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Dorinţa de român 
a fostului, monarh

întâlniră eu aleşii noştri
Sâmbătă, 20 noiembrie 1993, ora 11, va 

avea loc, la Casa de cultură Deva, un dialog 
deschis intre aleşii Partidului Democrat (F&N.) 
din judeţul Hunedoara şi conducerea sa cen
trală.

PARTICIPA DL DEPUTAT PETRE RO
MAN

Sunt invitaţi să ia parte toţi cei care sunt 
preocupaţi de prezentul şi viitorul judeţului 
nostru, al ţării.

A Z I
. - 18 noiembrie

O Au trecut 322 de 
;zile «Un an, au mal ră
mas 13;

•  1784. S-a născut 
f KARL MARIA von WE
BBER (m. 1826b compozi- 
lto r, pianist şi'1 dirijor 
(german;
I •  1837. S-a născut. Ia 
f  Densuş, ABON DENSU- 
î  ŞI A NU (m. 1900), poet şi 
\  critic literar român. Stu-I 
, di! : „Istoria limbii ş l î  
r literaturii române". E -j 
popeoa „Negriada"; 4 

e 1919. A murit A-« 
» LEXANDRIJ VLAHTJŢA J 
l(n.'1858), scriitor şi pu-î 
1 blicist român. A condus* 
l in  colaborare mai m ulteţ 
» reviste („Vicaţa", „Se- 7 
Lmănătorul", . „Lamura").* 
[A scris versuri, proză:* 
f („Din goana vieţii",/ 
; „Câţiva paraziţi*4), ro- * 
mânui psihologic „Dan",* 

•.memorialistică „România ţ  
pitorească"; «

•  82 de ani de la naş-j 
r tor ea savantului ameri- 
fcan de origine română] 
t’George Palade.

•  Sfântul Prooroc Av-1 
Ldie; Sfinţii Mucenicl-j 
[Vorlad şi loasat

U N A  PE Zf
— Do ce ţi-ai vopsit 

maşina, albastră pe e  
parte Şi roşie pe cea
laltă?

— îmi place să aud 
cum se contrazic mar
torii.

i mm

Aparţin generaţiei care s-a născut sub dictatura" 
carlistă. Primii ani ai copilăriei i-am trăit sub dic- |  
ta tura mareşalului, restul ei şi cea mai măre parte a J 
tinereţii, sub dictatura proletariatului, iar ultimul sfert * 
de veac înainte de decembrie 1989, sub dictatura uni- I 
personală a Iul Ceauşescu. Nu ne întrebaţi deei de- |  
spre un exerciţiu democratic,, pentru că rrn-1 avem |  
N-am avut unde-1 profesa. J

Tot generaţia mea este aceşa care Începea cursu- |  
rile şcolii cu Tatăl Nostru şi le Încheia cu Imnul Re- • 
gaL Asta s-a întâmplat vreo 2—3 ani, aşa că este greu I 
să se găsească In această generaţie prea mulţi reg a-, 

» lişti convinşi. Când educaţia republicană şi-a pus am- |  
|  prenta pe aproape întreaga ta viaţă, este organic greu J 
; sft mai gândeşti altfel decât ca un republican.

I De ce scriu aceste rânduri? Pentru că se' apropie I 
sârbătoarea naţională a Rom ânii de ln 1 Decembrie, !

1" când aniversăm 75 de ani de la Mărea Unire, s&vftr- |  
şită din voinţa întregului popor român, dar, cu sau *

* fără voia noastră, a celor de azi, sub sceptrul coroanei |
|  regale a României. * ■ ■■ ; I .
* A La această sărbătoare a neamului romănesc, oe- >
I tăţeanul confederaţiei -helvetice M ih a i I d e Hohenzo-1 
* lem de Sigmaringen şi-a exprimat dorinţa de a pan-*
I ticipa. A făcut-o în limba română pe care n-a rene-1 
* gat-o şi n-a uitat-o, pentru că s-a născut şi a trăit in «

( România şi, ca viitor monarh al ei, şi-a făcut educa-1 
 ̂ţia în limba ţării sale.' s. *

I Nu cunoaştem intenţiile guvernului român in ceea!
ce priveşte acordarea vizei de intrare in ţară a  fostu- *

J lui monarh, deşi comunicatul Ministerului de Externe a 
|  ne-a lăsat să înţelegem că este posibilă refuzarea a- 1 
» cestei vize. N-ar fi un lucru Înţelept In România a- j  
I nului 1993 noua ordine politică şi de stat nu maţ este |
• ameninţată de incertitudini şi instabilitate ca In 1990. * 
(Sfârşitul de an şi, deci,'sărbătoarea naţională jubt- 1  
J liară, ne găseşte ca stat membru cu drepturi depline «

Ial Consiliului Europei, integraţi deja in unele din struc-1 
turiie acestuia. Europa şi lumea au sfârşit prin a J

I" accepta realităţile politice din România aşa cum sunţs |  
o ţară înşurubată binişor pe calea reformei, In care I 

J o edifică chiar «a ă în paşi mărunţi, si ttul 1< drept 2 
|  cu toate atributele sale. A refuza unui cetăţean străin I 
» dar care are şi cetăţenie română dreptul de a vizita !
I intr-un moment aniversar ţara a cărei limbă o folo- 1  
J seşte, chiar dacă acest cetăţean a fost monarhul Ro- «

«mâniei, nu ne-ar aduce 'decât deservicii. Este părerea I . 
 ̂unui-eetâţean român care-ş» iubeşte ţara şi nimic mai «

E* mult. |
ION CIOCLEI I

ţ f  PARIS. Conducerea 
Partidului Democraţiei So
ciale din Remania (P.D.S.R.) 
a transmis primului secre
ta r al Partidului Socialist 
Francez, Midiei Rocardv o 
Scrisoare prin care este 
exprimată dorinţa stabili
rii şi dezvoltării unor ra
porturi de colaborare intre 
cele două formaţiuni poli

tice, în interesul promovării 
valorilor social-democraţiei. 
al solidarităţii, păcii şi secu
rităţii internaţionale, se a- 
rată intr-un fax remis a- 

_genţiei Rompres.

■  ATENA Cea de-a 
cincea Conferinţă a miniş-j 
trilor Consiliului Europei 
însărcinată cu problemele 
migraţiilor va examina ia 
Atena, în zilele de 18 şi 
19 noiembrie, chestiuni re
feritoare la masivul flux 
imlgraţional, imigranţii 
clandestini, rasismul şi xe-

notobia in Europa, infor
mează AFP. Discuţiile se 
vor concentra asupra -for
turilor pe care trebuie să 
le întreprindă guvernele, 
partidele politice şi colec
tivităţile locale pentru a 
integra imigranţii legali in 
societăţile europene şi a 
stăvili fluxul de intrări i- 
lcgale.

■  MOSCOVA. Populari
tatea comuniştilor ruşi în 
rândul electoratului a cres
cut în ultimele săptămâni, 
aceştia urmând pe poziţia 
a treia în rândul partide

lor ce îşi voi 
datele de dep 
gorile legislative 'de I / ’ 
decembrie, relevă s<h■;*X&i' 
de opinie. După cumN InvO 
dlcă ultimele anchete 
blicate de presa din Mos 
cova .în decurs de 15 zile 
numărul celor ce intenţio
nează să-i voteze pe co
munişti a crescut de la 
2 la şută la 7—10 la sută.

CUVÂNTUL
L IB E R
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UN RAION CU PRODUSE „GUBAN"
Recent, in Magazinul 

„Casa vacanţei", aparţi
nând S.C „Univers" S.A. 
Deva, s-a inaugurat un 
raion specializat ln desfa
cerea produselor S.C. „Gu- 
ban“ S.A. Timişoara. Ra
ionul este o premieră pen
tru judeţul nostru şi. se 
alătură magazinelor des
chise - de firma timişo
reană la Cluj, Reşiţa, Oţelu 
Roşu, Lugoj şi Piteşti.

Calitatea încălţămintei 
purtând marca „Guban" 
este cbnoscută şi recunos
cută. Ceea ce poate se 
cunoaşte mal puţin este 
gama foarte largă de pro
duse pe care această fir
mă o oferă cumpărătorilor. 
Astfel, femeilor le este 
destinată încălţămintea de 
lux — 16 modele de pan
tofi, In mai multe culori, 
2 modele de botine şi se
turi de pantofi cu poşetă. 
Sunt articole care răspund 
celor mai rafinate gusturi.

Dar, la acest raion, cei

Biserica ortodoxă din Luncoiu de Jos;, lăcaş de 
cult îngrijit cu multă atenţia de către localnici şl 
preotul paroh Petrii J iu , Foto : PA VEL LAZA

interesaţi pot găsi articole 
de marochinărie (poşete, 
mape, borsete, ghiozdane, 
genţi de voiaj, curele şi 
'cordoane, in modele şi cu
lori diverse); tapet lavabil; 
feţe de masă din PVC, la 
bucată şi la metraj ; pro
duse, chimice (cremă pentru 
Încălţăminte, produse de 
uz casnic ş.a.).

Indiferent cărei grupe de 
produse îi aparţin —- din 
mase plastice, metalice 
(corpuri de iluminat, mic 
mobilier), încălţăminte, chi
mice sau marochinărie —, 
la toate articolele adaosul 
comercial este de 20 la 
sutĂ Fireşte că şi preţul 
la care pot fi cumpărate 
de lâ acest raion este mai 
ihic decăt la a lţi . comer
cianţi.

Reflectând la afirmaţia 
făcută la inaugurare de 
dl Nicolae Dumitraşcu, di
rector comercial la S.C 
„Guban4* S.A., că speră în- 
tr-o colaborare benefică 
pentru ambii parteneri, tre
buie adăugat că şi cumpă
rătorii sunt bucuroşi. Su- 
prknându-sb verigile inter
mediare, şi preţurile sunt 
mal accesibile.

După victoria cu 2-1 la Cardiff
România în turneul 

final al C.M. de fotbal
întreaga suflare fotbalis

tică din ţara noastră a trăit 
miercuri noaptea momente 
de mare bucurie. Victoria 
cu 2—1 a fotbaliştilor ro
mâni la Cardiff în faţa 
reprezentativei Tării Gali
lor a încălzit inimile tutu
ror românilor mai mult 
sau mai puţin simpatizanţi 
ai sportului nu numai din 
ţară, dar şi ale celor plecaţi 
în străinătate. Românii 
noştri, atât de apropiaţi 
de sufletul celor ce iubesc 
sportul rege _ — fotbalul, 
au jucat formidabil, în
cântând milioanele de 
spectatori prezenţi în tri
bune sau în . faţa micilor 
ecrane, pe- ascultătorii de 
ia radio. Aii • fost formida
bil) Hagi, Riduciohf, Du- 
mitrescu. Sabftu. Gigi Po- 
pescu, D. Petrescu, Ionuţ 
Lupescu, Prunea, dar ce 
am putea reproşa celorlalţi 
coechipieri care au fost 
excepţionali -7-. Belodedici, 
Prodan, Selymeşi ? Sigur, 
fentele .driblingurile debor
dante ale românilor i-a 
descumpănit mult, îndeo
sebi pe apărătorii galezi,VIORICA ROMAN

•  MULfUMIM PENTRU 
FELICITĂRI. Cititori • şi 
colaboratori ai ziarului 
continuă să ne • trimită 
mesaje de felicitare şi u- 
rări de noi succese prile
juite de aniversarea nu
mărului 1000 al ziarului 
nostru. între ultimii sem
natari — dnii Romulus Hu- 
mită, din Hunedoara. Ni
colae Moţ, din Zdrapţi, 
(Brad), Mircea Horga, din 
Brad, Eugen Trif, ostaş, 
Lazăr Panait, muncitor din 
Hunedoara, Todor Partenie, 
pensionar din Simeria Ve
che. Vă mulţumim tuturor! 
(D.G.)

•  BISERICA RENOVA

TA Cu sprijinul cetăţenilor 
din sat, biserica din Lunco
iu de Jos — unde păsto
reşte preotul Petru Ţiu 
— a fost renovată. . Astfel 
s-a refăcut tencuiala ex
terioară, s-a consolidat a- 
coperişul ş.a. (Tr.B.).

•  AVEŢI UMBRELE DE
FECTE? In Haţeg, pe stra
dă Mihai Viteazul, nr. 1, 
dl Adrian Banu a deschis 
o unitate de reparaţii um
brele. în paralel, in noua 
unitate se execută şi di
verse lucrări de mecanică 
fină. (N.S.)

•  LEMNE PENTRU CEI 
NECĂJIŢI. Consiliul local 
al comunei Bucuresci a în
tocmit recent un tabel cu 
cetăţenii cu venituri mo
deste care nu-şi pot asi
gura lemne pentru foc. 
Asţfel, 20 de oameni vor 
primi lemne gratuit, 23 
cu jumătate de preţ, iar

dar nici băieţii di» apăra
re nu s-au lăsat mai pre
jos, jucând ca la carte, 
anihilând o seamă de in
cursiuni periculoase la 
poarta noastră.

Din primul moment de 
joc, am văzut o ECHIPA 
bine aşezată in teren de 
tânărul dar competentul 
„dirijor" — Anghel Iordă- 
nescu, ce Îşi croia mereu 
drum spre poarta galezilor. 
In min 32,. magicianul 
HAGI cu un şut din afara 
careului Înscrie şi 1—0, 
clipe în care ne aruncă 
în extaz I Şi abia ln min. 
63, galezii reuşesc egalarea 
1—1. După un minut tot 
el ratează un 11 m pentru 
ca apoi, in min. 82, „Rai- 
bul" nostru RÂDUCIOIU 
să aibă strălucirea ce tre
buia să „scapere" şi in a- 
cest joc ,şi, din interiorul 
careului, marchează golul 
victoriei, al calificării 
ROMÂNIEI la turneul fi
nal al C.M. din SUA din 
anul viitor. Iată, am intrat 
şi în America !

SABIN CERBU

16 cu cel mai mic preţ po
sibil. (Tr.B.)

•  IN SFÂRŞIT . a fost 
reţinut ̂ Iosif Otvos din Pe
troşani. El avea de execu
tat închisoare contravenţio
nală, . dar se tot fofila. 
(V.N.)

•  INSAMANŢARI. în co
muna Ribiţa — cum ne 
spunea dl ing. Voieu Borza 
de la ocolul agricol din 
localitate — s-au semănat 
200 ha cu grâu şi 2Ş ha cu 
orz. Suprafaţa este mai 
mare decât în anul trecut 
Lucrările s-au efectuat în 
epoca optimă şi sunt de 
calitate. (Tr.B.)

•  SA NU ARDA ŞI 
ZIUA. In cartierul Aurei 
Vlaicu, din Haţeg, ard be
curile iluminatului public 
în ‘amiaza mare. Este bine 
că se asigură iluminatul, 

dar noaptea, nu în amiaza 
‘mare. (N.S.)
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|  Date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică
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Noutăţi m edicale la  Brad

Huriedbara — Deva.

Privatizarea în domeniul 
sănătăţii face. paşi de la zi 
la zi. Condiţiile create de 
noua conjunctură determină 
nu numai o grijă sporită 
fată de pacient, ci şi, im
plicit, faţă de creşterea 
calităţii actului medical în 
sine. De curând, am con
semnat la Brad înfiinţa
rea unui cabinet medical 
privat de obstetrică-gineco- 
logie, patronat de dl dr.
Flâviu Roşu, iniţiativă eare 
vine în sprijinul localnici
lor cu câteva elemente de 
noutate în domeniu. Despre 
ce este vorba ? - Interlo
cutorul nostru ne-a făcut 
câteva destăinuiri:

— Cabinetul pe care 
l-am deschis în strada Vâ
nătorilor, nr. 1, vine, în 
primul- rând, în sprijinul 
femeilor. Am aicj in ve
dere procedeul modem de 
chiuretaj, prin aspiraţie şi 
tratament al rănilor cu 
diatermocoagulator. Proce
deul gste -net superior celui 
clasic prin faptul că se 
elimină: durerile. 
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DIVIZIA C
' CAMPIONATUL DE JUNIORI

: C X  A S A H E N  T U L

— Dincolo de acest act 
medical deosebit de im
portant pentru femei, ce , 
mai oferă cabinetul clien
tului ?

— Asistenţa medicală 
este diversă. Aş enumera 
doar o parte ' dintre activi
tăţile cabinetului: trata
mentul sterilităţii primare 
şi secundare, între trei luni 
şi doi a n i ; tratamentul 
colpitelor cronice, rebele, 
etiologic cu fitoncide şi a- 
plicaţii locale, al proceselor 
inflamatorii specifice şi 
nespecifice aparatului uro
genital.

— Dle doctor, având în 
vedere statutul de cabinet 
privat, care sunt taxele 
pentru o consultaţie de 
specialitate ?

— O consultaţie se ta
xează eu 600 de lei. Pen
tru un chiuretaj taxele os
cilează între 4—5000 de lei, 
în raport de opţiunea pa
cientei, de procedeul me
dical fplosit.

CORNEL POENAR

1. MIN. ŞT. VULCAN 13 11 1 1 72 4 , 23
2. Mureşul Deva 13 9 1 3 56 14 19
3. Armata Aurul Brad 13 9 0 4 56 17 18
4. Dacia Orăştie 13 8 2 4 35 9 18.
5. Victoria Călan 13 6 4 3 38 21 16
6. Min. Ghelari 13 7 2 4 26 16 16
7. Constr. Hunedoara 13 7 2 4 29 26 16
8. C.F.R. Simeria 13 7 ■■■ 1 5 47 25 15
9. Min. Certej 13 6 2 5 26 30 14

10. Min. Aninoasa 13 5 2 6 39 27 12
ÎL Min. Bărbăteni: 43 4 1 8 28 32 9
12, Metalul Crlşcior 1 13 4 - A- 8 24 66 9
13. Haber Haţeg 13 4 0 9 20 37 8
14. Min. Teliuc 13 3 2 8 25 51 *
15. Jiul Petrila 13 2 1 10 11 103 5
16, Cerna Cristur 13 2 0 11 6 60 4

g
Etapa următoare şi arb itrii: ASA Aurul Brad —• 

in. Teliuc, arbitri (Cârstea G, Popa P, şi Kecsedy 
.) — Petroşani; Min. Gertej — Victoria 90 Călan: 

(Melha, Pândărelu şi Sebeş N.) — Orăştie; Dacia 
Orăştie — Min. Aninoasa: (Cobzaru, Pop G. şî Clinei)
—  Hunedoara ; Min. Bărbăteni — Min. Ghelari: 
(Nistor, Medrea, şi Deac) — Sim eria; Haber Haţeg-
— Jiul Petrila : (DănHă, Mândru şi Popescu G.) — 
Hunedoara ; Cerna Gristur —- Min. Şt. Vulcan; 
(Stanca, Csiki şl Bogdan) — Deva ; Mureşul Deva — 
C.F.R. Simeria: (Kelemen P., Zlate şi Cusai Gh.) ~- 
Lupeni; Metalul' C rlşcior— Constr. Hunedoara: 
(Hârâci, Radu A. şi Hanzi) — Deva.
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Topul
accidentelor {
Intr-un nedorit top al. 

t  accidentelor de circulaţie 
*ce au avut loc'pe şosc-“ 
llele Judeţului in săp-'r 
^tămâna trecută, pe pri- : 
I mul loc se află localita--:
* tea Pul. Intf-un grav ac- ., 
fcîdent produs aici in 
*10. 11. a.c. şi-au pierdut "
* viaţa doi oameni. Prin-' 
ţcipala cauză a fost de--
I păşirea neregulamen-.:
* tară. Urmează apoi co- , . 
Im una Ilia. Şi aici, In- ;
* tr-un accident daţorat ' 
i  vitezei excesive, şi-a pier 1
I dut viaţa un automobil 
T list
I Din acest top nu lip-,. 
7 şese oraşul Vulcan şi 
« comuna . Baia de Criş.
1 Din fericire, aici nu au' 
^murit oameni, dar atât 
| pietonii cât şi cei d in i
* autovehicule au fost la j  
Tun pas de a trece In lu-^
* mea celor drepţL Ne- ; 
ţadaptarea Ia condiţiile' 
î de trafic şi neacordareaţ 

'j  de prioritate pietonilor
* sunt alte cauze frecvente..;
i (V.N.) |

981  in fo rm e a ză  d e s p re

t V.-: •; In % faţă d e : r r
10 luni 

1993 
10 lu d  

1992

1

. U/M
'

Realizări 
octombrie 

1993 '
Oct.
1992

S ep t.-
1993
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|

Producţia industrială mii. lei 42888 94,2 92,3 (95,7 . % -
Stoc de produse finite in 1industrie ia 3L X. 1993 miL lei J9857 X 105,6 X.
Productivitatea muncii îh

lei/pers.
1

industrie 429773 943 .r 92.2 993
Numărul salariaţilor din

160,1 iindustrie.' • . pers. 99792 993 96,4
Export - 1 mii I 10117 125,0 152,2 106,1 i

i

Producţia principalelor produse 
industriale:

■■ i

— huilă netă mii to 378 94,6 93,0 . 1024
— oţel mii ţo 101 1163 88,3 ■ - 973
— laminate mii to 68 93,1 87,9 ' 983 1
— ciment mii to 45 1123 100,0 1053
— bere mii hi 21 66,0 1193 . 813 11
— carne tăiată în abatoare to 1070 82.8 95,0 87,9 i  -
— lapte de consum mii hi 2 . 28,0 75,1 ' 31,4

1— pâine ■ to 5659" 71,G -  963
Efectivele de animale la 
31. X. 1993 : ■ • \i

993

V

i% Bovine cap. 91764 99,8 99,4
— la populaţie cap. 87151 104,7 993 104,7

1Porcine cap. 112770 93,3 103,5 * 933
w  la populaţie - cap. 100466 109,0 ... 104,7 109,0 •■X-

Ovine •' cap* 208502 99,3 •V.:::, 96,6 99Jf f
- — la populaţie cap. 197827 100,8 96,6 100,8 V

1

l Incendiul devastator dfe la Vulcan
* t * f ; T "
I Pe strada Mihai Viteazul din oraşul mele.au fost distruse în totalitate, sal- 
J Vulcan au fost construite în perioada vându-se totuşi celelalte 24 de garaje a- 
|  1978—1981 mai multe garaje proprietate flate în apropiere.

personală. Din analizele efectuate până La această oră, organismele abilitate 
in prezent rezultă că acestea au fost con- cercetează cauzele şi împrejurările iz*- 
strucţii total necorespunzătoare din punct bucnirii acestui violent incendiu, urmând 
de vedere tehnic (pereţii din lemn, aco- să se stabilească vinovăţia tuturor celor 
periş din carton asfaltat sau din benzi care au construit asemenea garaje fără 
transportoare din cauciuc, uşi combustl- a respecta cele inai elementare norme 
bile). Amplasarea lor In zona respectivă de prevenire a incendiilor, lucru ce a 
s-a făcut prin aprobări verbale ale foste- făcut posibil ca acest eveniment să aibă 
lor organe locale ale administraţiei pu- consecinţe atât de dramatice, 
bllce, fără_a se respecta prevederile le- Trebuie precizat, de asemenea, câ nici 
gale (distanţa de siguranţă dintre ele, organele administraţiei locale nu şi-au 
aspectul de urbanism, gradul <je rezis- făcut datoria, întrucât garajele construite 
tenţâ la foc etc.). Pe lângă autoturisme, în asemenea condiţii improprii trebuiau 
In garaje au fost depozitate diverse ma- demolate. /
teriale combustibile, inclusiv benzină. Menţionăm că pompierii împreună cu j 

Toate acestea gu facilitat ca incendiul organele locale şi de poliţie au efectuaţ i 
care s-a produs în această zonă, în data recent controale în majoritatea zonqjor ■ 
de 3 noiembrie a.c-, în jurul orei 22,30, din judeţ cu astfel de amenajări, ale cfe
să se propage cu repeziciune, cuprinzând ror concluzii le vom prezenta populaţiei 
12 garaje, în care, Ia ora respectivă, se prin intermediul ziarului „Cuvântul li-1 
aflau parcate 6 autoturisme, o motoci- ber“ care are bunăvoinţa să ne găzdu-
cletă, 2 motorete, precum şi alte bunuri, iască. 
Cu toate eforturile pompierilor civllp-din 
oraşul Vulcan şi ale pompierilor mili
tari din Petroşani, garajele şi âutoturis-

Material primit de la 
Comandantul Grupului de pompieri y

judeţului Hunedoara

Urme a(e incendiului devastator.

NOI TARIFE POŞTALE
La cererea mai multor 

cititori ai ziarului nostru, 
publicăm câteva dintre noi
le tarife poştale:

Scrisoare simplă (loco) — 
25 lei ; scrisoare simplă 
(alte localităţi) —■ 45 Iei;
taxa pentru recomandate 
— 70 lei (piu? taxa scri
sorii); confirmarea poştală 
de primire — 70 lei.

Expedierea mandatelor 
poştale (remiterea unor su
me la destinaţie): a) taxă 
fixă de înregistrare pentru 

'fiecare mandat, indiferent 
de destinaţie şi valoare, 
25 lei, p lus: b) un tarif 
proporţional cu valbarea,

până la 15 000 lei, de fie
care, sută şi de fiecare 
fracţiune de sută, câte 5 lei; 
c) peste valoarea de 15 000 
lei, de fiecare mie .sau 
fracţiune de mie, câte 8
lei. \

PCntru mandatele tele
grafice, in plus faţă de 
tarifele poştale, , un - tarif 
de transmitere telegrafică 
(telegramare), indiferent de 
Valoare: pentru maitdatele 
telegrafice loco, 90 lei ; 
pentru mandatele telegrafi
ce (alte localităţi) 180 lei.

Obiecte de mesagerii: 1) 
tarif fix de înregistrare de

fiecare obiect de mesagerie, 
indiferent de destinaţie şi 
greutate — 25 lei ; 2) pen
tru fiecare kilogram sau 
fracţiune de kilogram, -în 
funcţie de judeţul de desti
naţie : a) pentru localităţi 
din judeţul propriu •— 35 
lei; b) pentru localităţi 
din judeţe limitrofe — 43 
le i ; c) pentru localităţi 
din restul judeţelor din 
ţară —' 53 lei. 3) Pentru 

.avizarea la destinaţie a 
coletelor — 17 lei. 4) Tarif 
proporţional cu valoarea 
declarată a coletului de 
fiecare sută sad fracţiune 
de sută, câte 5 lei.

SALONUL MOBILEI * SALONUL MOBILEI * ŞALONUL MOBÎLl)

â  S . C . M E T R O - M O B I L A  SRL, cusediulîn Deva-Sântuhalm, nr. Jg
J  31 A (complex EUROVENUS - intersecţie Hun&bara) vă oferă un bogat j |  
5  sortim ent de mobilier (holuri, canapele, colţare, fotolii, bucătării,5  
O sufragerii, dormitoare, birouri, comode, vitrine, mese, scaune, mobiiierQ 
Jg terase) precum şi peste 100 modele de mochete import, corpuri de iluminat,S 
j  televizoare, radiocasetofoane şi alte articole pentru decorări interioare. j

2  s .c .  M E T R O - M O B I L A  SRL asigură transportul şi montajul 
O mobilei la domkilMil clientului. * O
J  ; ;  ' •■■■ - J
< ' Program zilnic între orele 9 - 17, duminica 9 ■ 13. H
( /)  * ^ v v '> ■ ■ * W

Informaţii suplimentare ia tel. 095/626294 ; 095/621386. , •

SA L O N U L  MOBNdH •  SA LO N U L MOBILEI * SA LO N U L MOBH-EI



S .C . S u p e rco tn  „ D ia n a “ S .R .L  S im eria

continuă,
Amplasată intr-un bun vad co

mercial, S.G. Supercom „Diana“ 
S.R.L. Simeria s-a remarcat, în pe
rioada de când funcţionează, prin 
serviciile puse |n  slujba celor a că
ror aprovizionare şi-au asumat-o. 
Pentru simeriehi, mai cu seamă pen
tru  cei care-şi fac aprovizionarea 
de la magazinul societăţii, situat la 
parterul blocului 20, din Piaţa U- 
nirii, a devenit ceva ' obişnuit să 
găsească aici produse de bază cum 
sunt zahărul, uleiul, făina, orezul, 
dar şi cele care se cumpără în mod 
curent ca mezeluri, carne, pui, pâi~ 
ne, ape minerale, băuturi. Pentru 
dna Violeta Cornelia Strharzky, pa
tronul firmei, deplasările în scopul 
aprovizionării şi împrospătării fon
dului de marfă sunt la ordinea zi
lei. Se vând, prin raionul de profil, 
câte 400—500 pâini de Hapolt şi în
semnate cantităţi de pâine de la far 

S  ibric» oraşului.'Se găsesc mereu pre- 
\ parate proaspete de la S.C. „Dece- 
\  bal‘‘ Deva, sucuri de la Orăştie si 
|  Coca Cola, ouă de Ia „Avicola" Min- 
j tia^pui şi găini aduse de la Sîntim- 
l bru (Alba), de asemenea apreciate 
i pentru calitate. Adaosul comercial

aprovizionare \ \ 
extindere •
la majoritatea produselor este de 
10—15 la sută.

îif cadrul magazinului există (am
plasate separat) raioanele de parfu- 
merie şi de menaj — şi acestea a- 
provizionate cu diversitate de arti
cole casnice şi de uz cosmctical.

Din februarie a.c„ societatea a mai 
deschis un magazin similar pe strada 
Libertăţii, într-o 4onă în care n-a 
mai fost unitate dfe acest profil, 
foarte bine primită de către vârst
nicii care se deplasează mai greu,

Având în Aredere că se manipu
lează produse alimentare, cum este 
şi firesc, igiena se află în atenţia 
fiecărei vânzătoare. Aţâţ în spaţiul 
de expunere şi vânzare, cât şi în 
magazii totul este ordonat, aranjat 
eu bun gust, informarea cumpără
torului făcându-se direct şi rapid 
prin afişarea de preţuri vizibile, prin 
amabilitatea doamnelor Emilia gi- 
mode, Natalia Todea, Adela Stâl- 
peanu» Aurelia Vesa, Georgeta Mo
rar. ■ ■  ̂ .

Apropierea sfintelor sărbători de 
iarnă este încă un prilej de prime
nire totală a spaţiilor, a vitrinelor 
interioare-şi stradale, pentru a că
ror ' pavoaza-c s-au procurat deja 
materialele. ' ,

K"
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V- S A T Eli a
SÂMBĂTĂ, 20 NOJEMBItlE 

- ■ R T L
7.00 Seriale şi desene animate; 12,15 

Ţestoasele Ninja; 13,15 Harry şi Hender-
. sonii; 14,10 Prinţul Bel-Air; 11,40 Major 
6ad; 15,10 Ottifanten; 15,45 Knight Rider;
16.45 A-—Team; 17,45 2.1, Jump Street;
18.45 The Heights; 19,45 Actualităţi; 20,15 
Beverly Hills, 90210; 21,15 Teatru popular;
23.00 Poliţistul in jcanşi (f.a. SUA 1987); 

; 0,50 Noaptea veselă; 1,50 M — magazinul 
. bărbaţilor; 2,20 Scrie Rose (ş. erotic);'2,50
Insula vaiinpi'rilor (f. gr. SUA 1980); 4,50 
Ucigaşii făfă milă '( ţa . Italia 1966).

r  PRO 7
'5,20 Seriale şi filme; 9,25 I se spunea 

Gringo (w. JGcrjn»/Spania 1965); 11,05 Ul
timele salutări de la unchiul Joe (co. Ân- 

; glia ’66); 14,15 Kung Fu; 15,15 Franh 
Buck «*■" Aventuri, în Malaiezia; 16,15 So- 
lomon şi regina din Saba ( t  istoric SUA 
1959); 18^0 Ilardball; 19,25 Cei trei. „Bu
cătăria**; 19,55 O casă zgomotoasă; 20,25 
Roseânnc; 21,15 Trafic ilegal (co. SUA *85); 
23,05 Agaţă-1 sos/ (w. SUA 1968); 1,15 Spe
cial Squad; 2,25 Strigătul vrăjitoarelor ( ţ  ŞF 
Anglia 1969); 3,25 Vegas; 4,55 6  mie de 
mile de praf.

TNT & T0ONS
7.00 Desene animate (s); 21,00 Spargerea 

(f. 1968); 22,40 „...tick...tick...tick“ ( ţ  1970); 
0,35 Dulcea răzbunare (f. 1970); 2,20 Hit 
Man (f. 1972); 4.00 Cairo (f. 1963); 5,45 
Se'vor întâmpla' accidente (f. 1939).

M TV
9.00 „Most Wanted** Weekend; 12,00 

Marele ecran; 12,30 ¥o/ MTV Baps; 14,30 
Videoclipuri în premieră; 15,00 „Most 
Wanted" 'Weekend; 18,00 Muzică de dans;
19.30 Ştiri muzicale, ediţie specială; 20,00 
MTV’s Braun European. Top 20; 22,00 Sâm
bătă seara înf direct; 22,39 Mariafa' Carey 
în concert; 23,00 Muzică soul şi- reggae; 
0,30 „Most Wanted** Weekend.

ITALIA 1 -
7,30 Bună dimineaţa; 11,30 Starsky şi 

Hutch; 12,30 A—Team; 13,30 Studio des
chis; ştiri; 13,50 Desene animate; 15,15 
Nu e la RAI; 16,30 Top 20; 17,00 La vo
lum maxim; 17,30 Unomania; 17,45 Mitic;
18.30 Unomania; 19,00 Şupervicky; - 19,3(J 
Bayside school; 20,00 Willy; 21,00 Karaoke; 
21;30 Sâmbăta Ia circ; 23,30 Film; 1,30 
Studio sport; 2,20 Starsky şi Hutch,

■ TV  5 jT-i
8.00 Mediasud; 9,05 Jurnal canadian;

10.45 Magazţn economic; 13,05 Muntele. 
Alpinism; 13,40 Jurnal; 14,20 OrlzOnt *93;
15.00 Imagini reflectate; 47,40 Lumea ti

nerilor-; 19,05 Campionii; 19,30 Jurnal: 
TV5; 20,00 Sport. Mag. olimpic; 21,00 Geo- 
polis. Mag. de analiz? politice; 22,00 Jur
nal: TK1; 22,30 Numai pentru dragoste; 
0,00 Palate regale: Rainief de Monaco;
1.00 Jurnal: Soir 3; 1,30 Emisiune de U-
mor; 2,30 Reluări. - ..................

DUMINICA, 21 NOIEMBRIE
R T L  ’ „

7.00 Seriale; 11,00 Femeia minune; 12,00 
înapoi în trecut; 13,00 Căldura tropicală;

: 14,90 Liga Campionilor; 14,35 Tatăl meu 
extraterestru; 15,10 Familia Munster; 15,35 
Taina castelului (f. SUA’ 68); 17,45 Cei 
mai- puternici . (corn. Italia 1973); 20,10 
Hallo!; 21,15 Veterinara Christine (f. Ger
mania 1993); 23,05 „Spiegel" TV; 23,40
Prime Time: „Polea din î ’exas**; 0,10 E- 
den (s. erotic); 0,40 Playboy Late Night;
I, 10 Kanal 4; 1,45 Reluări.

PRO 7
5,45 Madamc’s; 6,30 Seriale şi filme;

9.45 întâlnire in Honduras (f.â. SUA 1953);
II, 40 Fel^nareşala (corn. Italia/Franţa ’67);
13,20 Hardball; 15,05 Călătorii în jurul lu
mii: Australia; 16,00 Kcnny RogerS: Aven
tura continuă 1 (La, SUA 1993); 17,50 Ken- 
ny Rogers: Aventura continuă 2; 19,30
Matlock; 20,30 Reporterii; 2f,15 Zgârciţii 
(corn. SUA 1988); 23,20 Duminica neagră 
(f.a. SUA 1977); 2,00 Special Squad; 3,00 
Noaptea Iui'Gamiani (L Franţa/Italia 1974).

TNT & TOONS
7.00 Desene animate; 21,30 Salut Ahoy 

(f. 1942); 2230 Broadway Melody 1938. (f. 
1937); 1,00 Salut Ahoy; 3,45 tiroadway Me- 
lody 1938; 5,00 Ducesa de Idaho (f. 1950)1

M TV
9.00 „Most Wanted** Weekeiidk 11,30 Ştiri 

muzicale; 12,00 Marele ecran; 12,30 MŢV’s 
Braun European. Top} 14,30 Videoclipuri 
în premieră; 15,00 Sport Ia MTV, cu D. 
Cort esc; 15,30 Lumea reală: întâmplări a- 
devărate; 16,90 „Most Wanted** Weekend;
20.00 MTV’s US Top 20; 22,00 120 minute;
9.00 Beavis şi Butt-head; 0,30 lleadbangers 
Ball. Noutăţi din lumea muzicii heavy;
3.00 Videoclipuri. -

ITALIA 1
7,30 Bim Bum Bam; 10,40 Hazard; 11,45 

Gladiatorii americani; 12,30 Auto: retros
pectivă MP; 1230 Studio deschis: ştiri#
13.45 Fotbal: ghidul. campionatului; 15,00 
Poliţistul cu patru labe; 15,30 Auto; 18,00 
Chiara; 19,00 Aşa tată, aşa fiu; .20,00 Plă
tiţi ca să lupte; 21,00 Karaoke; 21,30 Iligh- 
lander; 23,30 Pressing; 0,45 Niciodată nu 
spune gol; 130 Sport, meteo;. 3,10 Film;
4,30 Big Man.

TV 5
7,15 Bon weekend; 7,45 Dosarele justi

ţiei; 9,05-Jurnal canadian; 1V80 Matineu 
muzical; 13,40 Jurnal; 14,05 Şcoala fanilor; 
14,50 Grădina animalelor; 17,15 Lumea

■ • ..  < x

R.A.G.C.L BRAD •  NOTIFICARE
Privind intenţia de majorare a preţurilor," 
tarifelor sau adaosurilor comerciale.

j Agentul economic :R.A.G.C.L. Brad 
{ care notifică v
1 FORMA, DE PROPRIETATE : Capi- 
* tal Integral de stat 
j FORMA JURIDICA : Regie auto- 
 ̂nomă

I Adresa : Brad, str. Vânătorilor, nr. 49 
Nr. R. COMERŢ, 2156/92 
Cod Fiscal 2670597

DATA NOTIFICĂRII: 15. XI. 1993
Beneficiar^)
Adresa
DESTINAŢIA PRO

DUSELOR3)

I"AL

I
' "V

I
I%
i 
{
I%
I •

i •*

P.S. —• populaţie
■ şi .'■■■■■■

P.S. — agenţi ec.

DENUMIREA PRODUSULUI 
(SERVICIULUI)

-» te-
U/M rif ada- 

' «s actual

Preţ^ta- 
rif ada
os noti

ficat

Motivaţia
-majorării

Apă distribuită 
Canalizare 
Gunoi menajer

Distribuţie energie 
termică

pentru populaţie 
pentru agenţi economici

mc 109 
mc 18,6 
mc 2149

Gcal.

Gcal. 3180 
Gcal. 5302

185 Majorări la: '
29 -— energ. el.

2675 — apă brută
•— combustibil

— materiale
— Indexări

3180 salarii <
9589 — creşterea

ratei in
flaţiei

-A-*-*-** -  »

R.A.M.G.C.L. HUNEDOARA

Aduce la cunoş
tinţă abonaţilor — 
agenţi economici şi 
populaţie — că în

cepând cu . luna no
iembrie a.c. va fac
tura şi încasa pres
taţiile efectuate, la

preţuri majorate, 
conform Notei M i
nisterului de Finan
ţe nr. 2813/2.08.1993 
— privind majora
rea energiei electrice.

’/• i
i ii

este a voastră; 18,40 Autovision; 19,00 Bon 
weekend; 19,30 Jurnal: TV5; 20,00 30 mi
lioane de prieteni; 20,30 Jurnal elveţian;

,21,00 7/7; 22,00 Jurnal: TFi; 22,30 Pentru 
3 zile-de fericire; 0,00 Thalassa. Magazi
nul mărilor; 1,00 Jurnal: Soir 3; 1,30 Divan.

' LUNI, 22 NOIEMBRIE 
R T L

7.00 Magazin, matinal şi seriale; 11,30 
„227‘* (siteom); 12,30 Duelul familiilor;
13,30 Springfield Story; 14,20 California 
Clan; 15,10 Vremea -dorinţei; 16,00 Ilona 
Christen; Ţ7.00 Hans Meiser; 18,00 Cine ® 
şeful aici?; 18,30 O afacere de familie;
19.00 Chemarea inimii; 20,10 Exploziv — 
magazin; 20,40 Vremuri bune, vremuri 
rele; 21,15 Colegi şi colegi; 22,15. Policli
nica; 23,15 Luat la întrebări; 0,00 Magazin 
cultural; 0,30 ROST; 1,00 Berlin Break.

PRO 7
5,35 Seriale şi da; 10,20 Kenny Rogers;

'  13^0-0 mie de mile de praf; 14,39 întâl- 
nirca in Honduras; 15,55 Diamonds; 16,55 
Mr. Belvedere; 17,25 Visez la Jcannie;

/ 17,55 Desene animate; 19,25 Cei trei; 19,55 
O casă zgomotoasă; 20,25 Rdseanne; 21,15 
Mic dejun la  pat; 23,10 Powerman IţJ (tM. 
Hong Kong 1985); 0,35 Reporterii; l,15 Ra- 
Ven; 2,15 Agaţă-1 sus/.

TNT & TOONS
10.00 Desene animate; 21,30 Vândut dia

volului (f. 1955); 22,40 Călăul călător (f. 
1970); 0,30 Sărut-o de despărţire; 2,15 Me;  
sia sălbatic (f, 1972); 4,00 Din rău în 
rău (f. 1943). ,

M TV
Zi Prince;. 8,90 Matinal, cu V.J. Rcbec- 

ca; llţOO -V.J. Mârijne; 14,00 Mari hituri;
15.00 „De-a lungul Europei"; 17„30 Coca 
Cpla; 17,45 Noutăţi cinematografice; 1Ş.30 
V.J. Eric; 19,00 Topul Marii Britanii; 21,00 
Cele 7 păcate de moarte; 22,00 Muzică;
23.00 Mari hituri: Prince în concert; 0,00 
Coca Cola Report; 0,15 Noutăţi cinemato
grafice; 1,00 V.J. Marijne. Rock Block.

ITALIA 1
7,30. Bună dimineaţa; 11,30 Starsky şi 

Hutch; 12,00 A—Teant; 13,30 Ştiri; 13,50 
Desene animate; 15,30 Nu este la RAI;
17,15 Unomania; 18,00 Mitic; 18,30 Unoma
nia; 18,55 Sport; 19,00 Şupervicky; 19,30 
Bayside school; 20,00 Willy; 20,55 Radio 
Londra; 2i,05 Karaoke; 21,35 Film; 23,30 
Niciodată nu spune gol; 0,45 Monty Pyt- 
hon; 1,10 La volum maxim.

:t V Ă
7.00 Domnul ministru; 10,05 7/7. Infor

maţii; 13,40 Jurnal; 14,05 Domnul minis
tru; 16,10 Palate regale; 17,00 Jurual TV5; 
17,10 Vision 5;Ă7,50 Culinară; 18,05 Iadul.

^Mag. adolescenţilor; 18,40 Descoperire; 
19,05 Campionii; 19,30 Jurnal TV5; 20,00 
Cifre si litere; 29,30 Jurnal; 21 09, Actua
lităţi la Quebec; 22,00 Jurnal TFi; 22,3Q

Emisiune de * varietăţi; 0,00 Marile mo
mente ale veacului; 1,00 Jurnal: Soir 3.

MARŢI, 23 NOIEMBRIE a 
R T L

7.00 Magazin matinal; 11,30 1,227“; 12,00 
Preţul e fierbinte; 12,30 Duelul familiilor;
13.30 Springfield Story; 14,20 CaliforiMj» 
Clan; 15,10 Vremea doriiiţci; 16,90 Ilona 
Christen: şoferii; 17,00 nans Meiser Show;
18.00 Cine e şeful aici?; 18,30 O familie 
foarte drăguţă; 19,00 Chemarea inimii; 
20,10 EXploziv — magazin; 20,40 Vremuri 
bune, vremuri rele; 21,15 Colombo: O 
crimă delicată; 22,45 Quincy; 23,45 Show
uri cu Dirjr Bach; 1,00 Legea si ordinea.

PRO 7
5,35 Seriale şi da; 10,20 Kcnny RogerSj.. 

2; 13,10 O mic de mile de praf; 14,15 Mic 
dejun la pat; 15,55 Diamonds; 16,55 Mr. 
BelvCdere; 17,25 Visez la Jcannie;
Desene pnimate; 10,25 Cei trei; 19,55 Flirt 
stradal;, 20,25 Roseanne; 21,15 Swect Ilearts 
Dance (f. SUA 1988); 23,20 T.J. Ilooker. 
„Un medium în acţiune"; 0,30 Caravană 
spre Vaccares (w. Anglia/Franţa J974); 2^5 
Matlock; 3,20 Powerman HI; 4 jft Special 
Squad.

TNT & TOONS
10.00 Desene animate; 21,30 Afaceri, ve- 

neţiene ( t  1976); 22,45 La vest de Shang- 
,hai (f,. 1937); 0,00 British Intelligence (L 
1940); 1,15 Umbra unei femei (f. 1946); 2,45 
Boxerul şi doamna (f. -1933); 4,45 Ce r ta i  
orice femeie... (f. 1934).

M T V
#Zi Pet Shop Boys; 8,00 Matinal; 11,00 
V.J. Marijne; 13,30 Pulsul ‘ modei; 14JK) - 
Mari hituri; 15,00 ,,De-a lungul Europei*^' 
1-7,30 Coca Cola; 17,45 Noutăţi cinemato
grafice; 18,30 Topul MTV al telespectato
rilor; 19,00 Muzică soul şi reggae; 19,30 
Muzică"; 21,00: Sport; 21,30 Cel mai dorţtj 
V.J.R. Cokes; 23,60 Documentar pop; Pet 
Shop Boys; 0,00. Coca Cola; 0,15 Noutăţi 
cinematografice. ,

’ ITALIA l
7,30 Bună dimineaţa; 12,15 A—Team <S)r

13,15 Aici Italiâ; 13,30 Ştiri; 13,50 Da )
15.30 Nâ este la RAI; 17,15 Unomania;
18.00 Mitic; 18,20 Unomania; 18,55 Sport;.
19.00 Şupervicky; 19,30 Bayside school;
20.00 Willy; 20,55 Radio Londra; 21,08 , 
Karaoke; 21,3Ş Beyerly Hills; 22̂ 10 M d- 
rose Place; 23,30 Convocarea de marţi)
1,45 Aici ifălia/;. 2,15 'Radio ■Londra.''

TV 5 -L
. 7,00 Domnul ministru; 7,39 Teledinu- 

neaţa; 14,05 Domnul ministru; 14,30! Pe»- 
tru 3 zile de fericire; 16,00 Frou-FrotM
17.00 Jurnal TV5; 17,25 Emisiune medicalăs 
17,50 Culinară; 19,05 Campionii; 19,30 Jur
nal TV5; 20,00 Cifre şi litere; 21,00 Re
pere. Mşgazin socin ci-onotnic; 22,0(1 Jur- 
n^ : TI'! 22,‘0 M'S > fie reportaje; 0,00 
Magazin cultural; 1, 0 Jurnal: Soir 3.



•  Multă fericire, noroc 
şl împliniri îţi dorim acum 
te aniversarea ta, dragă 
Cheta Tibi. Camelia, Dora.

(1061151)

•  Consiliul Judeţean Hu- 
! tiedoara informează agenţii

Economici interesaţi că tn 
perioada 23—30 noiembrie 
a.c. se organizează la Că
li măneşti — Căciulata ac
ţiunea de contractare a 
produselor alimentare. Par
ticiparea nominală va fi 
anunţată la Dispeceratul, de 
Cazare, dl Fuiorete. şef dis
pecerat, telefon 094/750991, 
in t  152 şi telefon 094/750160; 
SI sau telex 78204. Relaţii 
suplimentare se pot obţine 
Jle la  Serviciul de pro
grame din cadrul Consi- 

1 Jiului Judeţean Hunedoara 
Deva, telefon 611350, int. 

852. (CEC)

W W V W W W U W W W W

•  S.C. Comtour Lo- 
we S.R.L. vinde prin 
magazinul auto din 
Sîntuhalm anvelope:

•  Pirelli.
•  Good Year.
Informaţii la tei.

621113. (1061165)
^ w w v w w w w w

•  Vâncî (schimb) aparta
ment 4 camere, confort spo
rit, Bucureşti, Piaţa Muncii, 
CU similar Deva. Tel. 01/ 
6224589. >

•  Vând urgent canapea 
extensibilă, masă sufrage- 
Tip şi două fotolii, preţ con
venabil. Informaţii tel. 
613068, după ora 17.
, (1061141)

•  Cumpăr un camion
lemne pentru foc, piese 
•O tor BMW 320 sau 520. 
TeL 618916. (1061108)
. Vând apartament două 

camere zona Bălcescu. Tel. 
629446 (1061113)

•  Vând apartament două 
camere central Relaţii, 
617846, orele 8—20.

(1061146)
•  Vând sufragerie furnir. 

Deva, str. Horea, bL 5, sc. 
B ap, 27, după ora 18.

(1061079)
•  Vând Dacia 1300 stare 

[bună, vibropresă pentru 
! boiţari. Tei. 724467. după
era 16. (1061071)
'  •  Vând apartament trei 
camere. Tel. 616526.

(1061135)
•  Vând ' remorcă ru

sească. Tel. 612012, după 
ora 20. (1061134)

•  Vând instalaţie *1- 
toane şi linie îmbuteliere 
tuc. Informaţii teL 619270.

(1061132)
•  Vând TV 12 Diesel,

»98a Tel. 618414. (1061129)
•  Cumpăr Dacia break.

I 

I

%
j 660394.

1 

1

i■ ■•'%[■
I

zero kilometri, urgent. 4500 
DM. Tel. 641133. (1061128)

•  Vând remorcă auto 5 
tone. Baia de Criş, Avram. 
Tel. 136, după ora 16.

(1061118)
•  Vând Mpskvici 403,

eventual piese schimb, sat 
Noiag, 148. (1061129)

•  Vând urgent ladă fri-\ 
gorifică. Tel. 626189.

(1061123)
•  Vând formulare Viena.

Tel. 614423. (1061124) ;
•  Vând sau schimb 3- 

partament două camere 
Bucureşti, str. Baciului. <w 
similar Deva. Informaţii la .

, tel. 01/6867948 sau Deva, 
622321. (1061113)

•  Vând loc de casă, str.
Ştefan cei 4ăa#e sau schimb 
cii apartament două ca
rnete. 623076. (1061156)

•  Vând Mercedes 280 
SE tamponat pentru piese 
de schimb, însera tn cir
culaţie. te l. 957/31332. O- 
raşul Nou Călan. (1061149)

•  Vând Dacia 1310 break.
Tel. 614720. (1061150)

•  Vând sau închiriez a- 
partament două camere. 
Hunedoara, zona Union şi

, Citroen Visa Diesel 1988, 
înmatriculat. TeL 770273, 
770375, după ora 20.

(1061154)
•  Vând garaj. Al. Teiu

lui, tel; 622731, după ora 
15. (1061135)

•  Vând Fiat Regata Die
sel şi Fiat Ducato Diesel 
1,5 tone. informaţii 612772.

(1061102)
.9  De vânzare autoturisme 

ia cerere aduse din Italia. 
Informaţii suplimentare tel. 
628372, între orele 19—22.

(1061121)
•  Vând camion „Gaz",

capacitate 4500 kg, 4250 
cmc. Informaţii între orele 
18—20 la tel. 614763 şi 
616402. (1061161)

•  Vând Dacia 1310, Da
cia break, ARO camionetă 
motor Braşov, fabricaţie 
1989. Deva, s tr . . Dragoş 
Vodă, nr. 18, tel. 625050.'

(1061100)
•  Vând videoplayer ja

ponez, nou, tei. 618675, după 
ora 16. (1061137)

0  Vând apartament două 
camere, garaj, zona auto- 
moto, tel. 720681, după ora 
18, * (1060916)

•  Vând foarte convena
bil Lada 2104, break, IMS, 
Înmatriculată, tel. 712339.

(1060917)

• ,  Pierdut caiet cu adrese 
în piaţa Deva, cu coperţi 
din piele neagră. Recom
pensă 15 000 leL Tel. 623955.

41061143)
•  Pierdut paşaport pe . 

numele Trifan Eleonora şi 
Dreghiei Alin împreună cu 
acte şi bani într-o borsetă 
de culoare închisă, în zona 
gării. Aducătorului recom
pensă substanţială. Infor-

IS.C. AGROSIM S.A.
S I M E R I A  

(fosta I.A.S. SIMERIA) 5 I
Vinde mere cu 30 lei/kg, din ferma dej 

pomi Aurel Vlaicu. J
Relaţii suplimentare Ia telefoanele 660023,1 
■"* (1061313) !

------------------------------------- I
S.C. IMCOMEX S.R.L. ORĂŞTIE j

Vinde en gros şl en detaille la cele mai J 
mici preţuri

•  Televizoare color NEI (90 programe), ,
telecomandă, garanţie 3 ani, diagonala 51 cm J 
cu teletext şi fără teletext »

•  Frigidere, aspiratoare şi alte produse |
electrocasnice j

•Case de marcat electronice „Royal“ I
(1061315) î

maţii tel. 092/442748 sau 
095/612162. (1061142)
- •  Pierdut legitimaţie ser

viciu pe numelg Gladofszky 
Carol, eliberată de „Side- 
rurgica“ Hunedoara. O de
clar nulă. (922350)

mmm •  mmm 9 mmmm 9  mmmm 9  mmm 9  mm

•  Caut pentru închi
riat (eventual cumpăr) 
garaj tn Deva, prefer 
zona centrală.* .TeL 
615326, în tot ehrsul 
zilei.

•  Caut femeie îngrijit 
doi copii de 6 şt 9 ani la 
domiciliul meu. TeL 625162.

(1061110)
•  Efectuez traduceri din 

engleză în română şi din 
română în engleză. TeL 
615293. după ora 18.

(1061093)
•  S.C, Timux S.R.L, Hu

nedoara angajează urgent 
pantofar, str. Libertăţii, nf.
16 (lângă „Cramă"). Tel.
716768. (1061133)

•  Angajăm şofer camion.
Tel. 623468. (1061153)

COM FM O R4RI
•  S? Împlinesc şase săp

tămâni de la fulgerătoarea 
moarte a scumpei nopstre 
fiice şi soră, la vârsta de
17 ani

DORINA PAVALEANU
Parastasul de pomenire 

sâmbătă, ora 11, la cimi
tirul din Bejan. Nu te vom 
uita niciodată! (1061140)

•  Duminică, 21 no
iembrie a.c, la : Bise
rica Ortodoxă din Mi- 
hăieşti, ' comemorăm 
şase luni de la fulge- 
rătoarea şi . incredibila 
trecere în eternitate a 
dragului nostru 

OCTAVIAN 
MUNTEAN 

(TĂVI)
şi 13 ani, respectiv 2 
ani, de la decesul pă
rinţilor şl bunicilor 

MUNTEAN 
MARGARETA 

MUNTEAN 
GIIEORGHE 

Fie-le ţărâna uşoară 
şi memoria binecuvân
tată! Familia.

(1061152).

•  Veşnică pomenire, ce
lui > ce a fost - un minunat 
om, •

RAVEL ANGHEL 
Dumnezeu să-i odih

nească. Smaranda Curtean.
(1061125)

. •' Tristă şi durerdasă a 
rămas clipa despărţirii, la 
numai 44 de ani, viaţa ai 
părăsit-o şi pe fiul tâU 
drag Robert şi rudele şi 
tot ce ţi-a fost drag, lă- 
sându-ne în amintire doar 
numele

DARADICS ELENA
născută BECSUK ILUTI, 

asistentă în Lupeni. Karpi- 
necz, mătuşi şi Irinuţa nu 
te, vom uita. (1061095)

•  Au trecut 6 săptămâni 
de când ne-a părăsit scum
pa noastră

DORINA PAVALEANU
Unchiul Ion, mătuşa Do

rica şi Maria, verişorii Adi, 
Dani, Neli şi Marcel îi vor 
păstra o vie şi ’ frumoasă 
amintire. (1061140)

•  Se împlineşte un 
an de lacrimi şi dor 
de efind ne-a părăsit 
mult iubitul soţ, tată 
şi bunic

n ic o l a e  d o b r e i 
Dumnezeu să te • o-

dihnească în pace, iar 
'noi nu te vom uita 
niciodată! (1081073)

. •  Dumnezeu s-o odih
nească în pace pe 

STELA CURTEAN 
Mulţumim tuturor celor 

ce au fost alături de fa
milie, »

Comemorarea '21. XI. la 
cimitirul. Bejan, Familia.

(1061125)

DECESE

•  Cu profundă du
rere, colegii de la S.C. 
Romcamion S.A. De
va anunţă încetarea 
fulgerătoare din viaţă, 
intr-un tragic accident, 
a celuL bare a fost 
g h e o b g Hb  ş e r b a n  

Sincere condoleanţe 
familiei îndureratei

care.
Ofertele vor fi depuse la secretariatul fa

cultăţii până Ia data de 10 decembrie 1993.
Documentaţia licitaţiei,^ precum şi alte in

formaţii se pot obţine de lâ sediul facultăţii.
(CEC)

S.C. IMCOMEX S.R.L. 
cu sediul în Orăştie, str. G. Bariţiu nr. 1; 

angajează:
•  Gestionari — bărbaţi cu vechime în do

meniu
Cerinţe : prezentare de garanţii
•  Vânzători (1061315)

I
• L I D O  D E V A
*■ Vă invită, seară de seară, la show-ul 
j „UN SURÂS IN PLINA IARNA** 1
j Susţinut de trupa de balet şi soliştii ba- |  
i rului. Melodii îndrăgite, sexy dance, surprize. ! 
j •  Spectacolele vor începe din data de 20 I 
1 noiembrie 1993. 1

1%
I%
1%
I*
I%

[%
!

i%
I%
I

i%
I

Reţineri de locuri, zilnic, la teL 627536. j
%

IREGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ŞI LOCATIVA DEVA j 

Scoate la licitaţie publică, In conformitate cu* 
Legea nr. 85^1992, vânzarea următoarelor lo- I 
cuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, aflate in di- 2 
ferite faze de execuţie:

•Blocul .,8 A“ Dobra — 9 apartamente — j 
în ziua de 7 XII 1993, ora 10 j

•  Blocul „8 B“ Dobra — 9 apartamente — I
în ziua de 7“XII 1993. ora 11. 2

•  Blocul „E** Crlşcior — 24 apartamente — I
in ziua de 8 XII 1993, ora 11. , "

- •  Blocul »2" Zam — 4 apartamente —- 1 
in ziua de 9 XII 1993; ora 11.

•  Spaţii comerciale în suprafaţă de 110,371
mp — de la paţterul blocului „C“ Băiţa — in î 
ziua de 10 XII 1993, ora 10,00. 1

Licitaţia se va desfăşura Ia sediul primă- j 
riei din localitatea unde se găseşte blocul. !

Documentele licitaţiei se pot cumpăra de la |  
R.A.G.C.L. Deva, contra cost. j

Informaţii suplimentare se pot obţine la i
telefonul 611243. j

[ S.C MAGIKA -  IMPEX S.R.L. BRAŞOV j

I

I

I%

I• %

I

I%
\

I%
t

PROGRAMUL PLAŢILOR IN  CADRUL I
SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE j

“ ‘ ‘ % •

tV I T A L I S
1

•  vineri, 19 noiembrie, chitanţele nr. 3924 2
— 3954. - _ |

•  sâmbătă, 20 noiembrie, chitanţele nr, I
3955—3985. î

Plăţile se efectuează la Hanul «Bucura1* |  
din Haţeg. j

k \

Anunţă majorarea de preţuri datorită creş-! 
terii preţurilor la materiale; piese şl indexării I 
salariilor. (1061322) |

SXL EXPRES TRANSPORT S.A. j
Efectuează zilnic finclusiv sâmbăta şi du-* 

mini ca), din autogara Deva, la ora 16,30, curse |  
rapide de autobuz pe traseul DEVA — HUNE-» 
DOARA — CALAN — HAŢEG — PETRO-1 
ŞANI — TÎRGU-JIU. î

(864) 1

AGROSERVICE S.R.L. DEVA

‘ FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA * 
Str. Revoluţiei, nr. 5.
Scoate Ia licitaţie următoarele :
•  lucrări zugrăveli;
•  închirieri spaţii pentru lucrări multipli-

S.C. „PĂLĂRII — CRISTINA” S.R.L. 
IMPORT EXPORT DEVA

Str. Aurel Vlelcu, nr. 21 
TSl-fax 095/613%4

I

I

; - '" •  Angajează comis-vo- 
iajori, pe bază de comision,

posesori de autoturism, 
pentru teritoriul Româ
niei.

•  Angajează comis-voiajori, pe bază de co- J
mlsion, pentru: ' I

•  BULGARIA j
•  GRECIA |
•  TURCIA 5
•  RUSIA I
•  UNGARIA j
Condiţii de angajare: cunoaşterea limbii J

ţării pentru care solicită postul. I
Cheltuielile de deplasare pe teritoriul ţării * 

j respective se achită tN VALUTA. |
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