
SONDAJULUI DE OPINIE 
A

Dorind ca ziarul „Cuvântul liber11 Deva să răs- 
Ş pundă cât mai bine opţiunilor şi interesului citito. 
I rilor Săi, în perioada 20 noiembrie — 20 decembrie 
j ax., redacţia a iniţiat un sondaj de opinie cuprin- 
i zând un număr de cinei întrebări. Le reproducem 
F pentru o mai bună legătură cu cele- ce urmează refe. 
I ritor la rezultatele sondajului.
I 1) Ce rubrici sau articole citiţi (vă plac mai mult)?

2) Ce rubrici sau articole nu citiţi (nu vă plac)? 
} 3) Ce rubrici şi articole- (din ce domenii v-ar mai
| interesa)?

4) Cum aţi dori să arate ziarul „Cuvântul liber" 
f in continuare (ca tormă, nr. de pagini, grafică, ilus- 
\ traţie, spirit mai mult informativ sau mai mult com- 
j bativ)?

5) Ce alte sugestii, propuneri doriţi să faceţi co. 
I lcctivului redacţional ?
1 Perioada în care ne-am propus să se desfăşoare 
I sondajul • s-a încheiat şi, înainte de a. derula rezul

tatele sale, ţinem să adresăm mulţumiri tuturor celor 
I care au completat şi trimis pe adresa redacţiei chestio- 
| nărui pe baza căruia s.a desfăşurat sondajul, ca şi 
: celor cu care, eventual, dumnealor s-au consultat în 
' formularea răspunsurilor la întrebări.
) ; Şi acum despre sondaj :
i J Numărul celor care au completat şi expediat ches- 
i tionarul reprezintă 2,4 la mie din numărul mediu de
* cumpărători zilnici ai ziarului. Eşantioanele de popu- 
 ̂ laţie pe baza cărora I.R.S.O.P. şi alte instituţii de 
l profil specializate realizează sondaje sunt de regulă 
! inferioare ca ordin de mărime acestui procentaj. Dar 
t nu aceasta este pentru noi cea mai de seamă conclu- 
,̂ zie a sondajului. Ea este doar un reper despre credi. 

i bilitate.
■ 62 la sută dintre cei care au răspuns la întrebări
1 trăiesc în mediul urban, iar 62 la sută sunt de sex 
\ bărbătesc. Mai concludentă pentru noi este însă 
i structura de vârstă a celor ce au completat chestio- 
' nărui. 06,6. la sută sunt persoane peste 50 de ani, 26 
’ la sută reprezintă grupa de vârstă între 20—50 de 
I ani şi numai 7,4 la sută reprezintă populaţie de vârstă 
| până la 20 de ani. Concluzia pentru noi este clară şi 

se va vedea acest lucru şi din răspunsurile la cele
• 5 întrebări : ne adresăm prea puţin tinerilor.
| 33̂ 3 la sută dintre cei «aţe au completat şi trimis
. chestionarul sunt: persoane în activitate, în vreme ce 
1 66,7 la sută sunt pensionari, şomeri, gospodine. In 
I ceea ce priveşte profesia persoanelor active, ele sunt 
| muncitori, ingineri, profesori. ‘

In sfârşit,- 36,2 la sută sunt abonaţi permanenţi 
l ai ziarului nostru ,iar 23,8 la sută declară că îşi pro- 
| cură ziarul de la chioşc.
I Răspunsurile ia cele cinci întrebări ale chestio

narului, o afirmăm fără falsă modestie, ne-au oferit 
I fiecare în parte adevărate prilejuri de satisfacţie. Ele 
l ne dovedesc că ziarul pe care.l edităm este socotit 

de cititori ca fiind al lor,-un demers pe care-I doresc 
1 mereu perfectibil, dorinţa lor întâlnindu-şe permanent 

cu cea:a acestui mănunchi de oameni ce editează „Cu
vântul liber" Deva.

Din răspunsurile la întrebarea nr. 1 rezultă că 
30 la sută din numărul celor ce le-au formulat citesc

„Cuvântul liber"

• ! a \

(Continuare în pag, a 2-a)

una po
— Ak», doctore, eu sunt Mimi. yVş vrea 
vă cer o consultaţie telefonică.
— Bine, dezbracă-te-!

i FLASH!

! I

•  ÎNTÂLNIRE. La se
diul Agenţiei judeţene de 
turism a sindicatelor a 
avut loc o întâlnire a 
conducerii agenţiei * cu 
reprezentanţi ai sindica
lelor din judeţ. Cu a- 
ceastă ocazie a fost evi-N 
denţiată buna conlucrare 
între sindicate şi agenţie

în asigurarea biletelor 
pentru odihnă şi trata
ment. Argument în acest 
sens este şi valoarea bi
letelor puse la dispoziţie 
şi valorificate în 1993 — 
peste 200 de-mi 1 ioane de 
lei (V.N.)

•  UN NOU MAGA
ZIN. 'Recent, Societatea 
Comercială „Decebal" din 
Bucureşti a deschis prin 
filiala ei din oraşul Ha
ţeg o unitate de vânzare

cu amănuntul, care este 
situată în str. Mihai Vi
teazul, nr. 1. Noua uni
tate oferă cumpărătorilor 
o gamă diversă de pro
duse alimentare. (N.S:)

•  LAPTE FĂRĂ OASE 
ŞI CARNE FÂRA LAPTE. 
Citind acest titlu veţi 
spune că nu este posibil. 
Noi spunem' că da. Ca 
să cumperi 2 litri de 
lapte la- preţ fixat <ţe 
guvern trebuie să te a-

_ ' ““ ’ţ  ' “““ ■ - m j
şezi \ ţ  a§ac» de4d £eie < 
1—2 noaptea. {jvla*azinul ' j 
se desehict&'-pg lecorţg 7n 
iar laptele soseşf 
rul orei opt. (N-ar ve 
mâi repede nici să-l piei 
cu ceară pe şofer). Iar 
când ajungi să cumperi 
(dacă ajungi) e deja vai 
de oasele tale. Cât despre 
cei care pc lângă lapte 
mai vor să cumpere 
carne e vai de buzuna
rele lor. Aşa că... e vai 
de capul nostru. (Gh.P.)
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C O N F E R IN Ţ A  

D E PRESA

Ultima săptămână a a- 
nului a debutat în planul 
evenimentelor judeţene de 
larg interes cu Conferinţa 
de presă a preşedintelui 
Consiliului judeţean. La 
invitaţie au răspuns publi
caţiile judeţene şi locale 
ce se editează în spaţiul 

'hunedorean, reprezentanţi 
acreditaţi pentru judeţul 
Hunedoara ai Televiziunii 
Române şi ai unor publi
caţii centrale, Televiziunea 
Deva.

Tirul întrebărilor repre
zentanţilor presei a fost 
concentrat pe două direc-

' ţii: ţ
— Bugetul rectificat (cu 

alocaţiile suplimentare ul
terioare) al judeţului pe 
anul 1993 şi investiţiile 
bugetare pe anul în curs;

— Relaţiile externe pro
movate de ludeţul nostru 
în 1993, precum şi agenda 
acestor relaţii pe primul 
trimestru al anului viitor.

v In deschiderea seriei de 
întrebări, preşedintele Con. 
siliulUi judeţean, dl. Coste! 
Alic, a făcut succinte, pu
neri fii temă.

întrebările reprezentan
ţilor Ziarului „Cuvântul li
ber" s-au referit la investi
ţiile de la buget, precum 
şi la posibilităţile d« in
formare ce i se creează pre
sei din relaţiile externe 
ale judeţului.

F LORI LE DALBE
Avem atât de multe co

linde, atât de diverse ca 
tematică sau mod de in
terpretare! Dar toate sunt 
de o muzicalitate aparte, 
dulce, alinătoare. Imaginile 
care evocă momentul naş
terii Iui Iisus, „micuţei, 
înfăşăţel", exprimă gin
găşie şi candoare. Ca de 

şi colindele închi- 
xcioriţei sau junelui. 

... i.e trezesc în noi o 
stare aparte, o emoţie spe
cifică numai Crăciunului.

Cei care au văzut (şi au 
revăzut la televizor) spec
tacolul ;,V-aducem colinda 
noastră", care a avut loc 
(ie scena Casei de Cultură 
Deva, au trăit bucuria de 
a fi colindaţi de copii, suave 
flori dalbe, flori ale acestui 
binecuvântat pământ. Fru
moşi şi nevinovaţi, cu gla
suri cristaline şi suflete 
curate, copiii au imprimat 
spectacolului o notă de 
prospeţime. Au fost pre
zenţi în formaţii proprii 
precum /  cei din Gherla 
(conduşi de Marinela Ze- 
grean Istici), din Oarda de 
Jos (instructor Leontina 
Fărcaş) sau <■ din Fălticeni 
(însoţiţi de Maria Tănasă), 
care au venit cu o toacă 
dăruită de un preot de 90 
de ani spre a binecuvânta 
şpectacolyl şi i-au adus 
un costum popular Olguţei

Ilaşcu, pe care au invitat-o 
să colinde împreună cu ei.

Dar au fost prezenţi co
pii în cetele de colindători 
ale celor mari sau şi-au 
însoţit pc scenă părinţii 
cunoscuţi şi apreciaţi so
lişti de muzică populară. 
Florica Faur, bihoreancă, 
a crescut într-o' casă de 
copii şi .acum lucrează în- 
tr-o asemenea instituţie din 
Timişoara. Deci, propriul 

-său cămin este, în fapt, 
o casă dc copii, căci are 8 
şi toţi au însoţit-o în spec
tacolul de la Deva. Ală
turi de Sava Negrean Bru- 
daşcu a cântat fiica sâ, . 
probabil şi ea viitoare so
listă. Au mai apărut în
soţiţi de copii Drăgan Mun
tean (cele două fiice), ol- 
tencele Vasilica i Dinu, 
Gheorghiţa Nicolae şi Aure
lia Popescu.

însă cei mai mici au 
fost cei mai dulci, poate

pentru că ignoră rigorile 
scenei. Păpuşica Marianei 
Anghel sau năzdrăvanul 
Marinelei Zegrean Istici, 
care priveau cu uimire pu
blicul şi puseseră gând 
rău microfoanelor (o .ten
tativă de a ie avea pentru 
mai târziu?) sau pădu
reanca lui Viorel Muntcanu 
au luminat spectacolul şi 
sufletele spectatorilor.

Prezenţa copiilor este ea 
însăşi o încântare, dar ne 
bucură şi-' pentru faptul 
că ne garantează dăinuirea 
colindelor. Acestecomori 
ale folclorului românesc, 
colindele, cântate până mai 
ieri în surdină, au ieşit la 
suprafaţă cu întreagă stră
lucirea lor şi prin aceste 
flori dalbe, copiii noştri, 
vor rămâne să bucure şi 
sufletele generaţiilor vii
toare.

VIORICA ROMAN

AZI
•  1873. S-a născut 

OVID DENSUSIANU (m. 
1938), filolog, lingvist şi 
folclorist româh.

•  1876. S-a născut PA- 
BLO CASALS (m. 1973),

29 DECEMBRIE violoncelist, dirijor şi
•  Au trecut 362 de zile compozitor spaniol.

din an ; au mai rămas 3; •  1926 A murit RAI-
•  Sfinţii 14009 de prunci NER MARIA BILKE (n.

ucişi de Irod > 1875), poet austriac.

Op-cLizLuJ efrţiLLLo-ft
Ca-n fiecare. an, de 

Sfânta Sărbătoare a Cră
ciunului, în parcul de la 
poalele cetăţii Deva şi-a 
făcut apariţia şi acUm, 
Moş Crăciun. Prilej de 
bucurie pentru copii, de 
uimire pentru micuţii 
careul văd întâia oară pe 
străbunul cu barbă şi 
plete albe, cu mantie 
roşie. Şi dacă-n lungul 
lui drum a trecut peşte 
nămeţi argintii şi-pţin- 
deri albite de zăpezi bo
gate, aici, la: noi, a gă
sit obişnuitul lui ioc de 
popas înveşmântat în 
nuariţe de verde şi gal- 
ben-auriu. A găsit un o- 
răşel cu lumini colorate 
şi eu o poartă da intra
re împodobită cu scene

din poveşti, un brad înalt 
pentru daruri.

Cât de greu a fost sacul 
moşului în acest • an, cât 
de dârnic a fost cu cei 
care l-au aşteptat ? Poa
te - că, pentru întâia oa
ră, n-a obosit sub pova
ra cărată. Poate că cei' 
mari nu vor raporta, de 
data aceasta, valoarea ca
doului lâ cuminţenia co
piilor. Cei mici sunt cu 
toţii cuminţi şi sinceri 
sau pot -fi cuminţi şi 
buni. Copil răi nu sunt. 
Depinde de noi, cei 
mari, de încrederea pe 
care le-o acordăm, - de 
dragostea cu care.i în- 

: conjurăm-. Să ntt minţim 
copiii cu sloganul „dacă 
vei _ fi cuminte, moşul

îţi va aduce ceva", Sâ 
le promitem puţin şi să 
le dăm mai mult.

Fie ca tuturor copiilor 
să li se-mplinească visele, 
fie ca promisiunile făcu
te de cei care-i plimbă 

■ de mână prin frumosul 
lor orăşel să devină rea
litate ! O dată cu maşi- 
nuţa,' păpuşa, mingea sau 
ciocolata aduse, de Moş 
Crăciun, să le dăm co
piilor toată dragostea pă
rintească, să-i ocrotim 
cu bunătate şi înţelegere. 
Este cel mai minunat dar 
de suflet pe care-1 aş
teaptă ei de la noi, pă
rinţi, bunici sau educa
tori.

ESTEBA SlNA

Elevi din Lunca Moţilor, împreună cu învăţă toarea lor, colindând 
biserică în ziua de Crăciun, '  Foto : PAyEL LAZA



REZULTATELE SONDAJULUI DE OPINIE j
(Urmare din Bag. 1)

ziarul în întregime, în vreme ce 70 la sută dintre ei 
âu preferinţă pentru 6 anumită problematică, unele 
genuri gazetăreşti sau unii autori. „Tot cuprinsul* — 
răspunde lapidar la întrebare un pensionar din Deva. 
'„Toate articolele din ziar, care arată adevărul despre.: 
situaţia reală din judeţ, şi mai ales cele care demască 
corupţia* — răspunde un alt cititor, diri Simerla. tn 
acelaşi timp, un strungar din Crişcior îşi declară pre
ferenţial apetenţa la lectură prin acest răspuns: „in
formaţie!*, nevoia de informaţie a cititorului se regă
seşte în diferite formulări ale răspunsurilor la în
trebarea nr. 1, în foarte multe chestionare, ea reve
nind şi în răspunsurile ia următoarele întrebări

Mulţi cititori ai ziarului nostru preferă din cu- 
prinsul lui articolele cu tematică din viaţa socială, 
alţii pe cele cu tematică economică. Apetitul pentru 
articolul politic nu întruneşte în schimb un număr 
deosebit de preferinţe. Să fi ajuns locuitorii judeţului la 
un anumit grad de saturaţie, văzând caracterul contra
dictoriu, ambiguitatea sau lipsa de sinceritate a vieţii 
politice româneşti?

Ne bucură preferinţa foarte multor cititori pen
tru articolul cu teipă din istoria şi arheologia ţinu
turilor hunedorene, dovadă că îi animă puternice sen- 
timente patriotice. Preferinţa aceasta este ca un li
man de linişte -'şi siguranţă pe această zbuciumată 
mare a tranziţiei.

Mulţi cititori preferă articole cu tematică spor
tivă şi la fel de mulţi sunt cei care optează pentru
rubricile noastre de dialog direct cu ei, în care ei 
se regăsesc ca identităţi umane cu problemele lor 
concrete.

Răspunsurile ia întrebarea nr. 2, opusul primei,
nu ne indispun deloc, deşi denotă nereuşite ale stră
daniilor noastre de a fi pe placul cât mai multor ci
titori. Câţiva cititori găsesc că uzăm de prea mult 
spaţiu pentru publicitate. Să nu uităm însă că şi pu
blicitatea răspunde tot nevoii de informare. In orice 
caz, intervenţiile pe care majoritatea celor ce au 
răspuns la această întrebare le găsesc inutile sau că

ar putea lipsi din paginile ziarului nostru fără prea 
multe prejudicii, vom căuta să le înlocuim cu ceva 

. mai mult apreciat de majoritate. Răspunsuri la a- 
ceastă întrebare de genul „Cele în care fabulaţia are 
pretenţii de real*, dat de o cititoare din Deva, in
vită la multă responsabilitate pentru demersul gaze
tăresc pe orice ziarist, reamintindu-i că gazetăria este 
în primul rând concreteţe şi adevăr.

Spectrul larg al răspunsurilor la întrebarea nr. 3, 
„ce rubrici şi articole, din ce domenii v-ar maiin- 
teresa?*, ar putea constitui şi chiar va constitui pen
tru ziarul „Cuvântul liber" un adevărat program de 
viitor. Ni se cere să facem mai multă educaţie civică 
şi juridică, să scriem mai mult despre problemele re
formei, despre problemele locuitorilor de la sate şi 
cele ale vârstei a treia, să combatem mai vehement 
conţpţia şi multe altele.

Din răspunsurile la întrebarea nr. 4 este de re
ţinut că majoritatea cititorilor preferă un. ziar în care 
caracterul informativ şi combativ să se afle în echi
libru,

în sfârşit, cea de a cinceâ şi ultima întrebare din 
chestionar — sugestii şi propuneri— ne încălzeşte ini
mile prin răspunsurile la ea. JS6 devenim prieteni*
— ne scrie un cititor din Teliuc, fapt pe care-1 dorim 
şi noi din toată inima: să găsim un prieten în fiecare 
cititor al „Cuvântului liber". „Obiectivitate, profesio
nalism, limbaj decent şi să-şi păstreze bunul simţ*
— ne sugerează un şomer din Orăştie, constatând ast
fel implicit că poate fi păstrat ceea ce deja posezi.

Sugestiile care ni se dau, propunerile care ni se 
fac, prin răspunsurile la această ultimă întrebare sunt 
foarte variate şi vădesc din partea autorilor mult 
respect şi grijă faţă de ziarul pe cale îl citesc zilnic 
şi pe care îl doresc de la o ediţie la alta mai bogat 
în conţinut, mai divers şi atractiv.

Ii asigurăm pe toţi cei care au răspuns chestiona
rului, pe toţi cititorii ziarului nostru, că nu avem do
rinţă mai mare decât aceea de a răspunde cât mai 
bine cerinţelor lor pentru un ziar de calitate, infor
mativ, combativ şi atractiv şi că în aceste strădanii 
răspunsurile lor ne vor fi de un real sprijin.

Dificultăţi mari 
în industria mică

ULTIMA ÎNCERCARE
Un agricultor de vocaţie. 

Aşa l-am cunoscut şi aşa 
este şi acum dl. ing. Ar- 
tur Smidt, care a „slujit* 
la stat, făcând agricultură 
performantă, în perioadele 
favorabile, la fosta 
I.S.C.I.P. Orăştie, timip de 
38 de ani. Din biografia 
sa ar fi de scris foarte 
multe, trecând de la o- 
preliştile datorate descen
denţei dintr-o familie de 
„exploatatori*, până la 
posibilităţile de-a fi acum 
pensionar în Germania, 
unde ar primi 2000 DM 
lunar, faţă de 70 000 de 
lei în România, dar se 
simte prea legat de aceste 
locuri ca să dea bir cu 
fugiţii.

Din contră, dorind să 
mai facă ceva pentru a- 
gricultura românească, s-a 
apucat vârtos de treabă, 
neavând astâmpăr. îm
preună cu fratele, cu so
ţia (ajunsă pe nedrept şo
meră —• n.n.j, cu dl. ing. 
pensionar Ioan Fântână, şi 
el vechi „gostatist*, cu 
alţi oameni sufletişti — 
români, saşi şi unguri, unii 
la vârste înaintate care 
nu-şi mai pot lucra ma
nual pământul ce le re
vine ca proprietate — şi-au 
dat mâna şi s-au apucat 
de treabă serioasă. 1 Au 
constituit o asociaţie cu 70 de 
ha pământ la Orăştie. Au 
primit şi ceva ajutor de 
la Forumul German, care 
le-a trimis două tractoare 
şi alte utilaje agricole, cu 
plata în 7 ani, în lei, cu 
o reducere a costului ior 
cu 30 la sută.

L-am găsit pe dl. Smidt 
în salopetă, lucrând la to
catul cocenilor şi altor 
furaje grosiere. îmi spu
nea că lucrează cu plă
cere, dar are ş! multe 
dezamăgiri. Creşte 37 de 
bovine din care 15 vaci cu 
lapte, fiind printre produ
cătorii agricoli de acest 
gen ce pot fi căutaţi cu 
lumânarea în judeţ sau 
în ţară. îmi spune că lap
tele îl vinde cu 250 lei/1 
la abonaţi. Nu poate face 
faţă cererilor existente. 
L-ar vinde- la fostul 
I.C.I.L., dar preţul e la

jumătate aproape şi plata 
se face cu măre întârziere, 
însă faţă de piaţă costul 
este foarte avantajos. „Toţi 
vor să dea In cap celor, 
ce dorim să producem ceva
— îmi spunea dl Smidt. 
Numai apa pentru animale 
6 plătesc cu 36 000 de lei 
pe lună, iar curentul elec
tric cu 70 de lei/kWh*.

Mi-a făcut şi un calcul 
simplu, spunând că cei ce 
comercializează produsele 
agricole câştigă chiar de 
6—7 ori mâi mult decât 
cei ce produc marfa, în 
special la came. Pentru 
o vacă ce se cumpără cu 
150 000 de lei în criza ac
tuală de furaje, când un 
kg de fân costă 250—300 
de lei, cel ce o sacrifică 
şi o comercializează obţine 
cel puţin .750 000 de lei, 
ceea ce este cu totul anor
mal.

Se ştie că munca în zo
otehnie e permanentă şi 
sâmbăta şi duminica, de 
dimineaţă până noaptea 
târziu. Nu prea ai timp 
deci de mitinguri, politică 
sau greve. Cocenii de po
rumb i-a adunat împre
ună cu soţia. A' avut gre
utăţi însă cu tărâţele, cu 
repartiţia, cu preţul. Ea 
fel şi cu banca de unde a 
luat credite şi dobânda s-a 
tot „reactualizat*, astfel 
că ea se regăseşte în pro
porţie de 20—30 la sută 
în costul produselor şi, în 
final, în „coşul zilnic* ăl 
consumatorului.

îmi face şi un alt cal
cul, spunând: ingrăşămin- 
tele pentru un ha costă 
acum 150 000 de lei, iar 
sămânţa de grâu 70 000 de 
lei, să nu mai socotim cos
tul lucrărilor agricole. A- 
tunci cu ce câştig poţi să 
rămâi ? „Cu toate astea
— zice — în acest an noi 
am dat bani sau produse, 
In echivalent, insum&nd 
120 000 de lei la ha. Cum 
o fi în 1994, e greu de 
spus, luând în calcul do
bânzile practicate de 
bănci*. Dar, oricum, inter
locutorul părea descurajat, 
spunând că mai face ulti
ma încercare. Asia din 
dragoste faţă de agricul

tură, care ne poate scăpa 
de multe necazuri, numai 
că guvernanţii şi legisla
tivul nu înţeleg acest lu
cru, sau există alte _ intăl 
rese nepercepute încă de 
noi. Altfel nu e de expli
cat de ce agricultura esve 
sectorul cel mai neglijat, 
considerat ultima spiţă la 
căruţă, deşi ea ne-ar pu
tea scoate rapid din criză.

„Mă doare când văd 
că s-au distrus complexele 
zootehnice — zice dl Smidt 
In loc să exportăm, tre
buie să importăm produse 
agricole. Oricum, viaţa e 
grea, jumătate din pensie 
ducându.se pe cheltuielile 
cu chiria şi energia. Pensia 
n-ajunge de trăit decât o 
săptămână. Este un alt 
motiv pentru care mai lu
crez. Dacă cei ce decid 
nu coboară pe pământ cu 
legile, atunci agricultura 
va fi falimentatâ în tota
litate. Toţi recunosc că 
ţara e bogată, dar nimeni 
nu doreşte sincer să-i fie 
cunoscută şi recunoscută 
bogăţia*. Sunt păreri şi 
gânduri curate exprimate 
şi consemnate la acest 
sfârşit şi început de ari.

NICOLAE TÎRCOB

j U ra re
„Vă urez, la întrea

ga redacţie, sărbători 
fericite  ̂ „La mulţi 
aniJ“ şi să vă dea 
bunul Dumnezeu ceea 
ce vă doriţi in via
tă*. (GHEORGHE PO
PA, Hunedoara).

N.R. Vă mulţumim 
şi vă dorim dv., ca şi 
nouă, linişte, pace, 
bunăstare şi sănătate. 

(V.R.).

Greutăţile care persistă 
în economia naţională se 
răsfrâng asemenea unui 
tăvălug în toate sectoarele 
de activitate, paralizând 
inclusiv activităţile de mică 
producţie.

Fără a face însă prea 
multe referiri am realizat 
o discuţie cu dL Mircea 
Alic, director la S.G. „E- 
lis* S.A. Hunedoara.

— Anul 1993, ne spune 
domnia sa, a fost foarte 
greu. Greutăţile provin, în 
primul rând, din cauza 
blocajului financiar şi a 
creşterii masive a preţuri
lor.

La ora actuală, societa
tea noastră are de încasat 
140 de milioane de lei, iar 
de plată 130 de milioane 
de lei. Datorită acestui fe
nomen firma ar fi posibil 
să încheie anul cu rezul
tate nesatisfăcătoare.

— Conjunctura econo
mică este neprielnică pen
tru multe activităţi. Din. 
colo de produsele cu o 
anumită vechime v-aţi gân
dit şi la altceva nou?

— Din ceea ce se pro
ducea în urmă cu câţiva 
ani structura producţiei 
se menţine în procent de 
90 la sută. ■ A;/: :v:.-

Dificultăţi mari avem 
'la sectorul de, covoare .ma
nuale, datorită preţurilor 
mari care se practică la 
materii prime. Doar ca 
exemplu, un metru pă
trat de covor manual se 
ridică la 64 000 de lei, ma
nopera fiind de 14 000 de 
lei. Or, un muncitor bun 
pe lună nu poate executa 
mai mult de 1,50—1,80 mp. 
Preţurile pe care le o- 
feră ROMCOV sunt neren
tabile pentru firmă şi im
plicit pentru muncitor.

— Care a fost soarta 
personalului?

. — Din ianuarie 1993, 
până în prezent, numărul 
angajaţilor s-a redus cu 
aproape 100, intre care 
75 la sută au fost dispo- 
nibilizaţi la şomaj. Lipsa 
comenzilor, dublată şi de 
alţi factori, conduce ne
mijlocit la situaţii extrem 
de grele.

— Cum apreciaţi peri
oada imediată?

— Dacă nu reuşim să 
încheiem câteva contracte 
pe care le avan In aten
ţie eu parteneri străini, 
printr-o firmă din Timi
şoara, în luna ianuarie, e- 
xistă riscul de a întrerupe 
total activitatea. In prima 
fază s-a găsit o soluţie 
pentru containere al căror 
preţ era doar de 600 000 de lei 
— preţ acceptat de parte
neri, dar transportul a 
fost un mare impediment, 
între timp, datorită creş
terilor mari ale preţurilor 
la materii prime, un con
tainer va ’ ajunge la 1,2 
milioane de lei, situaţie în 
rare nu ştim dacă firma 
parteneră va fi de acord 
sau nu cu contractul.

Fenomenul general al 
blocajului care antrenează 
toate segmentele economiei 
naţionale rămâne piatra 
care dărâmă sistematic 
producţia, lăsând în urmă 
şomaj, haos, secţii de pro
ducţie care trezesc amin
tiri — „aici' am lucrat 
cândva şi eu* —. suferinţă.

Cine va câştiga pariul 
cu blocajul economic şi 
financiar este o întrebare 
care ar trebui să trezească 
insomnii la mai marii 
'ţării, diletanţi care s-au 
închis în paradis, uitând 
de fapt că sutele de mii 
de lei pe care le iau lunar 
sunt totuşi izvorâte din 
drama celor mulţi

CORNEL POENAB

Cunoscutul solist de muzică populară, Drăgan Muntean, acompaniat de 
taraful din Vaţa de Jos, in spectacolul „V-aducem colinda noastră" rare a 
avut loc la Deva. Foto: PA VEL LAZA

„Avem de lucru. Constructorii nu vor şoma!“
— Ceas de bilanţ. Sti

mate dle director general, 
ce treceţi la capitolul îm
pliniri?

— Am avut un an bun. 
In 11 luni am predat be
neficiarilor la cheie 113 
apartamente — 54 la De
va, 43 la Orăştie, 16 la 
Haţeg. La Deva şi Orăştie 
am transformat câte un 
cămin pentru nefamllişti 
în apartamente. Am În
cheiat lucrările din etapa 
I la reţelele de gaze la 
Deva, precum şi alimenta
rea cu apă la Dobra. Până 
la sfârşitul anului mai fi
nalizăm 69 de apartamente 
la Deva, in blocurile G 
şi 24.

— Încheiaţi un an rod
nic. Cum îl vedeţi pe 1994?

. — Optimişti, încreză
tori în puterile noastre 
Avem front de lucru asi
gurat. Colectivul de con-

cu 16 apartamente şi Pri
măria la Haţeg, blocul 124, 
cu 32 apartamente, la O- 
răştie. Tot la capitolul lo

Convorbire cu dl. ing. GHEORGHE CABABAŞ, 
director general al S.C. „Condor" S.A. Deva

structuri s-a stabilizat în 
jur de 1500 de meseriaşi 
Anul acesta nu am dat pe 
nimeni la şomaj. Avem de 
lucru, constructorii nu vor 
şoma.

— Care sunt principalele 
obiective la care veţi ac
ţiona în anal oare vine?

— Blocurile 3 şi 1, cu
64 şi, respectiv, 44 aparta? 
mente la Deva, blocul 4,

cuinţe suntem In faza de 
contractare pentru con
struirea unui bloc turn 
cu 30 de apartamente pen
tru „Casial* Chişcădaga. 
.Alte obiective de mare în
semnătate sunt rezervorul 
de apă de 10000 metri 
cubi şi staţia de epurare 
a apelor reziduale la De
va, sediile Băncilor comer
cială, respectiv de dezvol

tare în Deva, precum şi 
Banca Comercială din 
Brad. La Deva vom ataca 
lucrările la noul sediu at 
poştei, vom continua lu
crările din etapa ă H-a la 
reţelele de gaze. La sediul 
„Casial* executăm lu
crări de suprainălţare. Sun
tem In faza de închidere 
ca s& putem lucra pe tim
pul iernii la interioare. Un 
lucru care ne bucură in 
mod deosebit; In urma 
unor demersuri pe care 
le-am făcut avem perspec
tive să construim locuinţe 
in Germania.

— V» nmlţamtai şl v» 
dorim tm an bogat in 
împliniri.

Gh. I. NEGREA



IMPRUDENŢA 
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Orele amiezii sunt mar. 
cate pe majoritatea - artere
lor rutiere din municipiu 
şi oraşe de o intensitate 
maximă a' traficului de 
autovehicule.

Aşa a fost cu câteva zile 
în urmă în Orăştie.' Gră
biţi nevoie mare, deoarece 
întârziaseră la un pahar în 
plus, Brănişcanu Ioan şi 
Boldijar Aurel, din locali
tate, s-au căţărat pe scă
rile unui tractor care sta
ţiona, cu intenţia de a ur
ca în cabină.

Puterile nu i-au mai 
ajutat. Cei doi s-au dez
echilibrat şi au căzut in 
faţa unui. autocamion de 
mare tonaj. Cu tot efortul 
şoferului autocamionului, 
Brănişcanu Ioan a fost 
călcat cu roţile din spate 
ale autovehicolUlui şi o- 
morât Colegul său Bol
dijar Aurel a fost grav 
accidentat.

lipsa  de omenie
Se vorbeşte de către 

mulţi că ziua de 13 este 
zi eu ghinion. Să fie aşa? 
Credeam însă că ghinionul 
unii şi-l fac singuri. Cel 
puţin iii cazul de faţă aşa 
a fost.

Ardeleanu Daniel Be- 
niamin din Deva, la vola
nul autoturismului 3-HD. 
7367, a accidentat pe 
bdul 22 Decembrie, pe mi
norul Macovei Laurehţiu, 
în vârstă de 7 ani.

Copilul a fost transpor
tat la spital cu un alt auto
turism.

Autorul accidentului a 
dispărut pe arterele rutie
re ale municipiului. Cum 
era firesc, efectivele poli
ţiei rutiere au fost alerta
te. După aproximativ- trei 
ore, făptaşul a fost găsit. 
Imediat după accident s-a 
grăbit să dea maşina aso
ciatului său Dimitritt A- 
drian De ce ? Este lesne 
de înţeles.

Autoturismul prezentând 
urme de lovire, cel de ia 
volan a fost la început 
acuzat de comiterea acci
dentului. în final lucru
rile s-au lămurit. Arde
leanu Daniel Beniamin. in 
plină tinereţe 28 ani —>./ 
a  fost reţinut pentru cer
cetări.
Maior MIRCEA NEGRU

S.C. MUREŞUL S.A. ŞOIMUŞ 
Anunţă că începând eu 17. 01. 1994 are 

intenţia de majorare a preţurilor Ia preparatele 
de carne şi produsele de carne. (919)

•  n o m A W U k  •  « m m w v  * womania , j

E X I A A
SRL

t |M rO »rr~  und EXI»OI»THĂIilOtL»06SEU.SCWAFTI

cu sediul în localitatea DEVA, 
str. Avram Iancu, bl. H 1, sc. D, parter 
OFERĂ: spre vânzare agenţilor economici 
PORTOCALE, CALITATEA I, GRECIA, la 

preţ AVANTAJOS.
RELAŢII: Ia telefoanele 095 —• 628250, 

095 — 611506.
VA AŞTEPTAM _________ (1062028)

Concedii tip VEST
După consultarea in 

prealabil a comitetelor di
rectoare din unităţile com
ponente, precum şi a sin
dicalelor, Consiliul de Ad
ministraţie al Regiei Auto
nome a Cuprului Deva a 
hotărât ca, pentru sărbăto
rile de iarnă în majorita
tea unităţilor din subordi
ne, activitatea de bază să 
se încheie in 24 decembrie, 
relşându-se in 10 ianu
arie 1994..........

Pentru luna decembrie

Datorită neasigu rării 
la schimbarea direcţiei 
de mers şi nerespeetării 
distanţei optime între 
autovehicule, cele două 
autoturisme au intrat în 
coliziune, acroşând şi 
Dacia care circula re. 
gnlamentar din sens 
opus. Accidentul s-a pe
trecut la intersecţia DN 
cu şoseaua ce duce la 
EJtT. Deva.
Foto: PA VEL LAZA

DISPARIŢIE

Disperaţi, o bunică şi un 
bunic din Hunedoara ne 
scriu: „In urmă cu două 
luni a dispărut de acasă 
nepoţica noastră, Elena 
Vîntu. Fetiţa are 11 ani, 
părul castaniu, ochii că
prui, înălţimea de 1,40 m. 
Cu toate că ne-am adresat 
şi altor organe, până în 
prezent n-am reuşit să 
dăm de urma copilei. Poa
te că ziarul dv ne va fi 
de folos. Pe cine poate 
da relaţii, li rugăm să a- 
nunţe Poliţia Hunedoara, 
sau să sune la telefoane, 
le 722653 —- 721693. Cu 
stimă, bunicii suferinzi*.

Vă îndeplinim rugămin
tea, cu speranţa că "vă veţi 
regăsi nepoţica. __

Ir— *—i

’lrv- SAi r£n r
JOI, 30 DECEMBRIE 

RTL
8.00 Magazin matinal; 10,10 Clanul lu

pilor (s); 11,00 Bogat şi framos <s); U4 0  
Bancuri de pretutindeni; 12,00 Pretat e 
fierbinte (cs); 13,00 Magazinul amiezii; 
14,20 California Clan (s); 1540 Vremea 
dorinţei (s>; 16,00 Dona Christen (show);
17.00 Hans Meiscr (show); 18,00 Cine e 
şeful aici? (s. co); 1 8 4 0  O afacere dc fa
milie (s); 19,00 'Chemarea inimii (s); 20,10 
RTL împlineşte 10 ani!; 20,40 Vremuri 
bunc^ vremuri, rele; 21,15 Iartă-mă (show
ul împăcărilor); 22.15 Dublai (co. Ger. 
1993); 0,15 Recitat Harald Juhnke (va
rietăţi); 140 Caribe (ta. Canada 1987); 
240 Berlin Break <&#■).

MTV
8.00 Matinal cu VJ. Rcbecca; 11,00 

VJ. Ingo; 13,00 Planeta Pământ în a. 
Iertă!; 14,00 Mari bitnri, cu Paul King; 
1540 VJ. Simone; 17,30 Coca Cola Re
port; 18,15 3 din 1 : 3 videoclipurj ale li
nei formaţii; 1640 Topul telespectatorilor;
19.00 Muzica soni, cu V.J. Richie Rich; 
19,30 Muzică nun-stttp; 21,00 Beavis A 
Butthead (d.a.), ediţie de Crăciun; 21,30 
Unpluggcd cu Roxctte; 22,30 Gloria Este
ta»: — special; 2340 Mari hituri, cu Paul 
King; 0,00 Coca Cola Report (r); 1,00 
Party Zone: muzică dans; 3,00 VJ; Ma- 
rijne;4,00 Nocturna video.

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

(s.p.); 1245 A—Team (s.a.); 1345 Ale!
Italia! (r); 13,50 D.a.; 15,30 Nu e la
RAI (show); 17,30 La ordine, tată (Ş); 
1845 Benny HiU; Show; 1840  Unomania 
(show); 18,30 Mitic (show); 19,00 Super, 
vicky (s. SF); 19,30 Bayside school (s);
20.00 W’illy (s); 2040 Radio Londra; 21.05 
Karaoke (s); 2145 Beverly HHIs (s); 2240 
Melrose Place (s); 23,40 Film; 1,40 Aici 
Italia; (mag); 2,25 Radio Londra (ir).

TV 5
7.00 Domnul < ministru (s); 74® Teledi-

mîneaţa; 11,05 Spaţiu franco fon; 14,05
Domnul ministru (r); 14,35 Sertarul se
cret (r); 1540 Magellan (r); 17,00 Jurnal 
TV5; 17,10 Vision 5; 1740 Culinară; 19,05 
Campionii (es); 19,30 Jurnal TV5; 2040 
Cif -e şi litere, (cs); 20,"O Jurnal belgian;
21.00 Nord-sud; 2240 Drumul secuiului.

S.C. „Freedom Star Holding"-Ş.R.L.

Oferă spre vânzare 
agenţilor economiei

1T
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unităţile miniere din , sub- 
ordinea K.A.C. Deva şi-au 
realizat programul, utili
zând zilele libere, iar pen
tru luna ianuarie, până la 
data de 10, tot colectivul 
va beneficia de concediul 
lega). in Intervalul de 
întrerupere sunt asigurate 
activităţile vitale — re
cepţia şi livrarea materii
lor prime, executarea şi 
supravegherea lucrărilor dc 
întreţinere şi reparaţii. O 
altă acţiune de petrecere 
comasată a concediului de 
odihnă se va realiza in 
perioada vară—toamnă, ac
ţiunea corelândtt-se cu 
particularităţile fiecărei U- 
nităţi în parte, timp care 
va permite printre alte
le, executarea unor lucrări 
eu caracter deosebit 
înlocuirea unor instalaţii, 
utilaje, reparaţii de o mai 
marc amploare în unităţile 
din subordiuea regiei, pre
cum şi importante -econo
mii.

CORNEL P0ENAR

Magnzîn de informaţii; 0 4 0  Marele ecran; 
1 4 0  Jurnal francez: Soir 3; 145 Şapte 
Zile în Africa.

VINERI, 31 DECEMBRIE 
RTL

740 S e ria le ş id a ; 840 Taman, omul 
maimuţă (La. SUA 1932); 9,40 Tarzan, stă
pânul junglei (f.a. SUA 1959); 1145 Kim, 
agentul secret (Ia  SUA 1950); 1345 Prin
ţesa fotbalului (eo. SUA 1983); 1540 O. 
mul condor (f.a. SUA *80) cu Woody 
Wilkens; 1645 Ciy-Bahy (co. SUA 1989); 
18,15 Bântuită de Satana (co. SUA 1990); 
20,10 David Copperfield Show; 21J5 Re
velion cu Prier Steiner; 2345 Fraţii de 
cruce (La. Hong Kong 1989); 1,00 Dr. A- 
lien (co. SUA 1988); 240 Fraţii de cruce 
(r); 4,10 Cry-Baby (r); 545 Bântuită dc
Satana (r).

MTV
8.00 Matinal cu VJ. Rebecca; 11,00 V.J. 

Ingo; 13,00 Pulsul modei, cu VJ. Marijnc;
14.00 Mari hituri cu VJ. Paul King; 15,00
VJ. Simone; MTV ta sfârşit «fo an.
Emisiune informativă; 1740 Coca Cola 
Report; 17,45 Noutăţi cinematografice; 
18,30 Topiţi telespectatorilor; 19,00 Mu
zică souf; 1940 Muzică noq-stop; 21,00 
Rolling Stone. Aniversarea unui sfert de 
veac în muzică; 2140 Cri mai dorit: V.J.R. 
Cokes; 0,00 Coca Cola Report (r); 0,45 3 
din 1 :3  videoclipurj ale unei formaţii
(r) ; 1,00 La sfârşit de an_! 3.00 Anul Nou. 
Ediţie specială dc ştiri şi muzică.

ITALIA I
740 Bună dimineaţa (da); 1045 Baby

sitter (s); 10,45 Semne particulare: geniu
(s) ; 11,15 Starsky şi Hutch (s-p.); 12,15
A— Team (sJ;); 1345 Aid Italia (r); 13,50 
D.a.; 15,30 Nu e la RAI (show); 1740 La 
ordine, tată (s); 18,15 Benny HUI Show; 
1840 Unomania (show); 184® Mitic (show); 
18,55 Ştiri; 1940 Supervlcky (s. S.F.); 19,30 
Bayside school (S); 2040 Willy <s); 20,50 
Radio Londra; 21,05 Karaoke (show); 21,35 
Filme; 0,00 Program dc Anul Nou.

TV 5
7.00 Domnul ministru (s); 740 Telcdi-

mineaţa; 11,00 Sărbătoarea copiilor; 1440 
Richelieu (f.s/r); 16,00 Em. dc umor (r);
17.00 Jurnal; 17,50 Culinară; 18,40 Made
in Franţa; 1940 Jurnal; 2140 Mag. .umo
ristic — retrospectivă; 22,00 Programul de 
revelion; 22.35 Concert Jttlien Clerc; 23,45 
Viva Paradis — revistă cabaret; 1,00 Fo- 
lies Bcrgcre — spectacol; 2,15 Concert 
Jane BHîin; 3,20 Avertisment; 4,40 Mar
cel Bel iveau — umor. - .

de origine europeană 
la preţul de 

150000 lei/t, plus TVA
CONSTANŢA, str. Depozite, nr. 22. 
TELEFOANE: 091/618^00, 615466.
FAX 01/3121476. ’

S C . M A G iK A  -  IMPEX S.R .L, B R A Ş O V

P R O G R A M U L  PLAŢILOR IN  C A D R U L 

SISTEM ULUI DE ÎN TRA JU TO RA R E
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(  miercuri, 29 decembrie — chitanţele 
nr. 4673—4683.

•  joi, 30 decembrie 1993, chitanţele nr. 
| 4084—4691.
| Plăţile se efectuează la Hanul „Bucura" 
; din Haţeg.
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•  muzică şi meniuri deosebite la preţ foarte |  
avantajos; J

9  rezervări de locuri la sediul restaurantului I 
„Mioriţa", telefon 64 27 90. .

(1061998) |
-----------------------------,----------------- - ,

S.C. „CORVINTRANS** S.A. •
Cu sediul In Hunedoara, str. Stufit, nr. 2. j 
Face cunoscută intenţia de majorare a ta- |  

rifelor Ia transport marfă şi călători.

S.C. „BOGDANA ALIMEX“ S.R.L. 
(Restaurant „Mioriţa") 

ORĂŞTI E 
ORGANIZEAZĂ

REVELION 1994

a c . CREEAMOD S.R.L. DEVA 
Vă oferă MODELE DEOSEBITE de

9 confecţii de lux pentru femei;
9 pulovere ANCORA;
9  pantofi de lux pentru femei; *
9 pălării TONAK pentru femei şi bărbaţi;
9 haine de piele pentru bărbaţi. f

Vă aşteptăm la magazinul deschis în holul ! 
hotelului Sarmisf (1062050) |
...................... ...... .... *

FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ A TINERETULUI !
HUNEDOARA — DEVA *

In colaborare cu I
aC. PENTACOMF S.R.L. j

Organizează, începând cu data de 5. 01. • 
1994, |

CURSURI DE INIŢIERE j
în utilizarea calculatoarelor IBM—F.C„ * 

conţinând: I
9 sistem operare MS—DDS—400 — 1 » 

săptămână; '  • |
9 utilitare Nortan Coraander ■— 1 săptă- » 

mână; __ I
9 editor texte Wordstar — 2 săptămâni; j 
9 programe de gestiune economică CIEL J 

— 2 săptămâni. I
Preţul cursurilor este de 35 000 iei. Infor- . 

maţH Ia sediul Fundaţiei din Deva, str. M. E- | 
mi neseu, nr. 2, tei. 611917, ?-itre orele 9—18. •

(1062048)|
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•  CENTRUL DE TRANS
FUZIE SANGUINĂ DE
VA, judeţul Hunedoara 
Soreşte tuturor donatorilor 
'de sânge şi colaboratorilor 
noştri, în special Primă
riei Deva şi Direcţiei Sa
nitare a judeţului' Hune
doara, multă Sănătate, fe
ricire şi un „An Nou fe. 
ricit!“. (10624S1)

VANZARI-
CUMPĂRA3I

•  Vând urgent Renault 
118, înmatriculat Informaţii 
tel. 616819, după ora 16.

(1061428)
•  Vând Dacia 1310, mo

del ’93, şi Dacia 1310, pen
tru piese. Deva, tel. 611074.

(1061428)
•  Vând apartament *$0:

camere şi maşină înghe
ţată. Tel. 623221. (1062496)
, •  Vând maşină de în

gheţată stradală, 3000 DM. 
Tel 624979. (1061934)

•  Vând casă, gaze, 
ultracentral Deva, cu 
teren 1000 mp. Tel. 
625493, 614156.

(1062510)

•- Vând Fiat 600 şau 
schimb cu antenă parabo
lică/ Căian, tel. 731324,

(1062521)
•  Vând tăblărie, orice

piesă, Dacia 1100. Infor
maţii, Baza Veterinară Si- 
meria. (1062512)

•  Vând apartament 4
camere convenabil, Deva. 
Dorobanţi. Tel., 625368,
623838. (1062513)

•  'Cumpărăm grâu — 175
lei/kg. Informaţii tel.: 
623510, 619530. (1062514)

•  Vând apartament 2
camere, Dacia, bl. 7, et. 4, 
preţ convenabil. Tel. 617227, 
după ora 16. (1062484)
■ « Vând Mercedes 200
D, înmatriculat, caroserie 
perfectă, probleme motor. 
Tel. 620200. (1062486)

•  Vând apartament 2
camere, Eminescu. Tel. 
621691. (1062475)

•  Cumpăr BMW, seria 3,
Iteînmatriculat. Vând VW 
j&olf Diesel neînmatriculat 
Tel. 615199. (1062466)
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•  S.C. „Brutăria 
Neamţ* Deva vinde 
en-gros portocale, preţ 
avantajos, negociabil 
la cantitate. Informa
ţii tel. 614647.

(1062498)

•  Vând apartament 2
camere Deva, Al. Moţilor, 
1)1. P 4, sc. 4, e t 1, ap. 
68, tel. 611973. (1062496)
- •  Vând apartament 3 
camere ultracentral, zona 
pieţei, 23 000 000, negocia
bil. TeL 616326. (1062518)

•  Vând urgent,- convena
bil, convertor satelit ja
ponez. Căian, tel. 730787.

(1062520)

•  Vând Renault 25 
Turbo Diesel, an fa
bricaţie 85, vamă a- 
chitată. Informaţii tel. 
627927. (1062522)

•  Vând videorecorder, 
Renault 18 neînmatriculat,

. t vamă plătită. Tel. 722795,
. 712995. (1062148) .

•  Vând televizor color,
congelator şi maşină de 
spălat import. Tel. 714328 
sau 724986. (1062145)

•  Vând Seat Ibiza, 1700 
cmc, an. fabricaţie ’85, în
matriculat, Diesel, consum 
4,5 litri, 78 000' km, preţ 
negociabil. Tel. 717563.

(1062144)

•  Vând 200 oi, fătătoare
(ţurcane), Orăştie, Dineul 
Mare, nr. 167. (1062141)

•  Vând autoturism Cry-
sler Sjmca, "înmatriculat, 
preţ 1 200 000 lei. Tel. 
718589. (1062142)

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie de 

serviciu, pe numele Lun- 
guleasa Emil, eliberată de 
S.C. Siderurgica S.A. Hu
nedoara. O declar .nulă.

(1062516)

•  Pierdut certificat de
înregistrare de la DGFP 
şi CFS Hunedoara — Deva: 
pe numele Popa Ana din 
Ilia, str. Horia, nr. 4; re
gistrul de stat nr. 2393/ 
1992; registrul comerţului 
nr. 610/1992; registrul gene
ral nr. 1848/1993. Se declară 
nule. (1062506)

•  Pierdut chitanţă va
mală nr. 191792/587 din 6 
august 1993, p e’ numele 
Jurca Daniel-Sprin. O de» 
clar nulă. (1062515)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb (vând) aparta
ment 3 camere, confort X, 
Hunedoara cu similar O- 
radea. Tel. 721617.

i ,(1062146)

ÎNCHIRIERI

•  Caut pentru închiriat
garsonieră sau '“apartament 
cu 2 camere (preferabil cu 
telefon). Hunedoara, tel. 
724416. (1062139)

DIVERSE

•  Caut doamnă blondă 
care a asistat la acciden
tul din Sîntuhalm din data 
de 13 noiembrie 1993.'Ru
găm sunaţi la tel. 647308.

(1062517)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Angajez vânză
toare, sector privatizat, 
pentru Baia de A- 
rieş, judeţul Alba. 
Deva, tel. 621068, zil
nic între- orele 9—17.

„ (1062509)
*—*—#—*—*—#—*—» -* —*—*- .

•  Firmă caută partener 
care să ne pregătească şi 
prelucreze materiale din 
fier (tablă, ţeavă sau di
ferite profile), debitare, 
căntuire şi alte operaţiuni 
îri valoare de aproximativ 
15 milioane lei, inclusiv 
valoarea materialelor. Că
utăm clienţi pentru . care 
să efectuăm operaţiuni de 
sudură electrică fără elec
trozi cu protecţie de gaz 
cu aparatele noastre pro
curate din- Germania. Su
dura este fără zgurii, Iar 
materialul sudat nu se de

formează aproape deloc. 
Sudăm materiale de gro
sime 0,8—ţo mm. Persoa
nele sau firmele interesate 
se pqt adresa zilnic la tel. 
613747, între orele 17—19.

(1062477)

•  CABANA „CĂ
PRIOARA" organizează 
revelionul ’94. Infor
maţii şi înscrieri Ia 
tel. 617846» 

WWWWWWftMWWW

•  S.C. ALACOD MAN
GAL S.R.L. HUNEDOARA, 
anunţă intenţia de ma
jorare a tarifelor de pres
tări servicii şi a adaosu
lui comercial de la 30 la 
80 ia sută, începând cu 
data de 1 februarie 1994.

(1062143)

COMEMORĂRI

•  Cu aceeaşi durere 
în suflet, anunţăm îm
plinirea a 5 ani de 
când a plecat pe dru
mul fără Întoarcere 
dragul nostru 

NICOLAE PASCU ' 
Vei trăi mereu în gân
dul şi sufletele noas
tre. Soţia EJena şi ru
dele apropiate.

(1062521)

•  Se împlinesc 4 ani 
de când ne-ai părăsit fiu 
iubit

MEZEI VALERlU
pişttşor

Eşti veşnic viu şi lângă 
noi. Părinţii şi sora Ola
na. (1062511)

DECESE

•  Cu inimile zdro
bite de durere, mama, 
tata şi frăţiorul • a- 
nunţă trecerea în ne
fiinţă a iubitului lor 
fiu şi frate

ALIN IVAN 
în vârstă de 11 ani. 
înmormântarea, azi, 29 
decembrie 1993, ora 
14, de. la • domiciliul 
din str. N. Grigorescu, 
nr. 37, Deva. Nu te vom 
uita niciodată scum
pul nostru. (1062523)

•  Profund îndure
rate, mătuşa Luci şi 
verişoara Dana. de
plâng trecerea în ne
fiinţă a nepreţuitului 
lor nepot şi verişor

ALIN
Chipul tău blând va 
rămâne veşnic în ini
mile noastre. (1062523)

•  Colectivul S.O. 
Alph —,Tur S.R.B. 
Deva este alături de 
colegul lor Ivan Ionel 
în clipele grele ale 
despărţirii de , iubitul 
său fiu

ALIN
Sincere condoleanţe fa
miliei îndoliate.

‘ , (1062523)

•  După o scurtă şi 
grea suferinţă a În
cetat din viaţă bunul 
şi iubitul nostru soţ 
şi tată

ALIC PASCUŢ 
din Ghelari, la numai 
37 de ani. Copleşiţi de 
durere soţia Claudia 
şi copiii Claudiu, A- 
driana, Daniel şi Ioana 
vor plânge veşnic pe 
mormântul tău.

•  Dragului unchi ce 
gheara morţii l-a ră
pus In preajma Sfân
tului Crăciun, când 
îngerii din ceruri 
cântă inărire ~ lui 
Iisus, noi te regretăm 
nespus

alic pAscut
din Ghelari 

Nepoţii Danusia, A- 
drian, Geanina şi Do. 
rel.

•  Soţia, fiica şi ne
poata, cu durere In su
flet, anunţă încetarea 
din viaţă, după o lungă 
şi grea suferinţă, a 
iubitului lor 
GHEORGHE COMAN

81 ani (bkiţăj 
înmormântarea azi, 29 
decembrie 1993, . orele 
13, în Cimitirul Ro- 
mano-Catolic din str. 
Eminescu Deva. In 
veci neuitat şi bunul 
Dumnezeu să-ţi dea 
odihnă veşnică. Fami
lia. - (1062525)

QUASAR ELECTRO S.R.L.

Bd. Decebal, bl. R, parter.
Deva, tel. 611261.
Vă oferă :
9 Televizoare Goldstar.
#  Frigidere, congelatoare.
•  Instalaţii complete satelit. (1062029)

; „PERLA“ vă invită
RESTAURANTUL „PERLA“ DIN DEVA
Invită în saloanele sale pe toţi cei ce do

resc să petreacă Revelionul 1994 într-o am
bianţă deosebită.

•  Meniuri bogate;
Preturi accesibile. (1062262)

S.C. UNION COMPREST S.R.L. DEVA'
Anunţă intenţia de majorare a tarifelor Ia 

transport mărfuri cu 200 la sută, începând cu 
data de 20 ianuarie 1994, ca urmare a majorării 
preţurilor la carburanţi, lubrifianţi şi piese de 
schimb.- ■ ■: .. (D.P.)

S.C. FARES S.A.
Cu sediul în Orăştie, str. Plantelor, nri 50. 

tel. 095/641940, 647573, 647574.

Organizează
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INSPECTORATUL DE POLIŢIE SANITARA ŞI j 
MEDICINĂ PREVENTIVĂ HUNEDOARA — J 

DEVA j

în fiecare săptămână, miercuri, la ora 12, 
pentru următoarele mijloace fixe: > ,

•  instalaţie catalitică de laborator;
•  maşină de ascuţit scule;
9 etuva laborator;
•  gaz cromatograf;
•  cazan de abur 2 to.;
•  camion SR 114; ,
•  autovidanja;,
9 motostivuitor;

\ •  electrostivuitor cu proţap, 
înceţîând cu data de 2. 02. 1994, se orga-1 

nizează licitaţie în fiecare miercuri, ora 12, pen
tru următoarele mijloace fixe :

9 tocătoare deşeu lemn;
•  rezervoare tablă 20 t;
9 rezervoare tablă 28 t;
•  rezervoare tablă* 10 t;
•  remorcă basculantă;
9 remorcă basculantă:
•  tractor U 445;
9 autocamion SRD;
9 tractor DT 1010.
Pentru relaţii suplimentare vă aşteptăm la 

sediul firiftei. (912)

R.A.G.C.L. CALAN

Notifică pentru toţi beneficiarii de prestaţii 
intenţia de majorare a tarifelor, începând cu 1 
februarie 1994, cu un indice de creştere de 
1,3, ca urmare a creşterii preţului la energie 
electrică, conf. notei 3209/13. XII. 1993, la apă 
brută şi apă cumpărată, conf. notificării 
R.A.G.CX. Deva, 11. 139/22. XII. 1993, precum 
şi a ratei inflaţiei. (1062260)

Inspectoratul de Poliţie Sanitară şi Medi- > 
cină Preventivă al judeţului Hunedoara orga-| 
nizează concurs în conformitate cu H.G. nc. j 
281/1993, pentru ocuparea postului de 

9  Consilier juridic.
Concursul se va susţine la data de 20 ia-, 

nuaric 1994, ora 9, iar înscrierile se vor face t 
până la data de 18 ianuarie 1994, la Inspecto-j 
râtul de Poliţie Sanitară şi Medicină Preven-J 
tivă Deva ICondiţii: studii superioare de specialitate. ' 

Taxa de înscriere este de 4000 lei. Relaţii la j 
telefonul 625927. (911)»

• - . -  * \

R.A.G.C.L. BRAD

Licitează închirierea spaţiului pentru ma
gazinul din Gurabarza,str. Zarandului, Com
plex, în suprafaţă de 150 mp. _

Licitaţia se ţine Ia 10. 01, 1994, ora 15, la 
sediul R.A.G.C.L. Brad.

Relaţii Ia tel. 651843. (911)

l
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