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F.M.I. NE-A DAT ! 
„UNDA VERDE“ |
După mai. multe vizite şi totrevederi, după ana- |  

lize şi constatări, după discuţii Şi declaraţii de in- J 
tenţii, specialiştii Fondului Monetar Internaţional au j 
ajuns Ia concluzia de a-i acorda României un: vot de « 
încredere. ' |

Acest lucru s-a petrecut joi, 9 decembrie 1993, la * 
Bucureşti, când a fost semnată scrisoarea de intenţii |  
şi memorandumul de către F.M.I. şi guvernul român , 
— documente extrem de importante, care deschid ca- I 
lea aprobării unui acord de credit stand-by pe anul { 
1993—1994 cu ţara noastră, |

•Ce semnifică aceste documente? De ce sunt d e  J 
importante şi necesare? în ce mod vor influenţa j 
restructurarea economică şi reforma In România? J 

La aceste Întrebări au dat răspunsuri clare, con- 1 
crete, a tâ t conducătorul misiunii de experţi ai F.M.I. J 
care a semnat respectivele documente, cât şi repre- • 
zentonţii guvernului nostru. Astfel, dl Maxwell Wat- I 
son a . apreciat că România a făcut progrese însem- 1 
na te pe calea reformei — între care liberalizarea pre. |  
ţurilor, Înlăturarea subvenţiilor, unele acţiuni in do- v  
meniul fiscal e i bancar —, că guvernul este puternic. J 
angajat pe calea restructurării şi privatizării, a men- 1 
ţionat dorinţa preşedintelui Ion Tliescu şi a premieru- J 
lui Nicoiae Văcăroiu de a accelera procesul restruc- J 
turării economice şi al privatizării, deşi „tranziţia este J 
un proces dificil şi riscant", după cum a spus înaltul |: 
demnitar al F.M.T. - *

La rândul său, dl Mircea Coşa, ministru de stat, |  
a considerat că documentele semnate cu F.M.I., aju- • 
torul concret ce ne va fi acordat — de câteva sute |  
de milioane de dolari — nu vor Însemna neapărat şi " 
imediat ieşirea României din criză, stoparea inflaţiei i 
şi diminuarea sărăciei, sporirea corupţiei- şi galopul* 
privatizării, ci mai ales înseamnă „undă verde" pen- ţ 
tru investitorii străini „în România, creşterea credibi- I 
lităţii noastre peste hotare. Acestea presupun insă — j 
după cum remarca acelaşi ministru lucid şi dinamic j  
t-  măsuri energice pentru Încurajarea exportului şi * 
echilibrarea balanţei de plăţi externe, eliminarea sub- |  
venţitior pentru întreprinderile care lucrează cu pier- > 
deri şi restructurarea acestora, accelerarea procesului J 
privatizării şi liberalizarea cursului leului *

Pentru că, iată, lucrându-se cu pierderi, realizân- 1 
du.se produse fără desfacere, apelându-se la credite , 
fără acoperire, necesită ca populaţia să suporte, In t 
continuare, din propriile buzunare, aceste nereguli, ca * 
preţurile să crească In permanenţă, car inflaţia să se j 
adâncească tot mai mult. - 1

La rândul lor, aceste măsuri şi acţiuni reclamă j 
activitate productivă temeinic organizată şi condusă, ! 
spirit managerial şi economiţ curaj şi iniţiativă crea- j 
toare, seriozitate In relaţiile cu partenerii externi şi |  
mai ales calitate a  produselor româneşti şi I  servicii- « 
tor. |

Sigur, operaţiile ce vor urma vor fi grele, dure- |  
roase, dar trebuie suportate. Programul stabilit cu * 
F.M.I. se cere aplicat punct cu punct; deoarece numai I 
aşa se va reduce inflaţia, va creşte forţa monedei na- * 
ţionale, se var stabiliza preţurile; va fi oprită cursa |  
continuă a scăderii nivelului de trai ăl populaţiei. J 

Acestea toate — şi încă multe altele — nu vor fi 
posibil de realizat mâine, dar. In orice caz — după 
cum afirmă specialiştii —, tn următoarele 5—6 luni 
românii vor simţi efectele benefice ale acordului «u 
F.M.I. Vom trăi şi vom vedea. ",

DUMITRU GHEONEA

I

•  I.O. V. — SECŢIA
NAŢIONALA DEVA — 
ROMANŢA. Sâmbătă. 18 
decembrie ax,, ora 9, la 
sala mică a Casei de 
Qiltură Deva are loc 

adunarea generală a mem
brilor Sepiei Naţionale 
Deva — România din ca
drul Organizaţiei Interna
ţionale de folclor (LO.V.). 
La adthtere participă dl 
Alexander VeigL, secreta
rul generai a l LO. V. 
(MBJ

•  „COLINDE DE CRĂ
CIUN*. Dubaşii din Po- 
jOga au participat marţi.

14 decembrie ax., la spec- 
tacolul radiodifuzat „Co
linde de Crăciun*. Ma
nifestarea a avut Ioc la
sala de concerte a Ra
diodifuziunii Române din 
Bucureşti. (M.B.)

•  MOLIDUL ÎN DIZ
GRAŢIE? Din informaţi
ile primite de la Filiala 
Romsilva Deva am reţi
nut că* în acest an fir
mele care se ocupau cu 
aducerea 'pomilor pentru 
Crăciun nu au lansat nici 
o solicitare în acest sens, 
ofbrta locală fiind doar 
de molizi, preferându-sie 
probabil doar brazii albi. 
Ca urmare, rămâne să se 

descurce fiecare cum poate 
sau să apeleze la „ser
viciile" diverşilor profi
tori şt afacerişti. (N.T.)

•  PROFIT. S C  „A- 
vram Iancu" din Brad 
- r  cum ne spune dna 
director Ioana Balint —
a Încheiat cele l i  luni 
trecute diri acest an cu 
un profit net de 3 421 000 
lei. De menţionat că u- 
nitatea nu are datorii, iar 
ratele la împrumuturile 
luate de la bănci se plă- 

' tesc la timp. Conducerea 
unităţii pregăteşte docu
mentele necesare privati
zării societăţii prin siste- 

• mul „MEBO", (Tr!B.) ::v
•  s a  în v ă ţ ă m  l im b i

STRĂINE. O putem 
face şi fără profesor, cu 

- sprijinul unor manuale 
cum este cel intitulat: 
„Limba engleză pas cu 
pas" de Johiş Field, tra

dus şi adaptat de Dana' 
Poenaru. Manualul este 
însoţit de 2 casete. Pen
tru cei care recepţio
nează programe tv prin 
satelit (sau sunt abonaţi 
ai televiziunii prin ca
blu) este binevenită şl 
cartea „Limba italiană 
pentru începători" de 
Haritina Gherman. Am
bele cărţi au văzut lu
mina tiparului la Edi- 
tiîra Coresi şi pot fi pro
curate de la Librăria 
„Garant" din Deva, de 
lângă teatru l'de revistă. 
(V.R.)
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S .C . „I.C .Ş.U ." S .A . HUNEDOARA -  ATESTATA iN EUROPA
Prestigioasa firmă de 

cpmtnKţii S.C. „I.C.S. Hu
nedoara* S.A. nu numai că 
a continuat să existe, să 
ofere de lucim salariaţilor 
şi In anii de după revo
luţia din decembrie '89, 
dar iată reuşeşte să-şi per
fecţioneze tehnologiile de 
Uţcru în cele mai diverse 
luţrări de construcţii ŞJ 
să efectueze reparaţii ca
pitale şi curente, să-şi 
adâncească şi lărgească ac
tivităţile In construcţii în 
ţară şi fa străinătate. Jh 
urmă cu câteva zile a  rea
lizat un nou succes de 
prestigiu: Intre L C SA , 
Institutul de sudură,şi în
cercări . materiale Timi
şoara şi firma Schwelsstec. 
micfie Lehrmud Versuch- 
sanştalt Mupchen s-au în
cheiat prerogativele şi. a

avut loc atestarea fa E- 
uropa a acestei societăţi 
pentru executarea confec
ţiilor metalice prin su
dură.

Pentru precizări ne-am 
adresat dlui ing. DC®IN 
GAIŢA, director general 
al S.C. JLCLS.H." S.A., 
care ne-a declarat:

—• Intre 7 şi 8 decem
brie a.c. a avut loc fa a- 
teiierul de confecţii me
talice al so^et&ţii noastre, 
unde sunt respectate toate 
normele de dotare euro
pene, In prezenţa specia
liştilor de Ia ÎLL-V. Mun- 
chen şi Institutul de şpe- 
cialitate din Timişoara, 
examene de testare a ca
pacităţii societăţii noastre 
pentru fabricarea de struc
turi suflate şi omologarea

procedeelor de sudare con
form normelor europene.

—- Câţi sudori — spe
cialişti (îi putem numi 
aşa) au participat Ia tes
tare şi câţi au luat exa. 
menţii? -"t

— La testare — care- a 
durat 2 zile şi s-a desfă
şurat după toate exigen
ţele: — au participat 12 
sudori şi, lucru mai rar, 
toţi au trecut cu bine e- 
xaţftenul, spre surprinde
rea examinatorilor şi sa
tisfacţia noastră. Astfel, 
I.C.S. Hunedoara este a- 
testată in Europa pentru 
executarea confecţiilor me
talice prin sudură, atestare 
ce.ne creează reale- jxrslbi- 
lităţi de a ne extinde ac
tivitatea în Europa.

SABIN CERBU

A Z I
15 DECEMBRIE

: o Au trecut 34g de 
zile din an; au mai ră
mas 17;

•  1802. S-a născut 
JANOS BOLEAI (m. 
1860), matematician ma
ghiar din Transilvania, 
unul dintre creatorii 
geometriei neeuctidiene.

•  1888. S-a născut 
CELLA DELAVRAN- 
CEA, pianistă română.
A scris prori), memo
rialistica.

dăm dovadă că suntem ROMANI! i

La Tiraspol s-au întors 
din nou vremurile pe 
care le bonsuferam de 
mult apuse. Au apărut 
iarăşi „cuşca de fier* 
ca-n sclavagism; „inchi
ziţia" ca-n evul mediu; 
^dictatura comunistă* 
ca-n epoca stalinistă. Fap
tul este şi mai dureros 
când ne gândim că sun
tem fa pragul mileniului 
III; fa aceste rile când 
tot globul pământesc a- 
niversează „Ziua Dreptu
rilor Omului”.

Poporului român i-a 
fost dat să treacă prin 
uluite Încercări grele fa 
întreaga sa istorie multi
milenară. Pericolele nu 
au  dispărut nici fa zilele 
noastre, savantul Nioolae 
lorga având dreptate 
când spunea: „Fereşte-te 
popor t i  meu, cfici mari 
.primejdii te aşteaptă!*

Ne întrebăm, oare Doam
ne, ce rău au făcut ro
mânii de tot pe ei îi 
pedepseşti? Oare este o 
vină că Haşcu şi cama
razii iui sunt români?

Sentinţa nedreaptă a 
unui oarecare tribunal 
nelegitim de îa Tiraspol, 
din 9 decembrie 1993, 
ne-a umplut sufletele de 
mânie ' ş i  revoltă. Ro
mâni, să fim uniţi, in
diferent de ideile şi op
ţiunile noastre politice şi 
aşa cum spunea marele 
Avram Iancu: „Sau pu
nem pumnul în pieptul 
furtunii sau vom pieri!" 
Ilaşcu şi colegii săi tre
buie salvaţi! Şi dacă, to
tuşi; va muri, atunci să 
ştie duşmanii că „Tot ro- 
mâflhl este cu HOREA", 
iar de-acum şi „Tot ro. 
mânui este un ILAŞCU*.

Cu speranţa c i: „ne
biruit este omul ce luptă 
eu credinţă, că este o

dreptate şi va trebui să 
vină", vom lupta până 
la  moarte, la  fel ca I- 
laşcu: cu tricolorul şi 
cu vorbele mari, care 

- vor rămâne fa istorie: 
„Te iubesc popor ro-j 

• mâni*
Protestul împotriva cri- I 

mei politice de la TS- 
raspol este o umilinţă 
pentru toată suflarea ro- ' 
inânească. Criminalii d e j  
la Tiraspol, conduşi dej 
Moscova, să ştie că viaţa ! 
omului este dată de Dum- i 
ne zeu şi nimeni n-are I 
dreptul să i-o ia. MOţii, 
care se consideră a f i ! 
români de două ori, pro- j 
testează împotriva _ oribi- j 
lulul proces de la Ti ras- j 
pol şt sunt alături de ' 
neînfricatul patriot I -  j 
laşcu şl colegii săi! V ,

Pro*, vtorel  v u i .t u b a r , j 
Brad 1

. PLASA DE SÂRMĂ 
Şl MILIOANELE CORUPŢIEI!

AFACERI TENEBROASE CU 
SUBVENŢIILE STATULUI

•  PĂGUBAŞUL: RcSîa Autonomă a Huilei 
Petroşani;'

•  LOCUL operaţiunilor: Valea Jiului şi alte 
judeţe din ţară;

•  OBIECTUL; Subvenţiile statului pentru 
anul 1992 pentru achiziţionarea plasei de sârmă 
necesară armării galeriilor subterane;

•  BENEFICIARI: Exploatarea minieră 
Dîlja si Exploatarea minieră Valea de Brazi;

•  VALOAREA SUMEI PUSA ÎN JOC; 
64 775000 Ici in contul E.M. Dîlja şi 25 000 000 
lei in contul E.M. Valea de Brazi;

•  PROTAGONIŞTI: patroni ai unor firme 
particulare, directori, funcţionari etc.;

•  REZULTAT: 17 inculpaţi şi învinuiţi 
pentru înşelăciune în paguba avutului public, 
instigare Ia înşelăciune, fals şi uz de fals, de
lapidare, abuz în serviciu şi neglijenţă în ser
viciu.

Iu viitoarele sale numere, ziarul nostru v i  
dezvălui întreg mecanismul acestor tenebroase 
afaceri cu fondurile statului. Urmăriţi ediţiile 
următoare. h  ;

vvwwvvvwwvvvywwvww

IN S T A L A R E A  

U N O R  P R IM A R I

Luni şi marţi, în comu
nele Feţei şi Brănişca au 
avut loc ceremonii pen
tru instalarea in funcţie a 
noilor primari, aleşi de cu
rând. Este vorba de dnii 
Petru Popa şi Cornel 

Ghcorghc Comcanu, care 
au : candidat din partea 
Partidului Unităţii Naţio
nale Române. La ceremo
nii a participat dl Iulian 
Costescu şi reprezentanţi ai 
Filialei > Hunedoara a 
P.U.NA (Tr.B.)

UNA PE ZI j
I Tatăl: Eu niciodată nu 1 
J spuneam minciuni când j 
* eram mic. l
i Băiatul: Şi când ai |  
|  început, tăticule? |
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Invitaţiei Inspectoratu
lui Teritorial de Stat 
pentru Handicapaţi Hu
nedoara şi Asociaţiei Han
dicapaţilor Neuromotori 
Hunedoara din păcate nu 
i-au ^răspuns toţi cei aş
teptaţi. Aşa câ remarca 
gazdelor „se simte şi azi 
că persoanele deficiente 
rămân. singure11 se justi
fică maţ ales faţă de re
prezentanţii organizaţiilor 
politice. V

.Cei care au răspuns 
invitaţiei de a „descoperi 
împreună câteva din sen
surile răgazului ome
nesc" au avut plăcuta 
surpriză să descopere în 
sala mare a Hotelului 
„Decebal" Deva o am
bianţă sărbătorească. 10 
decembrie a marcat sfâr
âitul săptămânii persoa
nelor cu nevoi speciale, 
dar în mod fericit a 
coincis şi cu Ziua mon
dială â drepturilor- omu
lui şi cp împlinirea a 3 
ani de existenţă a In
spectoratului Teritorial de 
Stat pentru Handicapaţi 
Hunedoara.

Mai înainte de a lua 
din pâinea şi vinul care 
în mod simbolic ocupau 
masa centrală, invitaţii au 
avut posibilitatea să admi
re expoziţia artizanală 
realizată cu lucrări ale 
membrilor asociaţiei, să 
facă un popas la standul de 
carte al Librăriei „Ga
rant" Deva. Dar mai a- 

. Ies să asculte cuvintele

te suflet rostite de câţiva 
intre cei' prezenţi. Gân

duri generoase, în deplin

acord cu cele înscrise pe 
un panou ce străjuia sala, 
în care se arăta că în 
lumea noastră contempo
rană există totuşi un mi
racol — „frăţietatea, co
municarea, dragostea larg 
şi spiritual înţelese".

In spiritul acestei fră
ţietăţi s-au pronunţat toţi 
cei care au simţit că au 
ceva de spus, începând 
cu oficialităţile judeţu
lui. S-a spus printre al
tele că este nevoie să se 
facă mai mult pentru eâ 
şi persoanele cu nevoi 
speciale să poată avea 
o viaţă civilizată şi dem
nă, că a dărui este nu 
numai onorant, dar pre
supune şi o miraculoasă 
reînnoire a resurselor. 
De asemenea, că trebuie 
să , facem dovada apar
tenenţei noastre la un 
popor creştin de 2000 de 
arii,- eă este nevoie să ne 
schimbăm mentalitatea 
faţă > de persoanele han
dicapate, cărora să le în
tindem o mână din vo
caţie nu din-vanitate per
sonală. S-a reamintit în 
context obligaţia pe care 
o are puterea de a le 
da şi» acestor persoane 
dreptul la realizarea va
lorii umane proprii.

o  '
în finalul întâlnirii, so

liştii Mariana Anghel, 
Lenuţa Evsei, Ana Ban- 
ciu, Ni cu Cocoş şi Nicu 
Angliei au dăruit asis
tenţei câteva minufî&te 
colinde hunedorepe.

VIORIC A ROMAN

Animalele scot sărăciaNţ. - ....... ... •• '• . " • '  '■. JY- - "... •....

diri ogradă
Scriam despre comuna 

- Buceş că acolo oamenii îşi 
lucrează pământul, în prin
cipal, cu vacile. Altfel se 
petrec lucrurile la Ribiţa 
unde se ară, se seamănă . 
şi se transportă produsele 
din câmp eu caii — aici 
existând 40 de perechi de 
cabaline (şi 13 perechi de 
boii. Sigur, şi vacile sunt 
folosite, dar în mai mică 
măsură, ele fiind ţinute, 
mai ales,, pentru obţinerea 
de lapte şi de viţei. Sunt 
oameni în comună care au 
âcasă adevărate ferme zo
otehnice, precum Viorel fi
nea şi Nicolae Jula din 
satul Ribiţa, Petru Lup 
din Cri.şan, Vasile Mihă- 
iesc din Uibăreşti, Cornel 

•• Iancu şi Ioan Dan din 
Ribicioara, Ioan Ancheş 
din Dumbrava de Sus şi 
alţii. Produsele 'obţinute 
prin creşterea animalelor 
sunt valorificate fie la 
stat, fie la piaţa liberă, 
obţinându-se venituri im
portante. Aşa se explică

faptul că în comună sunt 
case frumoase, gospodării 
bine rostuite. O vorbă a- 
firmă că animalele scot 
sărăcia din ograda omu
lui. Aşa este, dar tot atât 
de adevărat este că, după 
ce scot sără<ua, ele aduc 
bunăstarea în case. L-am 
întrebat pe dl Iulian Com- 
şa, primarul localităţii:
—  In alte comune din 

zona Brad se prognozează 
că numărul de animale 
va scădea în această 
iarnă întrucât anul a. fost 
sărac în furaje. Care este 
situaţia la Ribiţa?

— La noi nu se va în
tâmpla aşa ceva pentru că 
oamenii au iân suficient. 
Sigur, porcii se vor împu
ţina, căci vine Ignatul, dar 
în primăvară- efectivul se va 
reface. Ştiţi, în zona de 

munte vrednicia se apre
ciază după numărul de a- 
nimale , — o sursă princi
pală de trai pentru oameni.

TRAIAN BONDOR
1 *-n» — *—»•*?*— ¥

S.C. GIGI p r o d c 6 m im p e x  s .b .l . d e v a  - 
' - ■ prin ■

„STUDIO EXPRES POLAROID”

Deschis in Deva, bdtjl Decebâl, bl, I, par
ter (lângă Magazinul Apicola). '

VA OFERĂ / -
•  poze^color tip buletin, paşaport, în 90

secunde; ,
•  produse ale firmei POLAROID. (1061987)

Arăturile şi recolta 
viitoare

Indiferent de forma de 
proprietate sau ‘de opţi
unile politice ale proprie
tarilor de terenuri agri
cole, un lucru este cert şi 
anume acela că, pentru 
a se obţine recoltă, pămân
tul are nevoie de muncă, 
lumină, apă şi sămânţă. 
Dacă în toamnă, cu pre
lungire spre iarna prea 
timpurie, s-a reuşit ca tn 
judeţul nostru să fie de
păşită suprafaţa progra
mată pentru însămânţări, 
s-a rămas în schimb mult în 
urmă cu arăturile pentru 
tnsămânţările dîft primă
vara anului 1994.

In acest context, nemul
ţumit de situaţia existentă 
în prezent, dl ing. Ioan 
Măniguţiu, care se ocupă 
cje mecanizare în cadrul 
Direcţiei generale jude
ţene pentru. agricultură şi 
administraţie, aprecia că 
s-au arat circa 10000 ha 
pentru însămânţările de 
primăvară, ceea ce nu re
prezintă" o cifră tocmai-sa
tisfăcătoare. Importanţa şi 
necesitatea efectuării ară
turilor sunt puse cu pu
tere în evidenţă de faptul 
că spopul de recoltă ce se 
obţine pe seama acestei 
lucrări reprezintă cel pu
ţin 25 -la sută, procent 
ce nu este câtuşi de puţin 
de neglijat. Ignorând însă 
o asemenea cerinţă, în zo
nele Simeria, Qrăştie, Că- 
lan, Ilia şi altele, ‘ mii de

MODIFICĂRI STRUCTURALE PENTRU 
ACCELERAREA PRIVATIZĂRII

. De la dl cc. Petru Rădoane, directorul Filialei 
Hunedoara — Deva a Fondului Proprietăţii de Stat, 
ani aliat că, începând cu data de 18 noiembrie a.c., 
direcţiile , teritoriale ale Agenţiei Naţionale' pentru 
Privatizare au.fost înglobate, în conformitate cu ho
tărârea Guvernului nr. 629/1993, în structura Fondu. 
lui Proprietăţii de Stat.
i t' Cât despre rolul şi funcţiile acestora în judeţ, 
vom reveni cu precizări.

> , CORNEL' POENAR

hectare aşteaptă intrarea 
plugurilor in brazdă. Ceea 
ce este şi mai dureros, de 
pe mari suprafeţe nu au 
fost încă tăiaţi sau trans
portaţi cocenii de porumb. 
Ca urmare, este uşor de 
calculat ce pierderi de re
coltă se vor înregistra pe 
terenurile respective în’ a- 
nul viitor.

Acum, când mai există 
tractoare disponibila, zile 
favorabile şi starea solu
lui permite efectuarea o- 
goarfelor, este in interesul 
tuturor proprietarilor de 
pământ -să asigure efectua
rea arăturilor pe terenu
rile'; rezervate pentru în
sămânţările de primăvară. 
Nu insistăm asupra unor 
aspecte economice, con
siderând că fiecare proprie
tar îşi face calcule şi îşi 
dă seama că,- în condiţiile 
inflaţiei galopante, s-ar 
putea ca în primăvară cos
tul unui. hectar de ară
tură să fie chiar, dublu 
faţă de cel actual. Să nu 
mai luăm în considerare 
că, în primăvară, dat fiind 
volumul mare- de lucrări, 
vor fi multe solicitări şi 
nu Se va putea face faţă 
cu dotarea tehnică de a- 
<*um, ceea ce va aduoe, 
implicit, la întârzierea în- 
sămânţărilor şi la diminua
rea recpltelor.

Întrucât Anăi este ceva 
timp pentru meditaţiei A- 
gromecuriie şi secţiile de 
mecanizare îşi menţin dis
ponibilitatea de a răspunde 
solicitărilor proprietarilor 
de pământ interesaţi să nu 
rateze cu bună ştiinţă pro
ducţia agricolă a anuţbi 

- 1994, . problema alimenta
ţiei punâhdu-se în' perma
nenţă cu aceeaşi acuitate. 
Cine Va dovedi acum in
teres şi înţelepciune pentru 

■ lucrarea pământului, nu 
va avea decât de câştigat.

NICOLAE TIRCOB

Neatenţia şi nerespec- 
tarea distanţei optime 
pot duce Ia grave acci
dente de circulaţie. E- 
xemplul din imagină 
este conc ludent.
Foto: PA VEL LAZA ,

DE CE PLĂTIM PENTRU 
CE NU'PRIMIM?

Am sesizat de nenumă- 
rate ori Asociaţia de lo- 

‘ catari nr. .37, Hunedoara, 
de care aparţinem, că nu 

' avem apă caldă, conform 
programului stabilit, că 
apa' rece vine cu intermi
tenţe, iar căldura eşte i- 
nexistentă. Faţă de p- 
ceâstă situaţie nu s-a luat 
rifei o măsură. Dimpotrivă, 
asociaţia continuă să în
caseze integral costurile 
pentru apă caldă, apă rece 
şi încălzire. Reclamaţiile 
noastre la asociaţia de lo
catari au fost întâmpinate 
cu. ostilitate, ceea ce ne-a 
cauzat grave prejudicii ma
teriale şi morale; (Sem- 
■hează zeci de locatari din 
blocurile 4 şi 3 bis — din 
străzile Transilvaniei,' 1 

.bis şi, respectiv, strada 
Avram Iancu).

•' De Usemenea. 16 locatari 
de la etajele 3 şi 4, blocul 
I 1, strada M. Viteazul, 
nr. 4,.au cerut R.A.M.G.C.L. 
scutirea de plata taxei 
pentru apă caldă menajeră 
şi apă rece, întrucât eta
jele 3 şi 4 nu beneficiază 
de aceste utilităţi. Asocia
ţiei de' locatari de care a- 
parţine imobilul 1 s~a â- 
dus la cunoştinţă această 
stare de lucruri de mai 
multe ori. (?!)

d u pA b un ul  pl a c?

Vă rog respectuos să in
seraţi şi următoarele rân
duri: în ultimul timp am 
vrut să vizionez la cine
matograful >,Patria“ din 
Deva filme pe bază de 
documente legale ce a- 
testă starea de handicapat. 
Am fost respins de fie
care dată. Ultima încer
care — vineri, 4 nov. 1993, 
ora 12. Legea 53/1992 spe

cifică claţ că de la orele 
12 şi 14, persoanelor care 
au asupra lor legitimaţie 
sau certificat medical de 
persoană handicapată li 
se favorizează intrarea Ia 
film cu 1/2 din preţul sta- 

, bilit. Mi s.a spus Cam 
arogant că *dacă veneai 
la ora 10, numai atunci..." 
De ce? — întreb eu, când, 
prezentând aceleaşi acte 
la cinema „Flacăra" din 
Hunedoara, mi s-a favo
rizat intrarea mai mult 
decât politicos, chiar de 
la ora 16. întrebarea este 
logică: Oare. legea se a- 
plică după bunul plac, sau 
trebuie respectată ca' a- 
tare? (Adi Ilorvat — 
Bârcea Mică).

POŞTA RUBRICII 
• '  Anonim, Haţeg. In le

gătură cu cei care şi-au 
instalat sobe în aparta
mente, fără autorizaţie, şi 
ard gazele câte 12—16 ore

pe zi, iar la plată contri
buie toţi locatarii udei 
scări, .este bine să lămu
riţi aceste situaţii la aso- 
'ciaţia *de locatari. Adresa 
Grupului judeţean de pom
pieri, pe care ne-aţi soli
citat-o: Deva, strada Geor- 

1 ge Coşbuc, nr. 23- , -
In legătură cu percepe

rea unei sume între 105— 
130 lei, pretinsă de către 
cititorii de contoare, pen
tru fiecare contor citit, vă 
rugăm să reveniţi cu nu
me şi date concrete, dar 
şi cu numele şi prenumele 
dV. ;

•  Ioan Josan — Xăpuş- 
nic. încă n-a apărut o 
lege care să reglementeze 
situaţii similare celei în 
care vă aflaţi dv. Lămuriri 
suplimentare puteţi obţine 
adresându-vă Direcţiei de 
Muncă şi Protecţie Socială.

•  Ioan Luţesc — Stă- 
nija: După cum probabil 
aţi aflat şi dv, în progra
ma de învăţământ de la 
cursurile şcolilor generale 
şi chiar liceale s-a intro
dus , ca materie de studiu 
educaţia religioasă. Să spe
răm că şi pe' această cale 
cuvântul Domnului va a- 
junge mai repede şi mal 
aproape de sufletul copii, 
lor noştri,

M e c iu ri in teresante
/ *

de handbal fem in in
Joi, 16 decembrie, în

cepând de la ora 14,00 
până la ora 20, în Sala 

•^Sporturilor din Deva are 
loc — Turul II al Divi
ziei şcolare, seria C — 
la care participă nu mai 
puţin de 8 echipe din 
oraşe ale ţării care dis
pun de echipe cu un bun

renume în handbalul fe
minin: Rîmnicu — Vîlceâ, 
Timişoara (cu 2 echipe), 
Sibiu, Piteşti, Tumu Se
verii}, Tg. jiu, Deva 
Jocurile se desfăşoară în 
sistemul fiecare cu fie
care si se anunţă' a fi 
viu disputate.

Pentru elevi intrarea 
este gratuită. (S.C.)

R e z u lta te le  d in  Cupa R o m â n ie i la  fo tb a l

Ieri, pe stadioane ne
utre s-au disputat opti
mile Cupei României la 
fotbal, in care s-au în
registrat următoarele re-, 
zultate: Poiana Câmpina 
— Rapid Miercurea Ciuc 
5—4; F.G. Inter Sibiu — 
F.G. Braşov 1—3; Gloria 
Bistriţa — Petrolul Berea 
5—0; Dinamo — Progre

sul 2—0; Selena Bacău — 
Dacia Brăila (se dispută 
azi); Aro Câmpulung — 
„U“ Cluj-Napocâ 1—2; 
F.C. -Farul — Univ. Cra. 
iova 0—5; F.G. Argeş ^  
Steaua 4—3.

Etapa următoare în 
primăvara anului viitor. ’ 
(S.C.) * j
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S.C. IMCOMEX . 

S.R.L. ORĂŞTIE 

Anunţă deschiderea

MAGAZINULUI CENTRAL IN ORĂŞTIE

Str. N. Bălcescu, nr. 11, unde puteţi găsi:
•  TELEVIZOARE COLOR NEI (diagonala 

51 cm, telecomandă, garanţie 3 ani) — 535 049 
lei.

•  FRIGIDERE ARCTIC 240 1 — 314 824 
lei.

•  CONGELATOARE ARCTIC 160 I — 
386 686 Iei.

•  CONGELATOARE ARCTIC 120 I — 
304 558 lei.

•  Alte produse electronice şi electrocasnice 
(aspiratoare, cuptoare cu MW, maşini de spă
lat, radiatoare, filtre de cafea etc.).

Reduceri de preţ pentru vânzări en-gros 
— 10 la sută.

Reduceri de preţ la frigidere de 240 1 — 
10 la sută. (1062000)

- 0  Bancă a tuturor

I

I

I

i

i
I
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S.C. „ Freedom S tar H o ld ing " S.R.L,

Oferă spre vânzare 
agenţilor economici

de origine europeană 
la preţul de \  

lei/t, plus TVA

■  OFERĂ AGENŢILOR ECONOMICI, 
PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE, PRODUSE 
ŞI SERVICII:

•  colectează numerarul de la agenţii eco
nomiei cu mijloacele speciale de transport din 
dotare;

•  preia numerarul de la ’âgenţii economici 
prin organizarea şi funcţionarea caselor serale;

•  prestează servicii privind păstrarea şi te
zaurizarea obiectelor de valoare (bijuterii etc.), 
a acţiunilor, a obligaţiunilor şi a altor titluri 
şi hârtii de valoare;

t  începând cu anul 1994 se vor efectua 
operaţiuni de depuneri şi restituiri pe bază de 
carnete de economii;

•  credite pe termen scurt, mediu şi luog 
pentru agricultură şi toate celelalte ramuri şi 
sectoare ale economiei;

•  credite avantajoase, cu dobândă redusă 
pentru campaniile agricole, stocuri de furaje, 
procurarea de maşini agricole;

•  plăţi în lei şi valută;
•  încasări în lei şi valută;
•  constituirea de depozite în lei şi valută;
•  consultanţă de specialitate şi evaluări 

ale patrimoniului;
•  emiterea de titluri de valoare şi scrisori 

de garanţie bancare (acţiuni etc.); .
•  schimb valuta*. -
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f ii
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■  PLĂTEŞTE DCBĂNDA :
•  Ia disponibilităţile la vedere — persoane 

fizice — 50 la sută;
•  la depozite de minim 100 mii Iei ale

persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi orga
nizaţiilor obşteşti şi peste 5 milioane lei Iax
persoane juridice şi societăţi comerciale cu
termen de păstrare de minim :

— 3 luni — 60 la sută
— 6 luni —- 65 Ia sută
— 12 luni — 70 la sută
In caz de nercspectare a termenului mi

nim de păstrare se plăteşte dobânda prevăzută 
la disponibilităţile la vedere.

Cei interesaţi de produsele şi serviciile
menţionate se pot adresa cu toată încrederea 
Băncii Agricole S.A., sucursala judeţeană De
va, filialele Călan, Haţeg, Orăstie si agenţiei 
Ilia. (886)

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR 
PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR -

DE STAT HUNEDOARA — DEVA
Anunţă organizarea concursului pentru o- | 

cuparea posturilor vacante la trezoreriile terito
riale, astfel: 4 ■

•  Ia sediul Adm. fin. Hunedoara — pen
tru trezoreria Hunedoara — 21. XII. 1993;

•  la sediul D.G.F.P.C.F.S. Deva — pen
tru trezoreriile Brad, Haţeg, Orăstie — 22. 
XII. 1993;

•  la sediul Adm. fin. Deva — pentru tre
zoreria Deva — 27. XII. 1993;

•  la sediul Adm. fin. Petroşani — pentru 
trezoreriile Petroşani si Vulcan — 28. XII. 
1Ş93.

Relaţii suplimentare I» sediile unităţilor 
menţionate mai sus.

CONSTANŢA, str. Depozite, nr. 22. 
TELEFOANE: 091/618200, 615466. 

FAX 01/3121476.

■ Deoarece nici una din lucrările prezentate la con- > 
! cursul „STEMA MUNICIPIULUI DEVA“ nu a întru- J 
|  nit condiţiile avizării, se aşteaptă noi propuneri din |  
» partea participanţilor, până la data de 30 decembrie ' 
|  a.e., ora 15,30. I
* Observaţiile şi recomandările comisiei sunt aii- - 
I şate public în holul Primăriei Deva. |

QUASAR ELECTRO S.R.L. DEVA 
Bdul Dccebal, bl. R parter 

Tel./Fax: 611261
VĂ OFERĂ LA CELE MAI MICI PRE- »{ 

ŢURI. '
•  Frigidere, congelatoare de 120 I, 163 T 1
•  TV color Goldstar, Megavision ' 1
•  Copiatoare Sharp, case de marcat Hcat lf

Instalaţii satelit şi părţi componente. ■ i

TV-S ATELiT
-  MIERCURI, 15 DECEMBRIE 

RTL.  ■
6,55 Seriale şi d.a.; 10,00 Şeful (s>: ,,U*

. cigaşul"; 11,00 Bogat şi frumos (s); 11,30 
Bancuri de pretutindeni; 12,30 Duelul fa
miliilor (cs); 13,00 Magazinul amiezii;
13.30 Springfield Story (s); 14,20 Califor
nia Clan (s); 15,10 Vremea dorinţei ($);
16,00 llona Christen (show); 17,00 Ilans 
Meiser (show); 18,00 Cine e şeful aici? (s);
18.30 O afacere, de familie (s); 10,00 Che
marea; inimii (s); •• 20,10 Exploziv (cazuri 
dificile); 20,40 Vremuri hune, vremuri 
rele; 22,00 Fotbal amical. Germania — 
Argentina; 0,00 Gottschalk show; 6,45 A- 
laska (s); 2,00 Reluări.

SAT 1
6,15 Seriale şi desene «mimate (r); 12,40 

Roata norocului (r>; 13,25 Umbrele pasi
unii (s)p 14,10 Trapper John, M.D. (s); 
15,10 Vecinii (s); 15,40 Bonanza (s.w.);
16,40 Star Trek (s. SF); 17,45 Să riscăm! 
(cs); 18,20 Totul sau nimic! (cs); 19,30 De 
5x5! (cs); 20,30 Roata norocului (cs); 21,15 
Inimă supusă. (Ger. 1993); 23,10 Salvador, 
(f.a. SUA 1986); 1,25 Noaptea în Manhat
tan. (SUA 1969); 3,05 Reluări.

TNT ^ TOGNS
7,00 Desene animate (s); 21,30 Cass Tim- 

berianc. (f. 1947); 23,15 Ada. (I. 1961); 1,20 
Evelyn Prentice.'(f. 1934); 2,50 Doctor Mo. 
nica. (f. 1934); 3,55 Polly, cea de la circ. 
(f. 1932); 5,15 Athcna (f. 1954).

MTV
Best of the year wcek. 8,00 Matinal cu 

V.J. Rebecca; 8,30 New Order: Trecut, pre
zent şi Viitor; 10,30 REM: Trecut, pre
zent...; 13fiO KD Lang în concert; 14,00 
Mari hituri; 15,00 V.J. Simone; 17,00 
Rockumentar: L.L. Cool J; 17,30 Coca 
Cola Report; 18,15 3 videoclipuri ale unui ‘ 
interp.; 18,30 Topul telespectatorilor; i9,00 
Muzica- soul; 19,30 Muzică non-stop; 21,00 
Lumea reală; întâmplări adevărate; 21,30 
Cel măi dorit; V'.J.R, Cokes; 23,00 Mari

hituri (r); 0,00 Coca Cola Report (r); 1,00 
Lumea post-modeţnă.

ITALIA 1
7,30 Bună dimineaţa (da); 11,15 Starsky 

şi Mutch (4); 12,15 A—Tcam (s); 13,15 Aici 
Italia; 13,50 D.a.; 15,30 Nu e la RAI (show);
17.30 La ordine, tată. (ş); 18,00 Cnomania
(show); 18,15 Unomânto (show); 18,30 Mi
tic (show); 19,00 Supervicky (s); 19,30
Bayside- school 4$);. 20,00 >.wăly (s); 20,50 
Radio: Londra; 21,05 Karaoke (show); 21,35 
Film; 23,40 Film; 1,40 Aici Italia! (maga
zin); 2,25 Radio Londra (r); 2,40 Starsky 
şi Ilutch (r); 3,30 A—Tcam.

TV 5
7,06 Domnul ministru (s); 7,30 Tciedi- 

mincâţa; 14,05 Domnul ministru (r); 16,30 
Convorbiri; 17,00 Jurnal TV5; 17,10 Vi
s io n ^ ; 17,50 Culinară; 18,45 Arheologie 
(s. do); 19,05 Campionii (cs); 19,30 Jurnal 
TV5; 20,00 Cifre şi Utere (cs); 20,30 Jur
nal belgian; 21,00 Telescop. Magazin şti
inţific; 22,00 Jurnal francez: France 2;
22.30 Teatru; 0,30 Magazin de reportaje;
2.00 Magazin literar; 2,30 Jurnal francez: 
Soir 3.

JOI, 16 DECEMBRIE 
RTL

8.00 Magazin ̂ matinal; 10,00 Şeful (s.p.);
11.00 Bogat şi ‘frumos (s); 11,30 Bancuri 
de pretutindeni; 12,00 Preţul e fierbinte 
(cş); 13,00 Magazinul amiezii; 13,30 Spring. 
field Story (s); 14,20 California Clan (s); 
15,10 Vremea dorinţei (s); 16,00 llona 
Christen (show); 17,00 Ilans Meiser (show);
18.00 Cine e şeful aici? (s. com.); 18,30 O 
afacere dc familie (s); 19,00 Chemarea i- 
nimii (s); 20,10 Exploziv (cazuri dificile);
20,40 Vremuri bune, vremuri rele; 21,15 
larţă-mă (show-ui împăcărilor); 22,15 Hans 
Meiser Special; 23,45 Gottschalk show;. 
0,30 Li A. Law (s); 1,25 Seriale (r).
' V SAT- 1

7.00 'Bună dimineaţa cp sport; 13,25 
Umbrele pasiunii (s): „Revederea"; 14,10 

Trapjper John (s); „Logodnica bolnăvioară";
15,10- Vecinii (s); >5,40 Bonanza (s); 16,40 
Star şi Trek (s. SF); „Onoarea înainte de 
toate!"; 17,45 Să riscăm! (cs); 18,20 Totul 
sau nimic (cs); 49,30 De 5x5! (cs); 20,30

Roata norocului (cs); 21,15 Sectorul lui 
WoR (s.p.); 22,15 Schrcinemakers live; 0,10 
Magnificul (co. Franţa/Italia, 1973); 1,50 
Star Trek (s. SF/r); 2,40 Inimă supusă (r).

TNT i  TOONS
7.00 Desene animate (s); 21,30 Un tip

pentru o porte (f. 1948); 23,00 Fetiţa din 
Jones Beach (f. -1949); 0,30 Crimă în Flo
rida (f. 1942); 2,15 Fratele şobolan (f. 
1940); 4,00 Fratele şobolan şi o puştoaică 
(f. 1940); 5,40 Servicii sterete din aer (f. 
1939). ‘

MTV
Best of the year week. 8,00 Matinal cu 

V.J. Rebecca; 8,30 Duran Duran: Trecut, 
prezent, viitor; 9.30 New Order: Trecut...;
11.00 V.J, Ingo; 13,00 Neil Young în con
cert; 14,00 Mari hituri; 15,(H) V.J. Simone;
17.00 Rockumentar: Janet Jackson; 17,30 
Cbpa Coda Report; 18,15 3 din 1; 18,30 To
pul telespectatorilor; 19,06 Muzica soul;
19.30 Muzică non-stop; 21,00 Bcavis &
Butt Ilfcad (d.a.); 21,30 Cel mai dorit:
V.J.R. Cokes; 22,30 Pulsul modei, cu 
Marijne; 23,30 Mari hituri; 0,00 Coca Cola 
Report (r); 1,00 Party Zone: muzică dans.

ITALIA 1
7,30 Bună dimineaţa (da); 12,15 A— 

Tcam (s); 13,15 Aici Italia! (r); 13,50 D.a.;
15.30 Nu e la RAI (show); 17,30 La or
dine, tată (s); 18,00 Unomania (show);
18.30 Mitic (show); 19,00 Superyicky (s. SF); 
,19,30 Bayside school (ş); 20,00 Willy (s); 20,50 
Radio, Londra; 21,05 Karaoke (s);. 21,35 
Beverly Ilills (s); 22,30 Meirose Piâce (s);
23,40 Film; 1,40 Aki Italia; 2,25 Radio 
Londra (r); - 2,40 Starsky; şi Ilutch (r); 
3,20 A—Tcam, .

VINERI, 17 DECEMBRIE 
RTL *

7.00 Ştirile dimineţii; 10,15 Clanul lu
pilor (s); 41,00 Frumos şi bogat (s); 14,20 
California Clan (s); 15,10 Vremea dorin
ţei (s); 16,00 llona Christen (show); 17,00 
Hans Meiser (show); 18,00 Cine e şeful 
aici? (s); 18,30 O afacere de fantiiic (s);

- 19,00 Chemarea inimii (s); 20,10 Exploziv 
(cazuri dificile); 20,40 Vremuri bune... 
(s); 21,15 Muzică populară; 22,15 Comi
cul Peter Steiner; 22,45 O căsnicie ciu

dată (s); 23,15 Cum aţi spus? (show)', 6,15 
Gottschalk (show); 1,00 Pisicoasa Josep- 
hine (f. erotic Germ. 1969); 2,25 Profe. 
(iile lui Nostradamus (f. SF Japonia 
1974); 3,45 Zile violente (w. lt. 1961),

; ■ i s a t . - v
7,00 Bună dimineaţa cu sport; >2,40 

Roata norocului (r); 13,25 Umbreli? pa
siunii (s); 14,16 Trapper John (ş); 15,10 
Vecinii (şj; 15,40 B ^ân zâ(fcw ); 46,40
Stor ŢreE (s. SF); 17,45 Să riscăm!
18,20 Totul sau nimic (cs); 20,30 Roata 
norocului (cs); 21,15 Bronco Billy (w.co. 
SUA 1980); 23,25 In pat cu duşmanul
(f.a. SUA 1990); 1,25 Hanul desfrânatelor 
(f. erotic Germ. 1978); 2,50 Electric Blue 
(s. cr,/r); 3,56 In pat eu duşmanul (r)j 
4,35. Sectorul iul Wolf (r),' >!-.'•

TNT & TOONS
7.00 Desene animate (s); 21,30 Atlantida, 

continehtu! pierdut (f. 1961); 22,45 Risi
pitorul (f. 1955); 0,55 - Gladiatorii spartani 
(f. 1965); 2,35 Hereule, Samson şi I^Lse 
(f. 1965); 4,15 Damon şi PythA (f. 1962).'

iHtv
8.00 Matinal eu V.J. Rebecca; 8,30 En 

VogUe. Trecut, prezent...; 10,30 Duran 
Duran: Trecut...; 11,00 V.J. Ingo; 13JK» 
Rod Stewărt în concert; 14,00 Mari hitori;
15.00 V j. Simone; 17,00 Depeehe Mode;
17,30 Coca Cola Report; 17,45 Noutăţi' ci
nematografice; 18,30 Topul telespectato
rilor; 19,00 Muzică soul; 19,30 Muzică non- 
stopl; 21,00 George Michael; 21,30 Cel mai 
dorit: V.J.B. Cokes; 0,00 Coca Cola Re
port (r); 0,45 3 din 1 (r); 1,00 Beavis A 
Butt-Head (d.a.); 1,30 Jn direct cu Suede;
2.00 In direct cu Stereo MC’s; 2,30 In di
rect cu P.J. Ifarvey; 3,00 Chill Out Zone.

ITALIA 1
7,30 Bună dimineaţa (da); 11,15 Starsky 

şi Hutch (s); 12,15 A—Team (r); 13,15 Aiei I- 
talia (r); 13,50 D,a.; 15,30 Nu e la RA] 
(show); 17^0 La ordine, tată (s); 18,00 V- 
nomania (show). 18,30 Mitic (show); 18,59 
Ştiri; 19,00 Supervicky (s. SF); 19̂ 10* Bay 
Side school (S); 20,00 Willy (s); 20,50 Ra
dio Londra; 21,05 Karaoke (show); 21,30 
Filme; 1,40 Aici Italia: 2,25 Radio Londra)
2,40 Starsky şi Ilutch (r); 3,30 A—Tcatn 
(r); 1,15 Baby sîttcr (r).



V A N Z A R 1 -

TPMPARA2I

« Vând pui Doberman pen
tru  pază şi apărare, 5 
luni, cu acte de origine, 
Tel. 616559. (1061880)

•  Vând butelie aragaz
normală, 60 000 lei. Tel. 
620927. ' (1061839)

•  Vând mobilă stare 
toarte bună (dulap, pat, bu
fet, masă). Tel. 611705'.

(1061837)
•  Vând dubiţă Barkas 

1000 şi camion Robur 3 
tone Informaţii, tel. 624196, 
orele 19—23, zilnic.

(1061878)
•  Vând Dacia 1310, fa

bricaţie 1986. Orăştie, teL 
641560. (1061882)

0 Vând chitanţe Caritas, 
preţ convenabil. Informaţii 
fel. 629012. (1061875)

•  Vand post telefonic.
TeL 623542. (1061876)

•  Vând garsonieră con
fort I, în Geoagiu Băi. In
formaţii tel., 095/648217 sau 
641932. (1061873)

•  Vând piese Audi 100,
motor stare foarte bună 
Informaţii garaj l.CI.L. 
Simeria. (1061871)

•  Vând urgent, conve
nabil 140 chitanţe Caritas, 
notariat, 31 septembrie, ra
port 1 : 1. Tel. 013045.

(1061859)
•  Vând urgent fân şi

paie, baloţi. Informaţii De
va. 614871. (1061856)

•  Vând videoplayer şi
25 chitanţe Caritas. TeL 
622685. (1061834)

•  Cumpăr garsonieră, a-
partament două camere, 
central, Deva, tel. 611868, 
622853. (1061786)

•  Vând Dacia 1310 TX, 
fabricată în 1987, preţ con- 
venabil. Deva, tel. 623711.

(1061838)
•  Vând Alfa Romeo Ju- 

lietta 1,8 cc, neînirtatricu- 
lată. Tel. 717787. (1061842)

•  Vând convenabil Aro 
10, 4 x 4 ,  nou, design deo
sebit sau schimb cu'Dacia 
1310, plus diferenţă. In
formaţii la teL 641522, în
tre  6—16. sau 641677, după
OTa 16, (1061886)

•  Vând Dacia 1306
break. Informaţii Deva, 
feL 621097. ,  (1061889)

•  Vând garsonieră con-

fort I, Micro 15, bl. 52, 
ap. 5, preţ convenabil. TeL 
625833. (1061905)

•  Vând congelator nou 
şi televi^pr colon Funai. 
Informaţi! la tel. 629255, 
între orele 9—15. (1061900)

•  Vând IFA 1988, cum
păr- porc 110 kg. TeL 7 
629932. (1061893)

•  Vând casă cu gră
dină, corn. Şibot şi chitanţe 
Caritas, preţ convenabil. 
Informaţii tel. 613239, după 
ora 16. (1061892)

•  Vând apartament pa
tru camere, etaj I, Doro
banţilor. Tel. 625368, 
623838. (1061894)

•  V$nd urgent Ford
Diesel GLE, fabricat 
1989, stare excepţio-* 
nală, geamuri electrice, 
Închidere automată, 
sistem antifurt. Deva, 
tei. 625707. (1061899)

•  Vindem făină 
mila, albă, tărâţe, 
grâu, cantităţi nelimi
tate. TeL 095/111191.

(1062085)

•  Vând antenă satelit 
completă şi montare. Ief
tin. Tel. 716438. ^  (1062061)

•  Vând Dacia 1306, fa
bricaţie ’82, preţ convena
bil. Informaţii teL 718543.

(1062079)
. ' •  Vând apartament 2 
camere, ultracentral, bdul 
Corvin şi apartament _3 
camere, zona C.E.C. Tel. 
714853, orele 10—13, şl 16— 
21. (1062082)

•  Vând rulotă- dotată cu 
aragaz, frigider şi încăl
zire, teL 717446. (1082089)

•  Vâdd spaţiu comer
cial, din .cărămidă. Tel. 
713999, după ora 16,

(1662090)
' « V â n d  Urgbnt Opel 
Ascona. preţ convenabil. 
Tel 624886, 614220.

(1061841)
•  Firma STARIMPEX 

vinde ia preţ de importator 
tv color Sanyo, 54 cm dia
gonala, lă preţ de 650 000 
(TVA inclus* Aşteptăm 
comenzile la telefax 
618989. (1661833)
: ţ  Vând urgent Wartt- 

burg - (Ungaria), 87 —
1650 000 lei. Simeria, Pe
tru Maior, 13

(1061844)
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BANCA AGRICOLA S.A. DEVA

V I N D E
Ia licitaţie următoarele autoturisme:
•  1 autoturism Renault 18, culoare roşie;

Deva.

I 
I 
I

1 i*.tot urism Dacia 1300, culoare albă. 1 
Licitaţia va avea loc în ziua de 20 decern-1 

brie 1993, ora 10, Ia sediul Băncii Agricole!  
DeVa, bdul Decebal, bloc B. |

Informaţii la sediul Băncii Agricole S.A. I 
* - (890) j

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

S.C. M A G IK A  —  IM PEX S.R.L, BRAŞOV  

PR O G RA M U L P lA ţlL O R  IN  CADRUL  

SISTEM ULUI DE ÎNTRAJUTORARE

•  miercuri, 15 decembrie — chitanţele nr.
. 4528—4546.
•  joi, 16 decembrie —  chitanţele nr. 

4547—4560.
Plăţile şe efectuează la Hanul «Bucura 

din Haţeg.

•  Vând frigider „Arctic* 
180 l, plata şi în două 
rate. Telefon 615743.

(1061864)
•  Vând urgent aparta

ment 3 camere, preţ con
venabil. Hunedoara, Mi
cro 3, str. Căprioarei, nr. 
4, Deva, telefon 629691.

(1061801)
•  Vând apartament în

Dacia, şi Dacia 1300, con
venabil. Deva, Micro 15, 
bl. 82/9. (1061830)

•  Vând casă ultra
central, cu teren 1006 
mp, gaze. Deva, 6113%,
614809. (1061408)

•  Vând televizor color,. 
frigider mic, congelator 
mic, cuptor cu microunde, 
aparat ultraviolete Sola- 
rlum. Tel 612463. (1061826)

•  Vând motor şi cutie
viteză Aro Diesel, teL 
625656. (1061409)

•  Vând apartament două
camere. Bejan, bl. 66. In

formaţii Cioran, Bretea Mu- 
reşană, (1061410)

PIERDERI
•  Pierdut chitanţe Ca

ritas, din 9 iulie, şi 30 
septembrie 1993, pe nu
mele Petresc Ileana. Se 
declară nule. (1061872)

•  Pierdut csirnet ■ 21171961,
eliberat de Cooperativa de 
Credit Deva, pe numele 
Rusu Cornelia. Se declară 
hui. (1061870)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, eliberată de Tribu
nalul Judeţean Hunedoara, 
şi chitanţe (5) Caritas, pe 
numele Fica Elena. Se de
clară nule. (1061836)
' •  Pierdut carnet şomer, 
pe numele Jurca Florica. 
II declar nUL (1062084)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

..,<>0 Schimb apartament 
două camere şi Dacia 1300

cu două garsoniere. TeL 
6202%. (1061868)

•  Schimb apartament
două camere, Gojdu, cu 
apartament patru camere 
plus diferenţă, vând Dacia 
1300, stare perfectă, preţ 
convenabiL Tel. 627413. 
616073.  ̂ (1061884)

ÎNCHIRIERI

, a Familie, căutăm de în
chiriat apartament sau 
schimb cu apartament două 
camere şi dependinţe, cu v; 
apartament 3—4 camere. 
Tel. 611705. (1061837)

; •  Caut garsonieră sau 
apartament pentru, Închi
riat în Deva, TeL 628986.

(1061813)

DIVERSE \ ,
•  Cu autorizaţia 2812, 

din 19 noiembrie 1990, 
emisă de Prefectura jude
ţului Hunedoara, a  luat 
fiinţă activitatea indepen
dentă, reprezentată prin 
Link Franeisc din Deva, * 
str. Munteniei, nr. 21, a- 
vând ca obiect de activi
tate lâcătuşărie, reparaţii, 
tinichigerie auto. ,(1061843)

•  S.C.I.L. Nelmi Călan '
anunţă intenţia de majo-. 
rare a tarifului produselor 
sale începând cu 3 ianuarie 
1994. (1061879)

OFERTE DE
/

SERVICII

PYROSTOP sr!. O rid ru  -  R rp rw ro U n U  DtVA 
B-dul Decptul. bl. J, SC. 8, ap. 2 0  Tel. U*: 0 0 5  b l  < 229

r  *  m m m  0  .m m m  »  m m m  •  m m m  m t e rn a r  #  m m m  9  m m m  m  t

MAGAZINUL „REGINA" 
din Bălata, nr. 25, comuna Şoimuş

Caut muncitor specializat 
în fibră de sticlă. Răspuns 
scris pe adresa : Iftode Ră- 
ducu, str. Runcului, nr. 1/ 
33. Hunedoara, cod 2750.

(1062080) 
•  Vorbesc limba engleză 

cursiv, caut solicitanţL 'Hu
nedoara, str. Pinilor, nr. 
7, bloc 39, ap. 5. (1062091) 

" •  Acord îngrijire la 
persoană în vârstă, contra 
rămânere în spaţiu. Tele
fon 613212. (1061799)

en gros şi cu amănuntul
•  faianţă
•  gresie
9 camere auto
•  sobe de teracotă
Program : 11-15, telefon 62 54 46.

(1061394)
%

£a  A tad! £a  A%ad !

S.C. „CORVINUL" S.A. HUNEDOARA 
Str. Moldovei, nr. 8 (fost ICSAP) 

ORGANIZEAZĂ
REVELION 1993—1994, Ia următoarele u- 

niţăţi:
•  Complex „UNION";
9 Restaurant „TRAIAN".
Preţ informativ, 12000 lei/pcrsoană. 
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa 

la numerele de telefon: 715920 şl 720921. (891)

' R.A.G.C.L. SIMERIA
Anunţă

1 Datorită imposibilităţii achitării facturilor 
de energie electrică, gaz metan, cărbune, apă 
etc., sistează furnizarea prestaţiilor către popu
laţie şi agenţi economici, începând cu data de 
20 decembrie 1998. ■; (893)

1 A l'TO Tt‘RISM NOI
- I TV C OLOR
- I FRIGIDER

Au mai rămas 7 zile până la TOM
BOLA SABA, din 22 decembrie 1993.

Regulament:
Taţi cart se înscriu la circuitul dt Intrsjutormrt, mOite 

reat ac suma depusă şi varianta solicitată participi la 
tragerea la sort» pentru ttfc lp r im ii ce fe ucuruăSAlSA.

Tr ager ea va avea ioc iu l u t  ă t  11 decembrie 19*3 pe 
baza camerelor decM tufă ta mad public.

Circuitul de tatraţmorurt  SABA coutinuâ tawrttrik  ta 
upi i

I. VARIANTA i -  ac 
Ici, tar după 60 zile se câştig!

rai
SCdfli dup* următorul Sistem:

" “ Rl/ ..............
ipă . _

2. VARIANTA II -  se depna sume îotre 25.000 tei

depun si
tir ă de 4

h m  latre 25.000 -  500.000 
ori suma depusă. I

|  din Haţeg. j  j

S.C. MONDO TURISM 
Cu sediul th Deva, str. 1 Decembrie, nr. 

9, telefon 612162.
Anunţă colaboratorii săi că a pus In vân

zare bilete pentru revelion în ţară sl străinătate. 
IN ŢARA:

Herculane — Hotel Hercules, 4 zile, 53000 iei. 
Felix — Hotel Poeniţa, 3 zile, 53 000 lei. 
Geoagiu — Hotel Doina, 3 zile, 65 000 teL 
Geoagiu — Hotel Germisara, 3 zile, 39 000 lei. 
Sovata — 5 zile cu 132500 lei.
V aţa — numai revelion cu 12 000 lei.

De asemenea, vă oferim revelioane în Ci
pru, Grecia, Anglia, Egipt, Malta, Ungaria, Sin- 
gapore şi Thailanda.

Cu această ocazie vă dorim sărbători feri
cite şi „La mulţi a n i!“

I  SOOJ OO leL ta r după 99 de ritecalcuda riadee ie  câştigă de > I 
• uri tama denusă - ,

\

Mi suma depusă.
j . v a r ia n t a  i u

I
se depuu sume Şatre 25.699 tet

leL tar după 129 iile calendaristice se abţine dc 12 
ia depuşi, u  toate variautele te percepe au couusioouri Ml 

de 6% din suma di
ATENŢIE: Ti 

eilalti cure

iută.
cei care s-au înscris până tapreaco* s» 

ceilalţi cure depun sume la CIRCUITUL Dl 
ÎNTRAJUTORARE SABA până ta data de 23 decembm
1993 participă ta tombală.

Tombola au afectează premierile de la variantele la cart 
t-au înscris.

SABA vă aşteaptă citase, intre orele 9,99-203». sâmbătă 
si duminici intre orele 19.09-17,00, ta sediul său din Aradul 
Nou. Calea f iraişorii (vizau de CEC).

NOU PE PIAŢA î 
DISPOZITIV PENTRU 

DEPRESAT 
ANVELOPE!

Informaţii telefon 095/650529.
(1061983)

SOCIETATE COMERCIALA

•  maşini de spălat „AUTOMATIC", 16 
|  programe, preţ 355000 leL

Informaţii : Alba Iulia, telefon 096-811429 
1 (ziarul „Unirea"). I
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