Se speţă că in această 
vară conductele să 'se sudeze, să 
nu mai piardă apa caldă. Dar în
locuirea conductelor subterane

încă nu s-a făcut. Nu sunt fon
duri. Locatarii se întreabă dacă 
blocurile arondate la Centrala 
termică nr. 2 vor rămâne tot la...
Polul Nord ? (N.S.)

✓ ,© DEZINSECŢU, DERATI
ZĂRI. tn demisolurile şi subso
lurile majorităţii blocurilor din 
cartierele oraşelor şt municipiilor 
s-au înmulţit ţânţarii,' şoarecii, 
şobolanii. Organele care au răs
punderi tn acest domeniu ar fi 
cazul să acţioneze, pentru că o 
fac tot din bortii noştri, ai loca
tarilor. (Ch. IM.)

© FĂRĂ AUTORIZAŢIE. S-au Ş fSSJ 
cam împuţinat cei caremaiprac- -“ fZţrM 3 1 S 1 
tică astăzi comerţ fără atttoriza- , " J S ă s S S o ^ ^

ţie. Nu de tot insă. kitrrp 'ase
menea postură a fost surprinsă 
mat dăunăzi Dorina Coşlarov din 
Deva. Pe lângă amendă — 30000 
de lei, i s-au confiscat mărfuri in 
valoare de 300 000 lei. (V.N.)i

© EVIDENŢE FALSE. 10 000 
de lei amendă pentru Constantin 
Âlionescu şi Gheorghe Jianu, 
ambii administratori la două fir
me din Runcu, judeţul Garj. Cei 
doi aveau întocmite evidenţe false 
pentru mărfurile pe care te de
ţineau. (V.N.)

28 octombrie .
•  Au trecut 300 de 

zile din acest an, au mai 
rămas 65;

•  1918. A murit C I. 
GIURESCU (n. 1875), is
toric.
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UNA PE ZI
— Tăticule, pianul ma

mei este' un instrument 
de lux sau un Instru
ment de lucun7

— Un instrument de 
tortură, băiatule-,
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o şansă pentru 
un segment al populaţiei

Universităţile populare 
ce-şi desfăşoară activitatea 
pe'lângă casa de cultură şi 
cluburi şi-au deschis cursu
rile. '/'-W':-; '

In Deva, unele cursuri 
sunt o adevărată şansă pen
tru cei care au neapărată, 
nevoie-să se califice într-un 
alt domeniu de activitate 
decât cel pentru cate au 
avut o califiqare anterioa
ră. La fel şi la Hunedoara. 
Este vorba in acest caz 
de oamenii care au fost dis- 
ponibilizaţi de la locurile 
de muncă din societăţi ca
re şi-au restrâns activita- 

' tea. Tot mai des sunt cău
tate cursurile de croitorie 
şi de dactilografie, de că
tre femeile casnice, nevoi,

■ te a aduce acum, în perioa
da grea a tranziţiei, un ban 
In casă. Şi în anul acesta, 
ne spunea dl Avram Dara, 
•direfctorul Casei de Cultu- 

!t ră Deva, cursurile univer- 
. slţăţii noastre populare au 

cunoscut o aderenţă destin
de mare în rândul oameni
lor din municipiu şi din 
judeţ, mai ales al tinerilor.

.. Sunt căutate în Continuare, 
cursurile tradiţionale — de 
stenodactilografie, croito
rie, macaragii ş.a. — pre
cum şi unele mai noi: cos
metică, coafură, osjîatari— 
barmani. ...

împreună qu Direcţia Ju
deţeană pentru Muncă şi 
Protecţie Socială, s-a con
venit să se, organizeze 
■cursuri de calificare, pen
tru început s-au deschis 
două clase de secretare- 
dactilografe, dotate cu ma
terial didactic şi aparatu
ra necesară bunei desfă
şurări a cursurilor (faxuri, 
multiplicator-copiator, cal
culatoare, maşini- dg scris). 
Această aparatură a fost 
cumpărată cu sprijinul Pri- 
înăriei municipale Deva şi 
din sursele financiare pro
prii rezultate "f dîn activi
tăţile casei de Cultură. La 
ora actuală, fa cele două 
clase sunt cuprinşi 50 de 
cursanţi. Pe total universi
tate, în cele 25 cursuri stmt 
cuprinşi 860 cursanţi.

Alte universităţi, popu
lare din judeţ cuprind un 
număr mai mic de cursuri, 
inclusiv cursanţi. La Brad 
au fost căutate cursurile de 
croitorie, contabilitate, gim
nastică aerobică, dans de 
societatê  numărul celor, ca
re le frecventează nede
păşind cifra de 50. Intr-o 
situaţie oarecum asemănă
toare se află Universitatea 
Populară de pe lângă Ca
sa de Cultură Haţeg.

MINEL BODEA

SPORT •  SPORT
_ Handbal feminin

BEMIN DEVA — !N 
REVENISE DE 

FORMĂ
După cum ne-a relatat 

prof. L Mătăsaru, antreno
rul formaţiei de handbal 
feminin Remin Deva, din 
Divizia B, seria C, echipa 
se află într-o accentuată 
revenire de formă, dove
dind în ultimele trei etape 
(ă procesul de asimilare a 
noilor venite — Melioara 
■Toth (Tg. Mureş), Cristina 
Moraru (Arad), Viorica Vră- 

-han şi Cornelia Bălaii (Bis
triţa) ■— se desfăşoară nor- ■ 
mal, omogenitatea crescând 
de la o etapă la alta. Cu 
toate erorile de arbitraj din 
ultimele trei etape, formaţia 
deveană a obţinut duminica 
trecută al doilea egal în 
deplasare, ceea ce a con
dus la urcarea în clasament 
de pe Jocul 9 pe - locul
6. De fapt, la Oradea, |n 
etapa trequtâ; Remin fiae-, 
rita victoria, corjducând pâ
nă în final, dar brigada de 
arbitri A. Daneâ şi T. Ilieş 
dirt Baia Mare le-a sanc
ţionat pe fetele de la Re
min cu nu mal puţin de 26 
de minute de eliminări (!), 
a descaljficat-o pe Cristina 
Moraru, totul culminând ca» 
oprirea crohometrului la 
scorul de 21—19 pentru 
Remin, când avea in teren 
doar 4 jucători. Oprirea cro- 
nometrului a durat până 
când gazdele au egalat 21—
21 !

SABIN CERBU
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CINE MAI
(Urmare din pag. 1)

LUCREAZĂ DUMINICA? î

Zborul — examen sau e- 
xamenul — zbor continuă. 
Oamenii lucrează de zor, 
fiecare la locurile lor. 
Dl director Ovidiu Coi*- 
neanu urcă în turnul de 
zbor. In timp ce soarbe 
o cafeluţă şi semnează re
gistrele de zbor, ne spune: 

— Tocmai s-a încheiat 
proba de zbor a exame
nului anual de licenţă 
(desfăşurat în acest an 
între 15 octombrie — 1
noiembrie) — care mai

cuprinde analiza medicală 
şi proba teoretică —, la 
care au fost prezenţi azi 
piloţii profesionişti de la 
şcolile de zbor sportiv din 
Braşov, Bucureşti, Cluj, 
Arad, Oradea, Satu Mare. 
Poate vă întrebaţi de ce 
am organizat examenul 
de licenţă la- Deva ? Ei' 
bine, răspunsul este foarte 
clar: pentru că la aero
clubul din Deva avem un 
colectiv foarte bun, un co
mandant dinamic şi su
fletist, un aerodrom exce
lent, situat într-un splen
did cadru natural, care' o.

feră cbndiţii optime de I 
zbor. De aceea am învestit * 
aici şi încredere şi bani j 
şi speranţă. Cum se ştie,* 
banii sunt, puţini şi la noi l 
şi nu este greu să-i chel-' 
tuieşti. Greu este să-l * 
cheltuieşti cu folos. Şi noi j 
asta urmărim. I

Am plecat de la Să- J 
uleşti cu Un sentiment de | 
satisfacţie şi preţuire pen- » 
tru nişte oameni care nu-şi I 
precupeţesc timpul, pa- * 
siufiea, energia, unii nici I 
banii, pe care le pun cu J 
generozitate în -slujba j 
semenilor lor. I*

i
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Unde poate fi ,jumulit" 
cetăţeanul mai bine şi mai 
siştematic decât în sfera 
desfacerii de mărfuri cu 
amănuntul ? Liberalizarea 
adaosului comercial şi creş
terea aproape zilnică a 
cursului dolarului dau, in 
această operaţiune de toa- 
letare a buzunarelor,- o aco
perire oficială. în com
pletare,, vin metehne mai 
vechi ale unora sau pur 
şi simplu lipsa' de profesio
nalism, de chemare. Iată, de 
pildă, ce constatau în 18 
octombrie domnii ing. 
Gheorghe Resiga şi Mihai 
Toma, inspectori în cadrul 
-Oficiului Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor, 
la unul din magazinele 'din 
Brad. ale S.C.L.F:

Magazinul vindea zahăr, 
prin filiera Ş.C. „Zahărul*' 
Buzău — S.C. „Prodimpex" 
S.R.L. Deva, S.C.L.F. Brad. 
Cam mulţi interrfiediari,. 
mi ? Nu contează, bani să 
iasă. Numai că la Buzău 
se recondiţionează zahărul 
de import din China, achi
ziţionat de clanul Budura 
şi infestat cu leuconostoc. 
Iar ceea ce oferea spre 
vânzare magazinul bră-

dean al S.C.L.F. nu pre
zenta nici un fel de ga
ranţie că riu ar fi zahărul 
infestat cu această parşivă 
bacterie. Preţul în schimb 
„bătea“ către 800: de lei 
pe kilogram. Dacă 'n-o fi 
fost cumva zahăr „guver- 
namental**, că prin multe 
vămi a trebuit să treacă.

Domnilor ing. Ovidiu Bor- 
şan şi loan Pojar 'le-a fost

liei încălzeşte altfel floarea 
soarelui de acolo ! /  Numai ‘ 
că firma „Păunescu Co- 
mimpex'* S.N.C. nu vindea 
la acest preţ ulei de floa
rea soarelui, ci, aşa cum 
menţionează producătorul 
pe cutia de ambalaj, ulei 
din rapiţă şi soia. Pentru 
această contraafaqere, dna 
Marleoe Păunescu — ad
ministratorul societăţii, a

APUCATURI
dat să constate alta mi
nune .Magazinul din Hu
nedoara'al S.C. „Păunescu 
Comimpex" S.N.C. vindea u- 
lei la cutii de 1 litru, im
portat ' din Italia, de la o 
firmă din Cremona, de 
S-C. „Karalis Impex" S.R.L. 
Bucureşti. Nici rtu costa 

, mult, „numai" 2309 de lei 
cutia. Ca să vezj ce buni 
samariteni surit italienii şi 
grecii cu noi românii 1 U- 
leiul lor de floarea soar 
relui,' fiindcă e mai ulei, 
costă dublu decât al .nos
tru. Ehei. dar soarele Ita.

fost amendată cu 250 000 
iei, dar bănuiţi că â achi. 
tat pe loc jumătate din 
minim, adică 12 500 de lei; 
c’ aşa-i în tenis. •"

Iată ce consemnează dnii 
ing. Gheorghe Socaciu şi 
loan Păuna, de asemenea 
inspectori de specialitate la
O.J.P.C., Ia* magazinul din 
str. Kogălniceanu din De
va, al S.C. „Romsind Com" 
SJS.L, Bucureşti; „Produ
sul comercializat la data de 
6. X. 1993 reclamat de cum
părători (vândut prin - S.C. 
Shrmis S.A.) are culoare

nespecifică, roşie, aglome
rat, cu umiditate evidentă 
şi siropat. La data de 14. 
X. 1993, s-au adus la ma
gazinul din Deva al „Rom- 
sind Com“ "S,R.L. 284 de
saci cu zahăr inscripţionaţi 
în limba chineză, în greutate 
totală de 14232 kg. La pi
păit sacii sunt tari, ceea 
ce presupune că zahărul a 
fost umed şi ulterior us- 
caţ. O parte, căci altă parte 
din, zahărul'din saci în
cepuse să se siropeze. Cer
tificatele de calitate, deşi se 
referă ia cantitatea expe
diată, sunt copii la xerox 
■şi nu originale. Deşi cali
tatea este, confirmată de 
două fabrici Buzău (hai, 
Buzău, Buzău !) şi Călăraşi, 
scrisul şi semnăturile surit 
aceleaşi. Ce deduceţi dum
neavoastră de aici 7 Că 
mâna clanului Budura cu 
zahărul iufestait s-a întins 
până la Deva, nu ? Ce fa
ceţi fraţilor sindicalişti 7 Ne 
băgaţi cu bună ştiinţă 
boala tn oase şi moartea în 
casă 7 Făcături, apucături, 
apucători-.

ION CIOCLEI
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Unde servim o „m asă" caldă ?
Duminica trecută-, la fiare ne-a recomandat ţ  

ora prânzului (13,30), cinci ciorbă de burtă, mititei, ţ  
persoane doreau să ser- virşli, pulpe de pui, pui g 
vească masa la Restauran. la comandă —- la grătar g 
tul „Retezat" din Haţeg, sau gătit. $i reţineţi, la •  
Intră voioşi în local cu preţuri rezonabile. a
gândul că vor servi ceva înăuntru era ordine, cu- g 
cald, dar se întorc ime- răţenie, un cadru intim. •  
diat, mai puţin bine dispuşi ©am^g^i-au aşezat să « 
ca la intrare. Arizi, zice ia marâ, iar noi' suntem a 
unul, să nu aibă nici un fadefecisţi să urcăm şi sus, •  
fel de mâncare pregătită, la etajul doi pentru a ve. •  
nici măcar un sandvicij dea mlnî-barul — cofetă-•  

Norocul celor care um- fie. Aici .<|i*a!»®alvina Vlad •  
blau să servească prân. ne îmbie servim o'.pră- •  
zul a fost că au întâlnit jttară proaspătă — doboş, •  
un localnic ce i-a fadriep* terţ cU *^că sau alte pră. •  
tat spre un restaurant par- jituri «u«temă. Ori poate r  
ticular, la ieşirea din Ha- o bere de Haţeg sau stră- ^ 
ţeg, fei pantă, pe str. Vi- ină, o bâuturff fină. J  
ilor. Ii însoţim şi noi pe Şii late aşa; negăsind J 
oamenii doritbri să mă- nimic de servit decât bă- _ 
nânce şi aici aţem o plă- uturi .alcoolice, în două J 
cută surpriză. Călcând restaurante aflate se pare. ^ 
pragul firmei S.C. „Pas- în l̂ocaţie de gestiune, am ^ 
com Prodiraex" S.R.L., fost puşi în situaţia să g 
condusă de dl Păta'Pas- facem o publicitate gr a- 
cu, adresânduvie bucătă- tullS (dar pe cinstite) u- g 
resei dacă se găseşte ceva nei firme cane Işi respectă g 
de mâncare, diritr-o su- cu adevărat clienţii. (S.C. g
m 9 9 9 9 9 9 0 9 9 ^ 9 ‘*0*90m9m-»mmmm:m ;

CONCURSUL DIN 3 l OCTOMBRIE 1993

La Stadionul „Cetate" dm -Deva se restituie banii celor care i-au depus 
la firma -JttLMMI" S.N.C. Galaţi, In cadrul jocului de întrajutorare. ____ __,

favoriţilor lor pe teren 
3. INTER — PARMA

1. CAGLIARI —'TORINO X 2
Sardinienii au evoluţii contradictorii pe

teren propriu.
2. FOGGlA — CREMONESE 1 
Localnicii speră la o primă victorie a

propriu.
1 X

Meci greu pentru gazde, care ţin ne
apărat să-şi apropie victoria.
4. JUVENTUS — GENOA 1 
Cedând surprinzător „acasă" în faţa

Piacenzei, Genoa, este puţin ■ probabil că 
va opune o rezistenţă mare celor de la 
Juventus.
5. LAZIO — UDINESE X
Udinese ţinteşte un. egal; foarte necesar

după înfrângerea pe teren propriu în faţa 
lui Inter. .
6. LECCE — ATALANTA X
Oaspeţii sunt foarte „cuminţi" în de

plasările lor, însă ,1a Lecce nu credem că 
vor avea probleme în obţinerea unui 
punct. •
7. PIACENZA — NAPOL1 X 2

Piacenza are" mare nevoie de (o nouă) 
victorie, însă, cu Napoli, acest lucru este
greu de realizat»
8 . REGGIANA — ROMA 1 .2
Intwes^t este că Reggiăna acasă nici

n-a învins, faşă nici n-a pierdut. Dumi
nică, în partida cu capricioasa Roma, Va 
merge pe câştig, dar s-ar putea să şi 
piardă.■ "~
9. SAMPDORIA — MILAN 1 X 2 
Samp este o echipă eâpabilă în momen

tul de faţă să-i învingă. pe milanezi.
10. FIORENTINA — PESCARA 1 

Atuurile partidei sunt de partea Fio-
rentinei. ±
11. PADOVA — COSEN2A X

Se întâlnesc două echipe ce speră ca
sezonul acesta să nu mai rateze promo
varea. ■
12. PISA — LUCCHESE 1 2

Meci incolor, însă şi-n divizia secundă
mişunâ tot felul de interese.
13. VERONA — BARI X

Meciul egal convine ambelor tabere.



Politica nu înseamnă numai luptă
I, rîi .ţ»a vis *ă pol xscfl 

din Judeţul nostru, «iestul 
de palidă, acţiunea orga
nizată de Consiliul Europei, 
partidele social-democrate şi 
ecologiste din Olanda şi 
Efigia, precum şi Fundaţia 
„Friedrlch Ebert" din Ger
mania, in colaborare cu 
Convenţia Democratică din 
România, Filiala Hune- 
doara, poate fi considerată 
o rază de revigorare a a- 
cesteia. Dar iată despre ce 
este vorbjş. La Deva — ca 
şi in alte 14 oraşe mari ale 
ţării — au avui loc două 
seminarii pe tema democra. 
ţiei şi cunoaşterii acesteia 
de către oamenii angajaţi 
în politică, lideri de for
maţii politice, ş.a., răspân- 
dindu-se experienţă acumu
lată în ţările vestice avan- 
sate-din acest punct de ve- 
dere. Despre seminarul im 
17 octombrie, cu tema „Co
munic* re &,»' tate r® 
laţii publ ce“ -  ziarul 
vântul liber" a scris la mo- 
mentul potrivit în zilele de

23 şi 24 octombrie a.c. a 
avut loc cel de.al doîTea se
minar cu tematica „Dezvol-, 
tarea şi extinderea demo
craţiei" la care ne vom opri , 
î ■ continuare.
■ Manifestarea: a fost co-

SEMINARII DE 
EDUCAŢIE 

CIVICĂ

ordonată de dl Constantin 
Mocăniţă, preşedintele Fi
lialei Hunedoara a C.D.R. 
şi i-a.avut ca oaspeţi de 
onoare pe ’ dnîi Jos  ̂Ber- 
trand Şi; Horst Junk, mem
bri ai partidelor social- 
democrate din Belgia şi, 
respecftv. Olanda. La se
minar a participat, de ase
menea, dl Dumitru Ifrim, 
deputat în Parlamentul Ro
mâniei, care şi-a-»adus o 
contribuţie de seamă la_ re
uşita acestuia.. Căci, fără TRAIAN SONDOR

I S.C. „Univers44 S.A. Deva

Gândire creatoafii, eh iliiiiţă , profit I
Graţie conducerii com. 

petente a societăţii, (direc
tor dna economist Elena 
Bodoiân, contabil şef ‘"e- 
conemist Ancuţa Roşu 
-•rr în întreaga perioadă 
trecută dey la înfiinţarea 
societăţii- a urmărit efi- 
cienţa, reoiganizându şi ctf 
:hHszt fnţă sa feţele co
merciale; înfiinţând noi 
raioane, magazine şi con- 
signaţis tn cadrul altora, 
S.C. „Univers" S.A. Deva 
înregistrează/ rezultate, 
bune. Atât cât prevede 
legea, şi în funcţie de 
necesităţi, spaţiile comfer-

■■ Mtr-adevăr în ;r . lumea 
lor. Jucării feluri te,*, in
clusiv păpuşi v mingi, 
dulciuri, articole de ' pa- 
petărie sunt.expuse spre 
vânzare îp rafturi, pe sta
tive şi în vitrinele inte- 

, pioare. Preocuparea ac
tuală a celor şase angajate 
(responsabilă7-dna Viorica 
Şerban) este aproviziona
rea din vreme, pentru săr
bătorile de Crăciun şi A- 
nul Noii, cu globuri şi 

: instalaţii de iluminat pen
tru brad, dar şi cu felu
rite jocuri şi jucării.

•  Cele patru tinere *sa-

voinţa dnei Rodica Ma- I 
rian Şi drei Ileana Mol- ’
do van. notăm că artico- i 

d

MAGAZINELE SOCIETĂŢII VA OFERĂ:
•  Decoraţiuni interioare
•  Articole vestimentare şi de galanterie 
. •  Obiecte electrocasnice
•  Articole pentru week-end

ciale au fost dotate cu 
aparate electronice de 
marcat, cu sisteme de a. 
larmă electrice, eu cân
tare electronice; Zestrea 
societăţii a fpşt întregită^ 
cu o rhaşină de festonat 
covoare ,care va fi utili
zată în scopul servirii 
cumpărătorilor. ••

Dar -să cunoaştem mai 
bing eâtevtt unităţi, şi "ra- 

- ioane care-i aparţin.
«r Devenilor şi celor din 

ijîmprejurimi 1q este foarte , 
t mo eut îăgazinul ac 
„MERCERIE" din centrul 
vechi ăl municipiului. 
Cele mai mărunte obiecte, 

complementare realizării de 
confecţii — nasturi, •re- 
janse, fermoare, aţe — ori 
fire de tricotat, cât şi u- 
nele, accesorii aici le gă
sim. Dar nu numai. „Pe 
lângă articolele de mer- 
cerk galanterie 1 > . v*
rochipărie — spunea dna 
Mafia Nan, responsabila 
magazinului, oferim celor 
Interesaţi şi 'ţesături, res
pectiv stofe de rochii, pal- 

' toane şi pardesie, la pre
ţuri convenabile, şifon, 
tercot, damasc -- pentru 
lenjerie. Le aprovizionăm 
direct de la Arad, Timi
şoara, dar şi prin S.C, 
„Sarmintex" S.A. Deva. 
Vom 1 aduce, la ; cererea 
cumpărătorilor, covoare 
persane de la fabrica din 
Cisnădie".

•  La „LUMEA COPI
ILOR" (str. M. Kogălni
ceanu) cei mici se simt

iariate de la „CĂMINUL" 
— dna Margareta Ghi- 
guţă, care coordonează 
aici activitatea, dneie Mă
ria Radu şi Doina Vul
can, dra Angela Marc — 
au reuşit să menţină pres
tigiul câştigat cu mulţi 
ani în urmă al unităţii, 
prin întreaga activitate. 
Volumul mare al vânzări
lor, servirea promptă, răb
darea în dialogul cu oas
peţii magazinului sunt câ
teva argumente în acest 
sens .O mare" parte a 
decoraţiunilor interioare, 
dar şi lenjerie, stofe şi. 
mătăsuri se pot cumpăra 
prin serviciile acestul̂ ma'- 
gazin, situat pe bdul De- 
cebal. ■

•  Magazinul „CAS
NICA", amplăsat în veci
nătatea celui de mai sus, 
completează ' gama obiec
telor utile necesare în spe-' 
cial In bucătării şi su
fragerii. Porţelanuri de 
calitate, articole de sticlă
rie, vase emailate şi din 
plastic, sunt câteva din
tre «iele mai solicitate o- 
-biecte aflate in aprovizio
narea unităţii de menaj. 
„Se află în intenţia noas
tră — preciza dna Elena 
Barjica, responsabilă, a. 
provizionarea cu butoaie 
din plastic, foarte solici
tate în acest sezon".

•  „CASA VACANŢEI", 
din str. Libertăţii — un 
nume în consens cu ge
nul de activitate. Cu bună-

iei* sport — adidaşi din 
piele, bocanci de schi, î 
ghete din piele (13554 lei |  
perechea), treninguri . de J 
bumbac, chinezeşti, dar şi |  
cele de' champirig, sacoşe * 
de vqiaj, mingi, articole I 
de pescărie îşi aşteaptă * 
cumpărătorii. Costumele şi j 
gecile din fâş — furnizor, J 
S.C. „Matex" S.A. Deva | 
— se bucură de. aprecierea I 
cumpărătorilor pentru fan- J 
tezia creaţiei şi bunul | 
gust al îmbinării culorilor, * 
daf şi datorită preţului î 
accesibil: 18 000 lei o , 
geacă şi 17 873 lei un I 
costum de schi. In cadrul | 
magazinului se va deschide i 
în curând un raion re- I 
prezentativ. al S.C. „GU- J 
BAN" ,S.A. Timişoara. . | 

Societatea a; încheiat j 
deja un contract cu „Gu- | 
ban", urmând ca în raio- « 
nul destinat-soeietăţii ti- | 
mişorene să se găsească j 
articole din mase plastice, J 
ln< al’ i hintfi mârochină- , 
rie, produse metalice şi I 
chimicale — la preţuri ac- |  
cesibile. Va exista preo- * 
cupare, din partea ambi- |  
lor parteneri de afaceri, * 
:»!• ru expunerea şi -eta- I 
larea corespunzătoare a * 
tuturor articolelor, mai i 
ales a celor din gama pro- I 
duselor metalice : cande- î 
labre, veioze,: lampadare, I 
lămpi de birou, precum şi | 
a micului mobilier — mă- | 
suţe demontabile din me- » 
tal şi sticlă, module pen- I 
tru spaţii comerciale. In * 
atenţia comercianţilor se | 
*vă afla în permanmtţă, îm- J
prospătareă sortimentului |
existent, răspunzâpdu.se I 
prompt cerinţelor cumpă- î
rătorilor. v . ................... |

Conducerea S.C. „Uni- * 
vers" apreciază că înfiin- | 
ţarea acestui raion ' la * 
„Casa Vacanţei" va fi un I 
câştig pentru populaţia ! 
municipiului Deva, mai I 
cu seamă pentru femei, J

doar şi poate, seminarul de 
sâmbătă şi duminică a fost 
o reuşită din mai multe 
puncte de vedere şi anume: 
•  Numărul participanţilor a 
fost mai mare de 40 repre
zentând nu numai formaţii 
din Convenţia Democratică  ̂
ci şi altele — sindicate, 
P.N.L. etc. •  Celor prezenţi 
li s-a prezentat pe larg 
stadiul atins şi caracteristi
cile democraţiei în două 
ţări 'ce au o îndelungată 
tradiţie în domeniu — O- 
landa şi Belgia. 9 Discuţiile 
au fost deschise, sincere 
şi au abordat o paletă largă 
de aspecte ale problemei 
pusa în dezbatere. •  De-a 
lungul acestora s-a subli
niat ideea deosebit de pre
ţioasă că politica nu în
seamnă numai luptă, ci, mai 
ales, colaborare, iar demo
craţia este o modalitate de 
a găsi soluţii la problemele 
comune,- pornindu-se de la 
viziuni politice diferitei

care vor ■ găsi aici îneăl- i
î- Iţăminte şi obiecte de ma- 

rochinărie, apreciate pen- j 
tru linia elegantă, călită- | 
tea, pentru fantezia şi bu- J 
nul gust al creaţiei. '•J

Reportaj / 
realizat de 

ESTERA SÎNA
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Ditt partea Distribuţierde Gaze NaturakTifgu Mureş 
ÎN ATENŢIA CONSUMATORILOR

DE GAZE NATURALE
întreţinerea, exploata

rea $1 repararea instala
ţiilor de utilizare a gaze
lor naturale revine bene
ficiarilor.

Pentru preîntîmpina. 
jrea aocidentelor ce ar 
pntea surveni din cauza 
folosirii incorecte a In
stalaţiilor de gaze natu
ral*. se vor respecta cu 
stricteţe : următoarele re
guli : -

t. ÎNAINTE DE

APRINDEREA
■ ■ 'y  : V.;--

FOCULUI:

a) Se va face ventila
rea încăperilor In care 
funcţionează aparatele de 
utilizare: în centralele 
termice şl fn Încăperile 
cu aparalţ cu focuri libe
re se va crea o ventilare 
permanentă:

b) Se va controla Ura-
ţol racoruate

- ia cos i In caz că se con. 
stată lipsa »_»««îlui, nu 
se Va aprinde focul declt 
după luarea măsurilor ca
re să asigure „tirajul (aa- 
răţarea coşului, a sobei, 
separarea aparatelor de 
evacuare mecanică, des
chiderea clapetelor de re
glaj ete.)t

c) Se va controla dacă 
robinetele aparatului de 
utilizare sînt închise: da
că robinetele sînt deschi
se. se vor lua măsuri de 
ventilare a Încăperilor 
respective si ancelor înve
cinate. aprinderea focu
lui făclndu-se numai du
pă aerisirea completă:

d) Se va asigura acce
sul aerului de ardere în 
focarul aparatului de u. 
tllizare, (prin (deschiderea 
osiţelor cenuşa rulu! la 
sobe. prin deschiderea 
fantelor de acces la aer 
In tocat, prin pornirea 
ventilatorului etc.):

e) Se va verifica func
ţionarea aparaturii de au
tomatizare t

t) Se va asigura ven
tilarea focarelor.

2. LA APRINDEREA

FOCULUI ' 

ŞI ÎN TIMPUL

FUNCŢIONARII:

a) După aerisirea fo
carelor. minimum 5 mi
nute se poate proceda în 
continuare lâ aprinderea 
focului "su rprinderea ar
zătorului sau' a instalaţiei

de ardere se face numai 
cu aprinzătorul, fiind in
terzisă aprinderea direc
tă ea chibrituri, hîrtle 
etc. I

£■
sul caracteristic al gaza
tul. să se ia de urgenţă 
Următoarele măsuri:

b) Se apropie aprinză
torul de arzător, după ca- 
re se deschide lent ro. 
binetul de manevră, pînă 
la aprinderea flăcării i 

; continuarea deschiderii 
robinetului se va face 
concomitent ca suprave
gherea stabilităţii’ flăcă
rii :

—■ stingerea tuturor fo
curilor : I

•— deschiderea nsilo» 
şl a ferestrelor i I

— s$ nu se aprindă 
chibrituri şl -să na se 
manevreze întrerupătoa
re electrice:

c) Respectarea instruc
ţiunilor elaborate de fa
brica producătoare a a- 
paratelor de utilizare!

— să nu se doarmă 
„noaptea în încăperi.

d) Supravegherea per
manentă In timpul func
ţionării a tuturor apara. 
telor neautomatizâte:

e) Stingerea foculpl la 
.aparatele de utilizare ra
cordate' cu furtun se va 
face prin închiderea ro
binetului de siguranţă (cel 
«te dinaintea furtunului). 
Iapă stingerea' flăcării !n- 

chizîndu-se şl> robinetul, 
de manevră ;

O In instituţii (şcoli
cămine, hoteluri), focul
Se ajsrinde şl se stinge 
numai de către persona
lul Instruit şi thsărcinat 
eu 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- 
prins nesupravegheat:

’ Reamintim abonaţilor 
casnici $1 asociaţiilor de 
lcxxttari că plate consu
mului de gaz se, efectuea
ză în termen d® 5 zile de 
la data primirii înştiinţă
rilor de plată sau depu
nerii în cont la C.ECL

Peste termenul res
pectiv. se percep pena
lizări. iar la 30 de zSe 
se încetează furnizarea 

. gazului
Degradarea aparatelor 

de măsură se sancţionea
ză cu amendă de la 
5000 ta lOOăO de lei.

Consumatorii de gaze 
, naturale sint obligaţi să 
permită delegaţilor între
prinderii distribuitoare, 
care se prezintă cu legi
timaţia vizată la zi, si or»

■ din de. serviciu, accesul 
pentru control si verifi
care sau revizie a insta
laţiilor de gaze. ;

Abonaţilor care şe opun 
la . efectuarea controlu
lui. 11 se va sista furni
zarea- gazelor pînă Ia •- 
fectuarea controlului T gf! 
după agitarea tarifului 
de deschidere !

— să se doarmă cu fo
cul aprins:

— să se doarmă In În
căperi cu aparsjte de con
sum gaze neracordate la 
cos:

— să se utilizeze apa
rate de consum nerae»r- 
date la cos. PMitnş.,îiţcăl- 
zlrea încăpcălor:

-a, să se facă modificări 
la instalaţia de> gaze fără 
aprobare legala;

— să se obtureze sec- 
ţlunea coşului. în timrmt. 
funcţionării aparatelor âe 
ardere:

b) Dacă se simtedpteo-

' Apelăm, «te asemenea, 
la întreaga populaţiei 
pentru a ne sprijini la 
depistarea' oricăror ten»- 
naţii de gaze pe conduc
tele stradale sau oria 
spaţiile verzi.

Pentru orice emanaţii «le 
gaze, sau alte cauze care 
ar putea diminua gradul 
de siguranţă tn e&ploa» 
tare al conductelor f | 
instalaţiilor de gaze,* e» 
va telefona de urgenţă 
echipelor de / intervenţiê  
care răspund la teiefon- 
neie: Deva — 627091. Hu
nedoara — 712849 : Călan 
—„ 730492; Slmerîa 
664343 ; Orăştie — 6424© |  
Parofenl —a '.Vulcan , ii* 
S7imz i Haţeg — 77719d.

STIMAŢI CONSUMATORI II»*, GAZKfîA^RALE
Folosirea gazelor naturale de că

tre cei care nu cunosc şi nu respectă 
instrucţiunile pentru utilizarea lor, 
creează pericolul producerii de ex
plozii.

De aceea, pentru prevenirea ex
ploziei în locuinţa dv„ indiferent 
dacă gazele acumulate provin din 
infiltraţii sau ca rezultat al unei de
fecţiuni sau manevre greşite a insta
laţiei de utilizare, vă recomandăm 
următoarele i
. — nu aprindeţi focul sau lumina
efodricâ în tkcăpori fără a 
aerisire prealabilă ;

asiguraţi aerisirea permanen
tă tn încâperilă în care există apara
te de utilizare cu flacâr» desţ̂ isâ/T'j;

asiguraţi ventilarea subsolului 
prin orificii de ventilare pe contu» 
rul exterior al clădirii şi între încă
perile din subsol >

— nu obturaţi orificiile de aeri
sire ale pivniţelor şi ale subsolurilor 
tehnice ;

— respectaţi instrucţiunile de u-
tilizare a gazelor'naturale existente' 
la consumatori şi publicate periodic 
în presa loârfă. de către Distribuţia 
de Gaze Nofum'e (CEG)

/



4R

VÂNZĂRI-

GlflkfPARARI
ri ''

•  Vând -casă 2 camere, 
bucătărie, cămară, beci, 20 
ari teren, Peştişu Mare — 
Valea Banilor, 91.

•
•  Vând dozator de suc 

din inox, marca Comelius. 
Tel. 724573. str. Stegarilor, 
nr. 28, .Hunedoara.

•  Vând apartament 4
camere, bloc cărămidă, etaj 
2, preţ convenabil. Tel. 
625981. (1060380)

«
•  Vând pian coadă,

„Zapka Sohn Wien“, stare 
foarte bună, preţ negocia
bil. Brad, tel. 651145, după 
ora 16. (1060558)

•  Vând camion Opel 3,5 
tone, 80 000 km, 'convena
bil. Relaţii la tel. 716551, 
716744, între orele 8—16 şi 
711691, orele 16—22.

(1060374)

' # Vând Volvo Diesel fa
bricaţie 1984, plus Dacia 
1310. fabricaţie 1984, ne
gociabil. Relaţii tel. 627876.

(1060572)

, •  Cumpăr garsonieră. De
va. tel. 956/42889. (1060566)

. •  Vând pământ 36 ari în 
Veţel. Informaţii Deva, bl. 
23, ap. 20, Al. Saturn (Do
robanţi). (1060565)

•  Vând uşi, motor elec
tric 550 W, minicasetofon 
Tel. 956/65195. (1060563)

•  Cumpăr tractor chi
nezesc. Fănuş Vlorel^_jsat 
Chizid ,nr. 132, comuna 
Boşorod. (1060399)

•  Vând apârtament con
fortabil, zonă ultracentrală, 
CU 3 'camere, urgent. Pot fi 
găsit între orele 18—20f preţ' 
convenabil. Orâştie, str. E- 
roiior, bl. A, sc. D, ap. 46, 
e t 1. (1060398)

•  Vând Ford Capri în
matriculat şi motoretă Hoi
nar. Tel. 614690.

•  Vând butelie cu ara
gaz. Tel. 623730. (1060394)

•  Vând uşă intrare, fur
nir steiar şi toc uşă stejar. 
Tel. 622333. (1060391)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere. Simeria,

bl, 21, sc. B, ap. 20, preţ 
negociabil. (1060578)

•  Vând antenă satelit,
comoielă cu^montare. 
721279, 716438. (922255)

- » Vând convenabil Oltcit 
Club. stare perfectă, piese 
rezervă. Tel. 721015, după 
ora 16. (92257)

•. Vând apartament două 
camere. Micro 6, Hune
doara, Mureşului, 14/26.

(922259)

•  Vând uşă metalică, ga
raj, aparat mărit foto. ma
şină găurit. Tel. 724353.

(922263)

•  Vând cauciucuri 825/20, 
două bucăţi, 900/20, două 
bucăţi. Tel. 713841. (922264)

•  Vând convenabil uti
laje carmangerie. Informaţii 
tel. 712339, după ora 16.

(922265)

•  Vând televizor alb-ne- 
gru. Diamant 153, preţ con
venabil Tel. 728472. (922267)

OFERTE DE 
SERVICII

•  S.C. Comtour Lowe 
S.R.L. Deva, str. Sîntuhalm 
nr 1 angajează urgent croi
tori şi marochineri califi
caţi, salariu deosebit. Infor
maţii tel. 621113. (1060362)

WVWWWWWWWVWW
•  S.C. Trans Corn 

Impex „Nada" S.R.L. 
Deva încadrează ur
gent femei din Hu
nedoara şi Deva, pentru 
tricotat manual, cu 
munca la domiciliu. 
Informaţii la tel. 617036 
sau la boutique „Nada" 
din piaţa agroalimen- 
•tară, intre orele 10—
18. ‘ (1060567)

AUNWWMmWMWk

o'’ S.C. „Garant" S.R.L 
Deva angajează doi sudori 
(electric şi autogen) băr
baţi. Au prioritate şomerii. 
Informaţii suplimentare teL 
611592, orele 7—8. (1060581)

DIVERSE
•  Cu autorizaţia 8448/ 

1993, emisă de Consiliul 
Judeţean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă, reprezentată prin 
Dorodici Sebestim din De
va, cu obiect de activitate 
de comercializare produse 
alimentare, agroalimentare, 
industriale, transport marfă 
etc. (1060395)

PIERDERI

•  Pierdut . chitanţă elibe
rată de S.C. „Mimmi" Ga
laţi pe numele Andronic 
Petru. Şe declară nulă.

(1000552)

•  Pierdut carnet de şo- 
*mer pe numele Sanfirişca
Nicolae. Se declară nut 

(1060562)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu pe numele Iorga A- 
lin, eliberată de Siderur
gica Hunedoara. O declar 
nulă. (922261)

ÎNCHIRIERI

•  Caut garsonieră pentru 
Închiriat In Deva. Infor
maţii 729428.

•  Ofer spre închiriere a- 
partament 2 camere nemo
bilat, parter, str. Salcâmi
lor, bL *32, ap, 63, lângă

-Liceul Auto, bun şi pentru 
birou sau magazie, 38 mp. 
Informaţii zilnic Intre orele 
12—14 şi 16—18. (1060358)

•  Ofer pentru închiriat 
garsonieră, zona gării. Hu
nedoara. TfeL 711780.

(922262)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2 
camere în Deva şi casă in 
Mânerău pentru apartament 
4 camere în Deva. Infor
maţii la tel. 619209, după 
ora 17. (1060583)

COMEMORĂRI

DECESE

•  Cu aceeaşi durere 
in suflet închinăm fru
moasele amintiri de o 
viaţă, adânc regretate 
într-o dureroasă co
memorare de preţuire 
a sufletului lor nobil 
şi bun, la Împlinirea 
unui an şi şase luni şi 
respectiv 13 ani, de la 
sfâşietoarea despărţire 
de'cei dragi,

OLAH IRINA şl 
OLAH ŞTEFAN 

Un gând pios, la
crimi şi flori pe tris
tul lor mormânt. Fa
milia. (922254)

•  Cu adâncă durere 
soţul, fiicele, ginerii şi 
nepoţii anunţă trecerea 
în nefiinţă a celei care 
a fost
ing. EISLER SILVIA
înmormântarea are loc 
azi. 28 octombrie, ora 
15. la Cimitirul Cato
lic din Deva. Corpul 
neînsufleţit se află Ia 
domiciliul din str. Mi
nerului. (1060588)

0  Cu inimile zdro
bite de durere, anun
ţăm încetarea din viaţă 
la 26 octombrie 1993, a 
scumpei noastre mame 

MARIA BROZBAN 
din Deva

Dragostea noastră să-ţi 
vegheze somnul de 
veci. Fiii Viorei, Gu
riţă şi Stelică. (1060577)

•  Cu adâncă durere fa
milii îndoliată, fiul Mircea 
şi fiica Felicia anunţă tre
cerea in hefiinţă a celui 
care a fost un devotat soţ, 
tată şi bunic

ELIU U. MIRCEA 
Corpul neînsufleţit se află 
depus la .Capela cimitiru
lui catolic. înmormântarea 
va avea loc vineri, 29 oc
tombrie 1993, orele 14, O» 
dihnească-se în pace.

(1060587)

•  Familia Meszarosch a- 
nunţă cu adâncă durere 
încetarea ţjin viaţă a celui 
care â fost

EMMY SZOTS 
înmormântarea va avea loc 
în ziua de vineri, 29 octom
brie, ora 15, din capela ci
mitirului catolic.' (1060585)

•  .Colegii de la secţia 
OE 1 şi TUT — Siderurgica 
S.A. sunt alături de Suzana 
şi Dana Moisă, la dispari
ţia soţului şi tatălui, cel 
care a fost

Sing. IOSIF MOISA
(922266)

•  Suntem alături de 
dr. Theodor Bădău în 
momentele grele prici
nuite de trecerea In 
nefiinţă a mamei sale.

Transmitem totodată 
condoleanţe familiei 
dr. Theodor Bădău, dr. 
Valentin Bădău, prof. 
Emilia Bădău., Perso
nalul Laboratorului de 
Evaluare Sanitară Ju
deţean Deva.

complexul m w  ftoHAt/  w  mdbila
ŞI BUNURI DE LARG CONSUM

> Organizat de S.C. METRO MOBILA S.R.L. 
SÂNTUHALM ,

Vă stă la dispoziţie tn fiecare zi, oferindu-vi un 
sortiment variat de MOBILIER pentru apartamente 
şi birouri din producţia internă şi din import.

S.C. METRO MOBILA vă stă la dispoziţie .cu :
— mobilier clasic pentru camere de zi şi dormi

toare ;
— mobilier din metal şi sticlă pentru holuri şi 

dormitoare;
— mobilier pentru birouri şl săli pentru calcu

lator.
Pentru orice fel de alte produse de mobilier, so

cietatea noastră aşteaptă comenzi la te). 095/62 62 94. 
fax 095/62 13 86 sau la sediul firmei din DEVA, str. 
Sântuhalm, 34 A. (CEC)

S.C . M A G IK A  —  IMPEX S.R.L. BR AŞO V

PR O G R A M U L PLĂŢILOR IN  C A D R U L 

S ISTEM U LU I D E ÎNTRAJUTORARE

V I T A U S
•  joi, 28 octombrie — chitanţele nr.

1947—2043. _
•  vineri, 29 octombrie — chitanţele nr. 

2044-2152.
Precizăm câ circuitul nostru de întrajuto

rare asigura câştiguri de 8 ori suma depusâ. 
Depun@;da minima — 10000 iei. Plata dupâ 
3 Juni.

Plăţile se efectuează Io Honul „Bu* 
cura* din Haţeg.

S.C. „CBIŞBUS" Ş.A. BRAD 
Anunţă Intenţia de modificare a tarifelor pen

tru serviciile prestate publicului călător şi celor
lalţi beneficiari, începând cu data de 1.12.1993. 
Modificarea este motivată de majorarea preţurilor ’ 
la diferite produse şi servicii, combustibili, an- ( 
velope, piese, materiale şi altor elemente com- ^
ponente ale costurilor. (1060462)

S.C. „HOBTINA** S-A. DEVA

„ COOP. „SILVANA" DEVA
; \ .

Bdul Decebal, bl. C, parter 
Telefon 616736 

Anunţă:

Clienţi! care au marfa depusă la Magazinul 
Consignaţia din Autogară al Cooperativei ^Sil- 
vana“ Deva (Palas) sunt rugaţi să îşi ridice 
marfa nevândută, mai veche de 60 zile, până la
data de 10 noiembrie 1993.

• ^
In caz de neridicare in termen a mărfii, 

Cooperativa îşi rezervă dreptul de a o dona la 
Căminul de bătrâni. (1060463)

, I

ii%0
1%
i%
t% ,
I*
I*
I%
I«
I

BANCA AGRICOLA — S.A. DEVA I

Anunţă că in ziua de 4 noiembrie 1993, ora | 
10, va avea loc licitarea următoarelor autotu- J 
risme: *

•  Renault 20 verde — Diesel. - *
•  Dacia 1100 roşie. i

iLicitaţia şi informaţii la Banca Agricolă Dr- % 
va, bdul Decebal, bloe B. (D.P.) |

%
I

S-C. CETATE S.A. DEVA
IAngajează

•  inginer sau economist, absolvent pro- | 
moţia 1993,. cunoscător al limbii germane. , 

Relaţii la telefon 614225, interior 23. j
(1060466)j

Str. Horea, nr. 2 '
ORGANIZEAZĂ":

Jtn ziua de 15 noiembrie 1993, ora 13, la se
diul unităţii, licitaţie deschisă pentru închirie
rea următorului spaţiu comercial:

•  Ansamblu localitatea Iscroni — oraş A- 
ninoasa, bloc C 2, situat la parter, suprafaţă 81.3 
mp.

Licitaţia se organizează potrivit HG. 1228/ 
90, 140/91 republicată 279/92.

Participanţii la licitaţia de închiriere a 
spaţiului vor depune la casieria S.C „Hortina“ 
S.A. Deva o garanţie de 10 la sută din valoarea 
de începere a licitaţiei şi o taxă de 15 000 lei, ' 
până la data de 12 noiembrie 1993, ora 15,30,

Documentaţia poate fi cumpărată şi consul
tată Ia sediul societăţii.

Relaţii se pot obţine la telefoanele 613373, 
618256. (CEC)

SOCIETATEA COMERCIALA „COMLEMN** 
S.Â. DEVA

Organizează licitaţie pentru închirierea spa
ţiului comercial situat în Hunedoara, bdul Da
cia, bl. 47, Microraion V-

licitaţia va avea loc in data de 10 noiem
brie 1993, ora 10, la sediul Şocietăţli Comerciale 
„Comlemn" S.A. Deva, bdul Decebal, bl. C, 
parter.

Ofertanţii vor depune la casieria unităţii 
sau în contul 303050701 — B.C.R. — Deva taxa 
de participare de 10 000 le! până in data de 6 
noiembrie 1993.

Relaţii la telefon 626180. (834)

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL UBEP“ S.A. DEVA J/20/618/1991. Cont 30 70 50 601 B.G. Deva, 2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara. 
Telefoane - 611275. 612157, 611269. 625904. fax 618061. Consiliul =de administraţie : Dumitru Gheonea —- preşedinte. Minei Bodea, Vlrgil / 
Crişan, Tiberiu Istrate, Nicolae Târcob — administratori. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o spartă autorii acestora
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