
•  Au trecut 237 zile \ 
din un, aa' maţ rămas ţ

\
\ 128.
\ •  Sfinţii mucenici A- ,
ij drinn şi Natalia. '
{ *110 ani dc la moar
? tea lui Ca rol Davilla,
' slujitor de seamă al 
t şcolii medicale româ- 
(j neşti.
I •  1789. Adunarea Na- 
1 ţională Constituantă a 
1 Franţei adoptă „Dccla- 
ţ raţia Drepturilor Omului 
 ̂ şi ale Cetăţeanului".

t • 1834. Este reprezen- 
; tată la Iaşi piesa „Dra- 
' goş întâiul domn suve- j 
! ran al Moldovei" de ) 
1 Gh. Asachi, pe muzică ţ 
 ̂ de Elena Asachi, primă l 

i încercare dramatică ro- J 
’ mânească, inspirată din 1 
j istoria naţională. ţ
 ̂ •  26—28 august 1871. ^

1 Are loc serbarea de la 
i Putna, organizată de 
1 Societatea „România 
 ̂ Jună" din Viena cu 

t scopul de. a omagia me- 
} moria lui Ştefan cel 
1 Mare la împlinirea a 
 ̂ 400 de anj de la zidirea 

i mănăstirii Putna. Prin- 
’ tre iniţiatori: Mihai E- 
\ m'mescu, loan Slavici.
\ • 1907, A murit pu-
 ̂ blicistul şi scriitorul Io-
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sif 1 Vulcan (n. 1841).
? •  1934. S-a născut
' scriitorul Leonidâ Ncaui- 
\ ţu.
 ̂ •  1937. A murit scri-

itorul Alexandru 
hia (n. 1908).

Sa-

Fiecare agricultor s-a 
convins din proprie expe
rienţă că nu poate fi pusă 
câtuşi de puţin la îndoială 
valabilitatea zicalei potrivit 
căreia „ce însămânţezi a- 
ceea culegi". Cei care n-au 
mai dorit să experimenteze 
pe propria piele adevăru
rile cunoscute şi recunos
cute, au utilizat an de an 
seminţe cu potenţial bio
logic ridicat, reuşind ast
fel ca şi în 1994 să obţină 
producţii de peste 4000— 
4500 kg cereale păioase la 
ha, unii depăşind chiar 
5000—6000 kg. Considerând 
însă că seminţele au fost 
prea scumpe, în toamna 
trecută mulţi producători 
agricoli particulari au uti
lizat seminţe din hamba
rul propriu, cu germinaţie 
scăzută, netratate împotri
va 'bolilor şi dăunătorilor. 
Rezultatele i-au dezamăgit,, 
producţia fiind înjumătă
ţită şi cu probleme la vân
zare, deoarece la Rom-

BANII Şl SĂMÂNŢA
cereai nu se primesc pen
tru panificaţie boabe con
taminate de boli sau dă
unători. , De menţionat că 
toate acestea s-au întâm
plat în condiţiile când la 
Complexul Âgrosem din 
.Orăştie au rămas în stoc 
sute de tone de sămânţă 
de grâu, de foarte bună 
calitate. Dar, păcălindu-se 
şi scumpindu-se la "tă-râţe, 
cum se spune, mulţi au 
pierdut cu adevărat la fă
ină.

Acum este momentul op
ţiunilor pentru însămânţă- 
rile de toamnă şi pentru 
•producţia de cereale pă
ioase a anului 1995. Cu. 
învăţămintele de rigoare 
este bine ea toţi cultiva
torii să stabilească foarte 
exact ce vor însămânţa, 
din ce soiuri şi înmulţiri, 
cine şi cum îi va face 
tratamentul fitosanitar şj .

cum se verifică germinaţia, 
puritatea şi celelalte cali
tăţi în cazul în care â- 
cestea nu provin de Ia u- 
nitatea de profil care se 
ocupă de gestionarea se
minţelor.

După insistenţe şi aler
gături numeroase, condu
cerea Complexului Agrosem 
din Orăştie (director dl. 
ing. Mircea Pilip) a reuşit 
să obţină o bună parte din 
fondurile băneşti pentru 
plata seminţelor necesare 
în această toamnă. Ca ur
mare, s-au putut prelua 
şi depozita de la producă
torii agricoli din judeţ, din 
recolta anului 1994, a- 
proape 1000 tone de grâu 
de sămânţă din soiurile 
Fundulea, Arieşan, Turda, 
Transilvania şi Apulum. 
Cantităţi mai mari au*pro- 
dus şi. provin de Ia S.C. 
Agrosim Simeria, S.C.

Sansere Sîntandrei, asocia 
ţiile agricole din Orăştie 
şi Mărtineşti, C.L.C. Bre
tea Română ş.a., unde s-a 
făcut recunoaşterea în la
nuri, iar analizele de la
borator, prin buletinele ob
ţinute, certifică valoarea 
biologică ridicată a acestor 
seminţe.

Di. tehnician losif Ra- 
dovici ne spunea că acum 
se finalizează selectarea 
întregului stoc de seminţe, 
iar pe măsura solicitărilor 
se va face şi tratarea lor 
fitosanitară cu cele două 
maşini din dotare, folosind 
produsul Ranoctine. Dacă 
plafoanele de credite ve
neau la vreme, cel târziu 
în timpul secerişului, seţ 

puteau prelua cantităţi mult 
mai mari de seminţe, dar 
acum este greu de realizat 
acest obiectiv deoarec' nu

NICOLAE T1RCOB

(Continuare în pag. a 2-a)

Săpături arheologice la
i

Era o zi ploioasă când 
am ajuns la Sarmizegoiusa. 
Muzeul dc arheologie ră
mâne în orice moment un 
punct de interes pentru 
vizitatorul obişnuit ca şi 
pentru specialist. De aceea, 
nu am rezistat tentaţiei de 
a-t trece pragul, ştiind că 
patrimoniul său s-a îm
bogăţit în această vară cu 
noj piese rezultate în urma 
săpăturilor arheologice e- 
fectuate~de către specia
lişti din Cluj-Napoca.

Timp de două săp
tămâni, aici au efectuat 
săpături prof. univ. Dorin 
Alicu, directorul ştiinţific 
al Muzeului de Istorie a 
Transilvaniei din Cluj- 
Napoca, împreună cu co
laboratorii săi Victor Popa 
şi Emilian Bota, ajutaţi 
de un grup de elevi. In
formaţia ne-o oferă dl. 
Emil Nemeş, muzeograf şef 
la Muzeul de arheologie 
din Sarmizegetusa.' Săpă
turile au fost efectuate în 
lojele Amfiteatrului Roman. 
Nu bănuiam că în aceste 
loj e umplute cu pământ 
pentru a putea fi aşezate 
băncile se pot găsi obiecte 
de mare valoare.

— Vă rog, dle Emil 
Nemeş, să faceţi câteva 
referiri la rezultatele a- 
cestor săpături.

— Au rezultat aproxima
tiv 300 piese din aur, 
bronz, fier, os ce au fost 
predate muzeului nostru. 
Una- dintre cele ma, fru
moase; piese este inelul de 
aur filigranat păstrat de
ocamdată în custodie la 
Poliţia din Sarmizegetusa. , 
Toate piesele sunt de epocă 
rptnană,' fi bule, ace de păr, 
stylusuri, monede.

— Când vor reîncepe a* 
ceste ş?r'st,iri care au dat

la iveală o asemenea co
moară?

— începând cu , primele 
zile ale lunii septembrie 
şi se vor efectua tot in 
Amfiteatru Roman.

—. Ce alte lucrări s-au 
mai efectuat în decursul 
anului la Sarmizegetusa, 
sau sunt în curs de exe
cutare?

— S-au executat lucrări 
de restaurare a zidurilor 
la Moara romană ampla
sată lângă Amfiteatru, con
solidând imaginea de mare 
metropolă a Ulpiei Tra- 
iana Sarmizegetusa. Această 
descoperire se alătură .al
tora de excepţională - im
portanţă deja cunoscute: 
complexul de temple ale 
zeilor medicinei, Templul 
mare, Palatul procuratoru
lui financiar, Templul iui 
Silvanus, Cazarma gladia
torilor, Atelierul de sticlă
rie, Templul lui Liber . 
Pater, Templul zeiţei Ne-

mesis, Forul Roman. Iar 
numărul total al pieselor 
realizate dg la primele să
pături până acum se ridică 
la peste 30000. Menţionez, 
de asemenea, că efectuează 
cercetări în ultimii an; Ia 
Forul Roman prof. univ. 
loan , Piso împreună cu, 
dnii Robert Etienne (Franţa) 
şi Alexandru Diaconescu 
din Cluj-Napoca.

— Am înţeles că în 
cursul lunii septembrie 
a.c., Muzeul de arheologie 
din Sarmizegetusa găzdu
ieşte o manifestare ştiinţi
fică de anvergură care va 
reuni cercetători din ţară 
şi străinătate.

— Da ,este vorba ca în 
18—19 septembrie să aibă 
loc simpozionul ştiinţific 
„Die Traiani". Cred că 
este cel mai nimerit loo 
pentru această mănifestare.

MINEI BODEA

[ A B O N A M E N T U L  j

|LA „CUVÂNTUL LIBER“ ! 
I 
I

Puteţi să intraţi în posesia ziarului nostru 
mai ieftin decât Ia chioşcuri prin efectuarea dc j 
abonamente. Costul abonamentului la ziarul j 
„Cuvântul liber** Deva este de 800 de lei, plus I 
taxele poştale. -

Factorii poştali şi difuzorii de presă efec
tuează contractarea abonamentelor pe luna| 
viitoare. Grăbiţi-vă ! Cel mai sigur mijloc de 
a intra în posesia ziar «lui preferat este abo
namentul.

una p e zY
— La birou am trei telefoane, o seeretară 

şi un fax, iar în automobil două radiotele
foane şi totuşi soţia mea se plânge că nu ne 
leagă nimic...

• SLA — ( UBA. Aflu 
xul crescând de refugiaţi 
cubanezi spre Florida ne
linişteşte Washingtonul, a- 
flat în căutarea unor ţări 
care să-i primească pe re
fugiaţii transferaţi „tem
porar" la baza americană 
Guantanamo. Pe de altă 
parte, guvernul cubanez 
a făcut mai puţin rigide 
reglement;«file privind e- 
migrarea .creând un per
mis de rezidenţă in străi
nătate ce va permite mem
brilor diasporei să viziteze 
Cuba.

• PAKISTAN, Fostul 
premier pakistanez Naiva?. 
Sharif a afirmat că ţara 
sa posedă arma nucleară, 
în vreme ce poziţia oficiată 
a Islamabadului este să 
recunoască faptul că este 
în măsură să se doteze eu 
această armă, dar a deci, 
să nu facă acest lucru.

•  hosm \- iu.kţi:g<»
VINA. De duminică, circa' 
23 000 dc persoane s-au re
fugiat din enclava musul
mană Bihaci, masându-se 
îndeosebi în trei puncte 
de la frontiera cu Croaţia

• ALGERIA, lin profesor 
de sociologie a fost împuş
cat mortal marţi, când 
ieşea din locuinţa sa de 
la Tizi Oltzou.în acţiunile 
întreprinse duminică şi luni 
de forţele de ordine alge
riene au fost ucişi tC rsla- 
mişti înarmaţi. In noapiea 
de sâmbătă spre duminică, 
grupuri înaripate au in
cendiat zece aşezăminte 
şcolare algeriene.

. • MEXIC. Cele mai re
cente rezultate parţiale «- 
ficiale ale alegerilor prezi
denţiale din Mexic ii rfaa 
câştigător pfe candidatul 
Partidului Revoluţionar 
Instituţional,; de guvernă
mânt, cu aproape 50 la 
sută din sufragii.

• ZURICII. Fostul căpi
tan al reprezentativei de 
fotbal a Argentinei, Diego 
Maradona, exclus de ia 
Campionatul Mondial din 
Statele Unite .pentru utili
zarea de substanţe dopante, 
a fost suspendat de către 
Federaţia internaţională de 
fotbal (FIFA) pe o perioadă 
de 15 luni, a declarat Da
niel Bolotnieoff, avocatul 
jucătorului. După cum se 
ştie, Diego - Maradona, 33 
de ani ,a fost depistat po
zitiv (efedrină) la controlul 
antidoping efectuat după 
meciul Argentina — Ni
geria, de la 25 iulie.

mm

© CONFERINŢA DE PRESA: 
Miercuri 24 august. Consiliul ju
deţean a organizat o conferinţă 
de presă. Evenimentul a fost 
prilejuit de reîntoarcerea din 
cantonul Jura — Elveţia a gru
pului de ţărani hunedoreni care 
au făcut în. această ţară Un sta
giu cu titlu*,de schimb de expe
rienţă privind organizarea pro
ducţiei agricole în gospodăria ţă
rănească, precum şl în asociaţiile 
de asemenea gospodării. (I.O.)

© PRODUCŢIA PĂDURII.' 
Prin cele 5 centre' de prelucrare 
a fructelor de pădure şi ciuper
cilor, din cadrul Filialei Silvice 
din Deva, s-au strâns şi valori
ficat la export peste 30 tone 
zmeură, 97 tone afine, 50 tone 
.mure şi 13 tone ciuperci. Ac
ţiunea se tiflă in plină desfăşurare. 
(N.T.)

© PENSII PENTRU ŢĂRANI. 
Consiliul local Unirea a întocmit 
dosarele de pensionare pentru 
250 de foşti membri cooperatori. 
Situaţia arhivei fostului 0.A.P. 
este însă tot neclară, întrucât 
nimeni nu vine s-o predea Pri
măriei. (Tr.B.)

0  PRECIZARE. Explicaţia co
rectă la fotografia apărută în 
ziarul nostru nr. 1198, din 25 
august a.c., este „Punctul de 
dislocare al subunităţii" (fotogra
fie care a însoţit articolul „Por
nind de la o aplicaţie, Esenţial 
pentru jandarmerie"),

© TRACTOARE LA SATE. 
In comuna Sarmizegetusa numă
rul tractoarelor a trecut de 15. 
Astfel se explică promptitudinea 
cu care îşi muncesc oamenii 
pământul, starea bună a cultu
rilor. Păcat că mistreţii fac marc 
prăpăd. (Tr.B.)

© CREŞTE NUMĂRUL DE A- 
N IM ALE, Dna ing. Gabriela

Laslău, de la Ocolul agricol din 
comuna Bucureşci, ne spunea că 
efectivele de animale din gospo
dăriile oamenilor au- crescut. în 
prezent, în cele 683 de gospodă
rii există 1069 bovine. 1635 o- 
vine, 101 caprine,871 de porcine 
şi 28 de cabaline. Se preconizează 
ca numărul de animale (in afară 
de porci, mulţi dintre ei nu vor 
depăşi Ignatul) să nu scadă, în
trucât anul este bogat în fân 
(Tr.B.)
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păstrăm ceea ce e bun chiar 
şi in condiţiile reformei!

Reforma cuprinde toate 
sferele de existenţă ale 
societăţii româneşti; In 
mod firesc ea are loc 
deci, şi în sectorul de să
nătate. Avem convingerea 
că dimensiunile şi coordo
natele sale în acest sector 
au fost gândite de oameni 
competenţi în materie de 
organizare a structurilor de 
sănătate şi că prin înfăp
tuirea ei se urmăreşte, in 
primul rând, cheltuirea cu 
mai mult folos pentru să
nătatea românului, a ba
nului public. Asta privind 
în apsamblu. Detaliile a- 
plicaril ei însă arată că 
mai sunt posibile şi ju
decăţi şi acţiuni în ne- 
concordanţă cu realitatea 
şi necesităţile imediate ori 
de perspectivă. Unej ase
menea situaţii i-am dedi
cat ancheta de faţă.

Spitalul de la Baia de 
Criş tămăduieşte bolile şi 
se îngrijeşte de sănătatea 
moţilor crişeni de peste 
120 de ani. Mulţi dintre 
aceşti ani a funcţionat ca 
structură de sine stătă
toare. A funcţionat şi ca 
secţie exterioară a spita
lului did Brad, dar nu şi-a 
diminuat nimic din faima 
la care âu trudit generaţii 
întregi de medici, cei mai 
mulţi dintre ei oamenj ai 
acestor locuri binecuvân
tate de Dumnezeu.

Şi iată că reorganizările 
impuse de reformă struc
turilor medicale sunt pe 
cale să facă în această 
structură mai mult rău 
decât bine.

— Spitalul de la Baia 
de Criş — ne spune dl. 
dr.; Constantin Blejan, 
directorul spitalului, rea
lizează la capacitatea sa 
de 110 paturi un grad me
diu de ocupare de 263, 
adică unul foarte bun. A- 
cest indicator se datorează 
gradului de adresabilitate 
foarte ridicat. La spitalul 
de la Baia de Criş vin '  
să-şi caute de sănătate oa
meni din toată zona Brad,

din toţi Munţii Apuseni.
Fiind singurul specialist 

cardiolog în zonă, am fă
cut tot ce mi-a 'stat in 
putere şi am înfiinţat aici 
o secţie de cardiologie, 
foarte necesară în zonă. 
In condiţiile acestea, con
sider discriminatorii cri
teriile de restructurare a 
activităţii care. ni s-au 
impus; începând de la 
procentul de reducere a 
personalului, 28 la suta, 
neimpus nici unu; alt spi
tal din judeţ (până Ia 
urmă după multe insistenţe 
procentul a rămas la 13 
la şută, dar tot mai mare

ANCHETA NOASTRĂ

decât in cazul multor spi
tale) şi încheind cu bu
getul care ni s-a alocat pe 
acest an.

Cu cât folos se cheltuieşte 
banul public pentru sănă
tatea oamenilor la Baia 
de Criş, ne spune dna 
Didiana Martin, contabil 
şef al spitalului,

— Pentru acest an ni 
s-au alocat 318,7 Milioane 
de lei, repartizate astfel 
192 pentru plata persona
lului, 49 pentru medica
mente şi materiale sani
tare, 69,7 milioane pentru 
cheltuieli gospodăreşti, in
clusiv hrana bolnavilor şi 
8 milioane pentru alte chel
tuieli.

Face spitalul de la Baia 
de Criş cheltuieli neecono- 
micoase? In raport cu cel 
de la Brad care are 230 
de paturi, nouă ni s-au a- 
loeat pe 6 luni din an pen
tru hrana bolnavilor, în
călzire, iluminat, apă, 
canal, poştă şi telefon, fur
nituri de birou ,reparaţii 
curente şi altele, 54 mi
lioane de lei.

— Cum au fost cheltuiţi 
aceşti bani?

— 6622 de lei pe bolnav 
pentru medicamente —

cam Î5i de lei pe ziua de 
spitalizare, durata medie 
de spitalizare 12 zile; -

Faţă de această compa
raţie a cifrelor, îngăduiţl-i 
reporterului să-şi exprime 
o părere strict personală. 
De cum intri pe poarta 
spitalului de. la Baia de 
Criş şi până îa ultimul 
grup sanitar, nici cel mai 
cusurgiu inspector . n-ap 
găsi nimic de reproşat.

Am schimbat câteva cu
vinte şi cu doi dintre cei 
ce se aflau internaţi în a- 
cel moment în spital. Dl. 
Mircea Căsălean . este car
diac. a „pendulat" în timp 
între clinica de îa Tg. 
Mureş şi spitalul de la 
Baia de Criş până ce aici 
s-a înfiinţat secţie de car
diologie.

— Condiţiile de trata
ment pe care le oferă a- 
cum spitalul de la Baia 
de Criş sunt similare cu 
cele de la clinica din Tg. 
Mureş. Cât priveşte condi
ţiile hoteliere şi de hrană, 
aş putea spune că aici 
suntem pa într-o staţiune

Roman Farcaş, pensionar 
de la Vaţa de Sus;

— De când ne ştim, noj 
toţi oamenii din zona Vaţa 
aici venim să ne căutăm 
de sănătate. Suntem mul
ţumiţi de spitalul nostru.

Ce am maj putea să 
adăugăm pentru a convinge 
că afectarea masivă prin 
reformă a spitalului de la 
Baia diL Criş ar fi o e- 
roare. Nu este o exagerare 
răuvoitoare când se afirmă 
că în sectorul de sănătate, 
banij de la buget, puţini 
cât poate asigura deocam
dată societatea, poţ fi chel
tuiţi eu mal mult folos 
pentru starea de sănătate a 
populaţiei. Să nu greşim 
însă prin judecăţi globale 
şi de dragul unor principii 
(sau poate ambiţii) să 
stricăm ceea ce avem bun 
în domeniu. Ar fi păcat.

DUMITRU GHEONEA,
ION CIOCLEI

R.A.6.C.L. Deva continuă dialogul cu cetăţenii (II)
Reamintim din princi

palele obligaţii ale locata
rilor:

— să-şi achite la timp 
cheltuielile comune afi- 
şate;

— $â plătească anticipat 
la asociaţie fondul de rul
ment care reprezintă cos
turile medii lunare şi, 
acesta se va reactualiza de 
câte ori este cazul;

— să declare in mod 
corect numărul de per
soane din familie;

— să-şi repare şi între
ţină In perfecta stare de 
funcţionare instalaţiile in
terioare, pentru a nu pro
duce pierderi de apă şi 
stricăciuni la apartamen
tul. propriu şi Ia cele ale 
vecinilor;

— să participe propor
ţional, dacă e proprietar, 
la cheltuielile comune ca
uzate de\ repararea şl în
treţinerea părţilor comune 
ale blocului (terase, sub
soluri, coloane, lift etc);

—• să depună resturile 
menajere şi gunoiul în 
locurile special amenajate 
şi nu pe alături;

— să evite înfundarea 
canalizării cu materiale 
textile, plastic, cauciuc 

‘ etc. • - ■
Evitându-se risipa de 

apă, folosirea ei în alte 
scopuri decât menajere, 
evitarea pierderilor de o- 
rlce fel, vor duce la o 
îmbunătăţire a aprovizio
nării cu apă în anumite 
zone ale municipiului şi 
la ultimele nivele ale blo
curilor.

Noi vom finaliza lucră
rile la încă Un rezervor 
de 10 000 mc. de apă in
acest an şi se lucrează la 
dublarea capacităţii de
tratare a apei la Staţia 
Sîntămăria Orlea, dar a- 
cestea mai necesită timp 
şi bani.

In prezent se lucrează 
intens la repararea schim
bătoarelor de căldură, la 
înlocuirea traseelor de 
conducte deteriorate, pre
gătirile pentru sezonul rece 
fiind în toi, dar pentru 
finalizarea lor e nevoie de 
bani.

A nu se uita că F.E. 
Mintia ne-a atenţionat că 
nu va porni furnizarea e- 
nergiei termice dacă nu 
vom plăti toate facturile 
restante până la 31 august 
a.c. . ^

Noi vom lua măsuri în 
continuare pentru recupe
rarea tuturor restanţelor, 
vom calcula penalităţi de 
întârziere, vom acţiona în 
judecată pe cei răi platnici 
şi vom începe sistarea ser
viciilor (la toţi agenţii e- 
conomici ce au datorii mai 
vechi de 45 zile şi chiar 
la uneie asociaţii de loca
tari care nu se mobilizează 
să încaseze toate cheltuie
lile comune). Vom ajuta 
asociaţiile să execute silit 
pe cei ce nu plătesc chel
tuielile comune, iar pen
tru cei ce sunt chiriaşi 
vom cere evacuarea pe 
cale judecătorească- • 

Anunţăm pe această cale 
că la sediul R.A.G.C.L. 
Deva, str. Libertăţii, nr, 6, 
casieria va funcţiona zilnic 
in zilele lucrătoare după 
programul 7,00—18,00.

RADiO DEVA

VINERI, 26. 08. ’94 \
*\ . 6,00 BBC; 6,30 Mara-, 

i ton matinal; 9,00 Bule- 1 
; tin de ştiri; 9,05 Mor- \ 
1 ning music; U.3Q Vocea i 
\ Americii; 13,00 Buletin de f 
l ştiri; 14,00 BBC; 14,30 » 
i Country show; 16,00 Pa- j 
) noramic sportiv; 16,30 ţ 
j Radiomagazin de vi- i 
ţ neri; 17,00 Buletin de i 
v ştiri; 17,05 Radiomagazin ’ 
) de vineri (continuare); j 
) 18,00 BBC; 19.00 Ron- \ 
\ dul de seară; 21,00 BBC; l 
\ 21,30 Rondul de seară i 
i (continuare); 22,00 Bu- > 

letin de ştiri; 22,05 Blue \

I CAMERA DE COMERŢ Şl INDUSTRIE A I 
ţ ! JUDEŢULUI HUNEDOARA
t | Invită agenţii economici din Judeţ la vizi-1

) night; 24,00 Vocea 
ţ mericii.

A- \

i Criza cutiilor pentru conserve j
Faptul că de mai muliă vreme fabricile din ţară pro- ■  

filate pe producerea cutiilor pentru conserve  ̂au în- |
cetat producţia din cauza lipsei tablei necesare, se ■ 
spune, creează mari greutăţi societăţilor comerciale de |  
industrializare a cărnii. Pentru a nu-şi opri produc- |  
ţia, fabricile de conserve apelează acum la achiziţio- I 
narea de borcane pentru a fabrica diverse produse I 
pe bază de fasole şi carne. I

Neavând nici o siguranţă în legătură cu reluarea I 
activităţii la fabricile de cutii din Buftea şi Tulcea, I 
acum s-AU făcut demersuri pentru a se importa cutii I 
din Ungaria. Asta în vreme ce şi la Sibiu există o • 
fabrică nouă, ultramodernă, care dacă ar avea tabla I 
necesară ar putea şl ca produce cutii Ia fel de bune " 
ca şi cele ungureşti. Dar aşa este când se întâmplă I

i! ara ci. ■ca ceva să nu meargă bine şi nimeni nu mai are s i-_ 
guranţa când intră sau ies furnizorii din criză, lovind I 
astfel indirect in interesele consumatorilor. (N.T.) a

Banii şi sămânţa
(Urmare din pag. t)

mai există garanţia că la 
depozitare producătorii nu 
au amestecat soiurile. In
tenţia este ca, pentru pro
ducătorii de sămânţă, să 
se mai procure de la Sta
ţiunea de Cercetare din 
Turda cantităţile necesare 
de grâu din categoriile su- 
perelită şi elită.

Pe lângă grfiu s-au mai 
asigurat In Soc şi seminţe 
de orz — peste 340 tone. 
De, asemenea, a existat 
preocupare pentru consti
tuirea stocurilor de ovăz, 
orzoaică şi mazăre, care

se vor însămânţa în pri
măvara "viitoare.

In legătură cu preţurile 
seminţelor nu se poate spune ‘ 
cu exactitate care va • fi 
costul suportat de către 
beneficiari, respectiv de 
către cultivatorii de grâu 
şi de alte plante deoarece 
s-a anunţat şl o intenţie 
a Guvernului de a subven
ţiona o parte din costul 
acestora (cu circa 150 de 
lei/kg se spune — n.n.).
Când -vom avea informaţii 
exacte -asupra ' preţurilor 
practicate, le vom face cu
noscute pentru toţi . cei 
interesaţi.

PARCUL ŞI CÂINII

Scriu îh numele unui 
grup de pensionari veterani 
de război, cititori fideli ai 
ziarului „Cuvântul liber". 
Dorim ca prin intermediul 
ziarului dv. să facem cu
noscute opiniei publice u- 
hele fapte ’ nedorite, petre
cute în splendidul nostru 
parc de la poalele Cetăţii.

Din păcate, unii semeni 
de ai noştri nu ştiu să 
preţuiască efortul şi munca 
depuse pentru întreţinerea 
zilnică a parcului,, pentru 
înfrumuseţarea lui, pentru 
ca aceia care vin aici, 
bătrâni şi tineri, să simtă 
aerul curat, dătător de 
viaţă, frumuseţea şi liniştea 
parcului. Tineri, vârstnici 
şi mai puţin vârstnici, 
certaţi cu ordinea şi disci
plina, provoacă stricăciuni 
In mod intenţionat. Se 
urcă pe, bănci încălţaţi şi, 
în Ioc să folosească acel 
loc pentni şezut, «I folo
sesc speteaza băncii şl, la
plecare, banca, rămâne pli
nă cu noroi, nemâlputarid'

fi întrebuinţată de oamenii 
care ar dori să se odih
nească. Acelaşi lucru şe 
întâmplă şi cu lăzile pen
tru gunoi menajer, vopsite 
frumos, ca şi cu băncile 
amplasate la capetele aces
tora pentru a fi la înde
mâna oricui şi cât mai a- 
proape. Gunoiul este arun
cat pe jos, iar lăzile tur
tite, cu capacele lor smulse 
şi aruncate.

între orele 9—11 dimi
neaţa îşi fac apariţia alţii, 
cu o droaie de câini pe 
care-i dezleagă, dându-le 
libertatea să alerge în tot 
parcul. Lăsaţi în voia soar- 
tei, câinii aleargă printre 
copii,, stricându-le joaca, 
aceştia se sperie, iar cei 
mic; încep să plângă. Câi
ni] încep să latre, apoi se 
încaieră, transformând li
niştea parcului într-un va
carm. Le plecare,, pe la 
orele 12—14, după atâta 
alergare, câinii setoşi sunt 
conduşi pe aleea princi
pală a parcului, să bea 
apă de la fântâna artezi
ană. Acelaşi Itioru se pe
trece şi după-amlaaă. A» 
cerut însoţitorilor să nu 
mâi adape câinii In felul

j tarea Târgului International de la Salonic — j 
] Grecia, In perioada 9 — 17, 09. suc.
, Pe lângă vizitarea târgului, Camera de Co- j 
| merţ vă oferă posibilitatea participării la în- * 
| tâlniri cu oameni do afaceri din Salonic, Atena j
* şi Pireu la sediile Camerelor de Comerţ.
| Pentru ridicarea programului, ca şi orice)
* alte amănunte, vă aşteptăm la sediul Camerei*
| de Comerţ şi Industrie, până la data de 20 I 
j august a.c. (cmd.)j

S.C. BANC rOST S.A.
I SUCURSALA JUDEŢEANĂ HUNEDOARA — l 
|  DEVA j
I Organizează Interviu la sediul firmei, in J 
j data de 29. 08. 1994, ora 10, pentru ocuparea j 
[ unui post de
j •  ANALIST PROGRAMATOR j
. Cerinţe: studii superioare de specialitate şi • 
I vechime minimă — 5 ani. . i

Cu profund respect, vin a 
vâ sesiza următoarele: sa
tul nostru este foarte răs
pândit, mă refer la partea 
satului aşezat pe Valea 
Runcului, Aicj există pă
şune pentru animale. La 
ora actuală această pă
şune este distrusă. Săp
tămânal, sâmbăta şi du- 
mihiea, se parchează sute 
de maşini, se fac focuri, 
se spală maşini etc. A- 
ceste maşini sosesc din 
Hunedoara şi Sin alte 
părţi. După plecarea ma
şinilor, rămân focuri a- 
prinse, sticle sparte şi alte 
resturi. Pe unde calcă a- 
ceste maşini, vaca şi oaia 
nu mai mănâncă.

Rog ziarul „Cuvântul li
ber" să se facă ecoul a- 
cestor nereguli, să găsească 
o soluţie de a combate a- 
ceastă distrugere. Poate 
cineva din conducerea ju
deţului Hunedoara va găsi 
soluţia potrivită. Pe a- 
ceastâ păşune de pe Valea 
Runcului se întind maşini 
pe o rază de 10—15 km. 
(Popa Nicolae-Tiu, satul 
Govăjdia).

INTRA SI IESE CINE 
VREA

Sunt internat la Spitalul 
G.F.R, Slmeria, fiind bol
nav. Am observat că acest 
spital nu are nld un fel 
de pază. 'Cine vrea Intră, 
cine vrea iese. Ce părere 
are în aeest aspect condu
cerea Spitalului C.F.R, St- 
merla? (Ton Ş u m u d k S  — 
Petroşani).

acesta, deoarece e un peri
col pentru copii şi, alţi ce
tăţeni care se pot Îmbol
năvi. Răspunsul a venit 
prompt din partea unui 
pletos înalt şi slab, cu 
părul blond şi faţa lun
guiaţă: „Dacă nu vă con
vine, să nu mai veniţi în 
parc şi cu asta am înche
iat discuţia, iar de nu câi
nele acesta face ce-i spun 
eu“.

Cu alte cuvinte, în cu
rând parcul va deveni loc 
de joacă şi odihnă pentru 
câini. De aceea, noi pro
punem să se interzică in
troducerea câinilor în pare, 
stabilindu-se şi o amendă 
care să-l usture pe cei 
care nu respectă interdic
ţia. în acelaşi timp, sâ se 
efectueze controale de că
tre organele de poliţie sau 
gardienii publici, (în nu
mele grupului de pensio
nari şi veterani de război, 
vă scrie Faghl Emil, str. 
Enescu, bloc 3, Deva),

PĂŞUNE DISTRUSA
Locuiesc in setul Go

văjdia, nr. 31, comuna
Ghelari, şi sunt crescător 
de animale din strămoşi.
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I DEVASAT

I VINERI, 26 08. 1394 
10,00 Deschiderea ®

I
. .... ......... I
I misiunii dc dimineaţă ; >

I* 10,05 Desene animate în |  
serial: „Aventură tn- ■

Itergalactică" —. ultimul |  
episod (reluare); 10,25 |

I Avanpremiera lilmelor |  
la Devasat; 10,40 For-Ş 

■  trete muzicale: „Areta |  
I Franklin şi invitaţii săi" §

I (reluare); 11,05 Docu- I 
mentar tn serial: „Char- I 

|  Ies de Gaulle" — par- I
Ies
tea
11,30 Film artistic

de Gaulie" _  
a Il-a (reluare); |

„Cu
vârf şl îndesat" (relua- I 
re); 13,00 Anunţuri, pu- ■  
blicitate (videotext); I 
18,00 Deschiderea emi- !  
slunii de după-amiază; I 
18,05 Ştiinţa in slujba!  
oamenilor — documen- I 

I tar TV — Worldnet;!
* 18,20 Avanpremiera fii-1
* melor la Devasat; 18,27 ■

1 Un concert pe săptă- f  
mână: Bolero — de Ma- a 
urice Ravel. Dirijor: |  

I Sergiu Celibidaehe; 18,501 
* Avanpremieră la emi-| 

siunea de seara; 18,551 
Anunţuri, publicitate I

OLDROfD 
S . f l .

t importator direct 
Consacrat furnizor de 

materiale de construcţii 
şl industriale din sud-estul 
Europei vă oferă din stoc

\COMBINATUL „AZOMUREŞ*
TARGU MUREŞ l

Oferă din stoc pentru campania agric-Vă I

• t*b» dublu dscapată 
pentru ambutisare
calitate A SK-03. STAS-4SÎ5/â(fl 
COST im  $116523/98 
tablă zincată g =0,5 mm 
material de tiazâ A 3K-03
plăci azbociment
dimensiuni 1750Xti50X6
cu 6-8 ondulSuri

PRODUSE DE 
PROVENIENŢA I U  

C A L IT A T E  C O N F IR M A T A  D E  

L A B O R A T O A R E L E  

S P E C IA L IZ A T E  

DIN ROMANfA.

I«
Ia
I
| de toamnă. |
| 0  Un nou sortiment de îngrăşăminte chl-1
! mice complexe cu azot şi fosfor, având conţi» I 
| nutul ridicat de azot. |

j Preţul unui sac de 50 kg, dublu însăcuit,| 
î este de 12 300 lei, Inclusiv TVA, cu 20 la sută I 
| mai mie decât preţul altor tipuri de tngrăşă-j 
î minte complexe. j
! Livrarea zilnică de luni/ până vineri, la , 
j sediul unităţii: Tg. Mureş, str. Gh. Doja, nr. ) 
! 300.

{ Relaţii privind livrarea la telefoanele:! 
| 065—133055; 123700, interior 1164 sau 1225 sau | 
! telefon 065—130970 sau telefax 005—121107,* 
| intre orele: 7—15,30 — serviciul livrări.

I

S.C. MINEXFOR S.A. DEVA

Str. Titu Maiorescu, nr. 2
.

Organizează

I

* F R E S  C 0
w  -m er  w a t .  'WD&

prin reprezentanţa Hunedoara

•  dozatoare sucuri (superconcentrate)
•  maşini îngheţată ; vitrine frigorifice
•  refrigeratoare bere
•  maşini paste făinoase
Hunedoara, str. N. BâlceSCU, nr. 1 Poli

clinica cu plată, el, 3, tel. 054/712832.

I I

| in ziua de luni, 5. 09. 1994 şl tn fiecare luni la j 
j ora 10, la sediul societăţii, pună la epuizarea | 
! ofertelor propuse pentru; ■ !
* •  spaţii in clădiri (pentru bironri, locuinţe J
| etc.) in Deva şl Certej; , |

j • mijloace fixe diverse. j

j Informaţii Ia telefon: 622310—5 5 (serv. j
j mecanizare). (90093) |

COMPANIA DE IMBUTEUERE 
COCA — COLA BIHOR S.A.

Caută pentru sistemul de distribuţie zonal' 
persoane dinamice, dornice de o carieră pn>*| 
miţătoare:

1. Responsabil de vânzări
— bărbat, vârsta maximă 35 de ani 

\  —■ studii superioare ^
— carnet de conducere „B“
— posesor dc autoturism.

2. Vânzători, ajutori-vânz&tori
■ — vârsta maximă 30 ani

—» studii medii obligatorii
— aspect plăcut V

Dacă doriţi să munciţi intr-o echipă tă>j 
nără, pentru cel mai cunoscut produs din lu
me, trimiteţi cererile Dvs. pe adresa:

S.C, SUPER MARKET S.A.
DEVA, cod. 2700, jud. Hunedoara

Tel. 054/614246, 613445 (90091)j

S.C, ROMCAMION S.A. DEVA 

Str, Depozitelor, nr. 17 

Nr. reg, comerţ J/20/123/91.

Cod fiscal: 2118011.

NOTIFICARE

privind intenţia de majorare a tarifelor de 
transport şi servicii ca urmare a creşterii pre
ţurilor la anvelope, materiale, piese de schimb  ̂
servicii ete., începând eu data de 24 09. 1994.; 
Denumire serviciu Indice maxim de maj,
•  Transport marfă 15 la sută
•  Reparaţii autov. asistenţă tehnică,

servicii auto 15 la sută'
•  Inspecţii tehnice auto 15 Ia sută1
•  Multiplicări xerox 15 la şuti

PROGRAMUL TURULI» C A IM A TU LU I DIVIZIEI I-EDIŢIA 94-95, seria a IV-a

1994)

ETAPA 1 (duminică, 28 august 1994) 
AS. P. Vulcan — Mln. Cavnic ——
Aris Arad — Parângul Lunea -------
Min. Sărmăşag — Olimpia S, Mare — — 
Chimica Târnăveni — C.P.L. Arad ———  
Minaur Zlatnq, — Lamin. Vict Z. —  
Olimpia Saionta — Metalurg. Cuglr ——
Viitorul Colţău — Avântul Reghin ----- —
Astra Arad — Min. Uricani — —
Someşul S. Mare — Motorul Arad ———
Arieşul Turda — Min. L u p e n i -----—
ETAPA a 2-a (duminică, 4 sept. 1994)

Parângul Lonea — A.S. Paroşcni ----—
F.C. Olimpia S. Mare — Aris Arad 1 - .—
C.P.L. Arad — Min. Sărmăşag ---- ~
Lamin. Vict. Zalău — Chim. T. ——
Metalurg. Cugir — Minaur Z la tn a -------
Avântul Reghin — Olimpia Saionta 
Min. Uricani — VUtorul ColţSu 
Motorul Arad — Astra Arad 
Min. Lupeni — Someşul S. Mare 
Min. Cavnic — Arieşul Turda 
ETAPA a 3-a (duminică, H sept. 
Parângul Lonea — Mln. Cavnic —  
A.S. Paroşeni — Olimpia S. Mare -  — 
Aris Arad — C.P.L. Arad ——
Min. Sărmăşag — Lamin. Vlct. Z.
Chim, Târnăveni — Metalurg. Cugir -------
Minaur Zlatna — Avântul Reghin ———
Olimpia Saionta — Mln. U ricani-----—
Viitorul Colţău — Motorul Arad — -
Astra Arad — Min. Lupeni ---- —-
Someşul S. Mare — Arieşul Turda • 
ETAPA a 4-a (duminică, 18 sept. 1994)
Olimpia S. Mare — Parângul Lonea —----
C.P.L. Arad — A.S. Paroşeni — ■—
A,S. Lamin. Vict. SŞ. — Aris Arad------ ■
Metalurg. Cugir — Min. Sărmăşag -------
Avântul Reghin — Chim. Târnăveni 
Min. Uricani — Minaur Zlatna 
Motorul Arad — Olimpia Saionta 
Mln. Lupeni — Viitorul Colţău 
Arieşul Turda — Astra Arad 
Min. Cavnic — Someşul S. Mare 
ETAPA a 5-a (duminică, 25 sept. 
Olimpia S. Mare ■— Min. Cavnic 
Parângul Lonea rr. CJP.L, Arad 
A.S, Paroşeni -» Lamin. Vlct, Zalău 
Aris Arad — Metalurg. Cugir 
Min. Sărmăşag — Avântul Reghin 
Chim. Târnăveni — Min. Uricani 
Minaur Zlatna — Motorul Arad

Olimpia Saionta — Mln. Lupeni — —  
VUtorul Colţău — Arieşul Turda «." ' < ■; 
Astra Arad — Someşul S. Mare ——  
ETAPA a 6-a (miercuri, 28 sept. 1994) 
C.P.L. Arad — Olimpia S. Mare ——— 
Lamin. Vict. Zalău — Parângul L. ■ - 
Metalurg. Cugir — A.S. Paroşeni —
Avântul Reghin — Aris Arad -------
Mln. Uricani — Min. Sărmăşag -------
Motorul Arad — Chim. Târnăveni —....-
Min. Lupeni — Min. Zlatna —.—-
Arieşul Turda — Olimpia Saionta ——  
Someşul S. Mare — Viitorul Colţău — —  
Min, Cavnic — Astra Arad — —

ETAPA a 7-a (duminică, 2 oct. 1994) 
C.P.L. Arad — Min. Cavnic — —
F.C. O. S. Mare — Lamin. Vict. Z. —  
Parângul Lonea — Metalurg, Cugir ——  
A.S. Paroşoni vulcan — A. Reghin —
Aris Arad — Min. Uricani — —■
Mln. Sărmăşag — Motorul Arad —  
Chimica Târnăveni — Min. Lupeni — — 
Minaur Zlatna — Arieşul Turda ■ ——- 
Olimpia Saionta — Someşul S. M. ——
VUtorul Colţău — Astra Arad ■ —— 

ETAPA a 8-a (duminică, 9 oct. 1994) 
Lamin. Vict. Zalău — CJPJL Arad — —  
Metalurg. Cugir — Olimpia S. Mare. »■
Avântul Reghin — Parângul Lonea — —  
Mln. Uricani —» A.S. Paroşeni ——
Motorul Arad -» Aris Arad —...
Mln. Lupeni — Mln. Sărmăşag ...—
Arieşul Turda — Chim. Târnăveni —  
Someşul S. Mare — Minaur Zlatna — 
Astra Arad — Olimpia Saionta — —
Min.; Cavnic — Viitorul Colţău —
ETAPA a 9-a (duminică, 16 oct. 1994) 
Mln. Cavnic — Lamin. Vlct, Zalău —  
C.PX. Arad. — Metalurg. Cugir —
Olimpia S. Mare — Avântul Reghin ------
Parângul Lonea — Min. Uricani ——  
A.S. Paroşeni — Motorul Arad —  
Aris Arad — Min, Lupeni ——
Mln, Sărmăşag — Arieşul Turda — —

Chimica Târnăveni — Someşul Ş. M. -------
.Minaur Zlatna ~  Astra Arad ——
Olimpia Ciontă — Viitorul Colţău ——  
ETAPA a XO-a (duminică, 13 oct 1994) 
Metalurg. Cugir — Lamin. Vlct. Z, ■ ■■■■■■
Avântul Reghin — C.P.L -Arad .........
Mln. Uricani — Olimpia $. Mare —----
Min. Lupenj — A.S. Paroşeni —
Motorul Arad --  Parângul Lonea —-----

Arieşul Turda — Aris Arad - — —
Someşul S. Măre — Mln. Sărmăşag------
Astra Arad — Chimica Târnăvon! —•-— 
Viitorul Colţău — Minaur Zlatna—  
Olimpia Saionta — Min. Cavnic »
ETAPA a U-a (miercuri, 26 oct. 1994) 
Min. Cavnic — Metalurg. Cugir — ■ 
Lamin. Vict. Zalău — Avântul R. —
CJP.L. Arad — Mln. Uricani -------
Olimpia S. Mare — Motorul Arad —— <
Parângul Lonea — Mln. Lupeni -------
A.S. Paroşeni — Arieşul Turda ——
Aris Arad — Someşul S. M a r e ---- —
Min. Sărmăşag — Astra Arad —  
Chimica Târnăveni — VUtorul C. ■
Minaur Zlatna — Olimpia Saionta — —  
ETAPA a 12-a (duminică, 30 oct 1994)
Avântul Reghin — Metalurg. Cugir----- -
Min. Uricani — Lamin. Vict. Z, —----
Motorul Arad — C.P.L. Arad —
Min. Lupeni — Olimpia S. Mare —----
Arieşul Turda — Parângul Lonea —  
Someşul S. Mare — A.S. Paroşeni ——  
Astra‘ Arad — Aris Arad ■■■■ —
VUtorul Colţău — Min. Şărmăşag —  
Minaur Zlatna — Min. Cavnic ——
Olimpia S, — Chim. Târnăveni 
ETAPA a 13-a (duminică. 6 nov. 1994) 
Min. Cavnic — Avântul Reghin ———
Metalurg. Cugir — Min. Uricani ——— 
Lamin. Vict, Zalău — Motorul Arad -  
C.P.L. Arad — Min. Lupeni ..— .■■■■ .. 
Olimpia S. Marc — Arieşul Turda ■ 
Parângul Lonea —- Someşul s. M. —  
A.S. Paroşeni — Astra Arad ———
Aris Arad — Viitorul Colţău 
Min.
Chimica
ETAPA a 14-a (duminică, 13 nov. 1994) 
Min, Uricani r* Avântul Reghin —  
Motorul Arad — Metalurg, Cugir —■ . . .  
Min. Lupenj — Lamin. Vlct. Zalău — —
Arieşul Turda — C.P.L. Arad —----
Someşul S, Mare — Olimpia S. M. — —  
Astra Arad — Parângul Lonea ■ 
Viitorul Colţău — A.S. Paroşeni w—  
Olimpia Saionta *  Aris Arad •—
Minaur Zlatna — Mln, Sărmăşag —— ■ 
Chimica Târnăveni — Min. Cavnic —— 
ETAPA a 15-a (miercuri, 16 nov. 1994) 
Min. Cavnic — Min. Uricani ———
Avântul Reghin — Motorul Arad -------

Sărmăşag — Olimpia Saionta 
»iea Târnăveni — Min. Zlatna

Metalurg. Cugir — Min. Lupeni 
Lamin. Vict. Zalău — Arieşul T, 
C.P.L. Arad — Someşul S. Mare 
Olimpia S. Mare — Astra Arad 
Parângul Lenea — Viitorul Colţău 
A-S. Paroşeni — Olimpia Saionta 
Aris Arad — Minaur Zlatna * 
Min. Sărmăşag — Chim. Târn. - 
ETAPA a 16-a (duminică, 20 nov. 
Motorul Arad — Mln. Uricani 
Min. Lupeni — Avântul Reghin 
Arieşul Turda — Metalurg- Cugir 
Someşul S. Mare — Lamin. Vict. Z. 
Astra Arad — Arad ■ 
Viitorul Colţău — Olimpia S. M. ■ 
Olimpia Saionta — Parângul Lonea 
Minaur Zlatna — A.S. Paroşeni 
Chimica Târnăveni — Aris Arad 
Mln. Sărmăşag .— Mln. Cavnic 
ETAPA a lf-a (duminică, 27 nov. 
Min, Cavnic -- Motorul Arad 
Min, Uricani — Mln, Lupeni 
Avântul Reghin — Arieşul Turda 
Metalurg. Cugir — Someşul a  M, 
Lamin. Vict. Zalău — Astra Arad 
C.P.L. Arad — Viitorul Colţău 
Olimpia a  Mare — Olimpia Saionta 
Parângul Lonea — Minaur Zlatna 
A.S. Paroşeni — Chimica Târn.
Aris Arad — Min. Sărmăşag 
ETAPA a 18-a (duminică, 4 dec. 
Min.» Lupeni — Motorul Arad 
Arieşul Turda — Mln. Uricani 
Someşul S, Mare — Avântul Reghin 
Astra Arad — Metalurg, Cugir 
VUtorul Colţău — Lamin. V. Zalău 
Olimpia Saionta — CJPJL Arad 
Minaur Zlatna — Olimpia S. M. - 
Chimica Târnăveni — Parângul L. 
Mln. Sărmăşag — A.S. Paroşeni 
Aris Arad <— Min. Cavnic 
ETAPA a 19-a(duminicâ, 11 dec. 
Min. Cavnic — Min. Lupeni 
Motorul Arad — Arieşul Turda 
Minerul Uricani — Someşul S. M. 
Avântul Reghin — Astra Arad 
Metalurg, Cugir — Viitorul Colţău 
Lamin. Vict. Zalău — Olimpia S. 
C.P.L. Arad — Minaur Zlatna : 
Olimpia S. Mare — Chim. Târn. 
Parângul Lonea — Min. Sărmăşag 
A.S. Paraşenl — Aris Arad ■ ,

1994)

1990
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;  0  Vând sau schimb gar
sonieră Cugir cu similar 
Deva. tel. 620060. (9543)

•  Vând urgent casă în 
Hunedoara. Tel. 616848.

(0011)
•  Vând apartament 3

camere, baie, bucătărie, 
etaj 4, bl. 26, ap. 19,' Da
cia, Deva. (9918)
' •  Vând urgent dozator 
Siemens 3 capete suc şi 
unu sifon, 1400 DM. . Tel. 
613662. (9904)

•  Vând garsonieră con
fort I, etaj I, Kogăiniceanu, 
bl. 56, tel. 615176 sau 
618829. — (9901)

•  Vând urgent aparta
ment două camere şi trac
tor din Germania. Tei. 
628698 sau 623870, între 
orele 15—20. (9879)

•  Vând urgent aparta
ment 3 camere decoman
date, parter, Gojdu. tei. 
613157. (9833)

•  Vând AHO 10, rulaj
1000 km, teren arabil, Si- 
meria Veche, Totia. Tel. 
660653. (9840)
'a* *.— *

9  Cumpăr vibrochen 
IFA VL 50 pentru 
restaurant Mioriţa De
va. Tel. 623791. (9772)

•  S.C. Imperial Im-
pex S.R.L. Arad vinde 
prafuri îngheţată in 
Deva, str. Zamfirescu, 
bl. Q 5/2, tel. 620777, 
la preţul de 2900 lei/ 
kg. (9877)

•  S.C. Nelbo Impex
S.R.L. Cluj-Napoca ca
ută societate comer
cială disponibilă pen
tru vânzări en-gros 
sau en-detaille, pro
duse cosmetice ale fir
mei Farmec CIuj-Na- 
poca. Informaţii tel. 
064/138112 şi 064/ 
132.456, între orele 16— 
22: (9393)

*— *_* _ *— *— *

0  Vând apartament lux 
4 fiamerc, garaj, boxă, pod 
in zona Oîtuz. Deva, tei. 
C24606. (9818)

ii Vând frigider 240 1 
--7861 800 lei; 40 1 — 
254000 lei, faianţă, gresie, 
căzi ' baie Acrilat. Tel. 
627328, str. Dacia, bl. P 
-r 10. (9897)

•  Vând aparat pentru 
sifon cu răcitor şi tuburi 
CG2. Deva, tel. 611480.

(9923)
•  Vând casă cu grădină 

şi un ha de pământ In 
Dâncu Mic. Informaţii O- 
răştie, str. Pricazului, bi. 
35, ap. 21, după ora 16,

, ' (9832)
#;..Vând casă Deva, str. 

A._ Vlaicu 104, tel. 612260. 
V,,.: (9891)
m Societatea comercială 

Except Cluj-Napoca  ̂ vinde 
en-gros televizoare color 
Philips, tel. 064/167326, De
va 621356. (9873)

0  Vând autobasculantă 
SED. 6135, 5,5 tone, preţ 
foarte convenabil. Tel. 
613409.̂  , (9889)

« Vând (închiriez) hală 
nouă. de 800 mp şi 3000 
mp teren alăturat; maşină 
îmbuteliat suc (sifon) na
vete de sticlle goale pen
tru suc, Opel Rekord 1,9 
pentru piese, VW Passat 
1600, înmatriculat. Anga
jăm barmani şi ospătari 
pentru Simeria. Informaţii 

I la'tel. 612661, orele 9—17; 
611067» orele 17—22.
’ : ' ■ /  (9888)

■» Vând I-ada 1500 ava- 
| riată şi talon. Deva, tei. 

628147. (9386)
•  Vând urgent un ha 

pădure inclusiv loc, apro
ximativ 400 rhc lemn în

i picioare. .Tel. 053/743493,
! dtipă ora 19. -7 (9885)

* •  Vând urgent, convena
bil, casă, anexe,i grădină, 
Tâmpa 121. . (9884)

•  Vând VW Passat
combi, an 1980, înmatricu
lat.- Tel. 611774, după ora 
16. (9883)

•  Vând apartament 4 
camere central sau schimb 
cu-două camere plus dife
renţă. închiriez spaţiu co
mercial 'central 80 mp. -In
formaţii 612605; 623653.

- (9878)
•  Vând casă nouă (ter

minată), curte 75 m x 70 
m, poziţie centrală în lo
calitatea Ormindea, In
formaţii Deva, tel. 613189, 
sau 614456, între orele 10— 
19,30. V  (9877)

•  Vând casă în Şoimuş, 
nr. 160, spre Boholt. (9825)

•  Vând casă cu etaj, 
la parter spaţiu comercial 
şi una maşină cusut Sin- 
ger. Simeria, str. M, Vi
teazul, nr. 3, tel. 661769.

(9838)
•  Vând apartament două

camere confort sporit. Tel. 
625663. (9834)

•  Vând apartament două
camere, garaj, pivniţă, str. 
Horea, tel. 622168. după 
ora 17. (9823)

•  Vând spaţiu comer
cial, mese, scaune lemn. 
Informaţii tel. 718088, 
715336. (9031)

•  Vând casă, curte (gaz
metan), preţ convenabil, 
motor VW Diesel şi dubiţă 
Transportor VW Diesel. 
Tel. 717069. ' ; (9037)

0  Vând cavou două per
soane cu cruce de marmură, 
cimitirul Gh:' Apostol* tel. 
714021. (9033)

•  Vând convenabil mo- 
toeositoare nouă, Germania. 
Informaţii tel. 715575.

. (9039)
•  Vând apartament două, 

camere decomandate cen
tral. Deva, tel. 617454.

(9926)
• Vând Opel Rekord

neînmatriculat, preţ 700 
DM şi talon Opel Rekord, 
preţ 600 DM, negociabile 
ambele. Informaţii tel. 
615327. ' (9924)

•  Vând casă cu gră
dină, gaz, reţea forţă, 
Spini, nr. 95.. Informaţii la 
tel. 625963. (9925)

•  Schimb sau vând casă 
cu anexe şi grădină cu 
apartament două camere 
plus diferenţă. Hărău, nr. 
58, informaţii zilnic, (9899)

•  Schimb apartament
două camere Vulcan cu 
similar Deva. Informaţii 
tel, 629005. ((9870)

•  Schimb (vând) casă,
grădină cu apartament. In
formaţii tel. 720ţ59. (9040)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu eliberată de Spitalul 
Judeţean Deva, pe numele 
Anton Mafia, Se declară

^  (9896)

•  S.C. Comtex S.R.L. 
Deva execută la pre
ţuri avantajoase pre
late camioane, coper
tine, în zilele lucră
toare, între orele 7—
15, tel. 621155. (9907)

•  Şcoala Profesională
Forestieră Sibişel orga
nizează concurs de ad
mitere clasa a IX-a, 
şcoală profesională 
pentru următoarele lo
curi: tâmplari — 27

locuri; mecanizatori ex
ploatări forestiere —
19 locuri. înscrierile 
se fac la secretariatul 
şcolii până la data 
do 28 august 1994.

(9893)

•  Preiau comenzi şe- 
minee marmură, • fântâni 
arteziene etc. Tel. 617075.

(9839)
•  Mişu Luppa anunţă '

excursie Polonia, duminică 
28 august 1994, cost 40 000 
iei. Tel, 612166, - ..

•  Pierdut carnet d8 stu
dent, pe numele Procopsi.

Urban I.aura — Diana 
Ii declar nul. (9541)

•  SC. B.A.D.P.S. S.A.
Deva anunţă majorarea
tarifelor pentru transpor
turi auto şi prestări ser
vicii, începând cu 26 sep
tembrie 1994. _ . (9894)
. •  S.C. Grosinex Proci 
Corn S.R.L. Hunedoara 
anunţă modificarea preţu
rilor la produsele agroali- 
mentare (legume-fructej eu 
începere ele la 26; septem
brie. 1994. Majorarea pre
ţurilor se datorează modi
ficării adaosului comercial 
si cheltuielilor, de trans
port. . (9917)

•  Angajăm vânzători
Relaţii Deva, str. Mineru
lui, bl. 41, ap. 49, zilnic 
orele 8 -13,30. (98815)

•  Efectuez transport 
cu camion de 5 tone, 
preţ 250 lei/km. Tel. 
617742. 611405. ; (9805)

»— * " * — »_ *; • .•■ •*. •

• Intelectuali căutăm
pentru închiriat garsonieră. 
Deva, , tel. 628222,. după 
ora 16. (9853)

COMEMORĂRI

0  Ce frumoasă ne-â; 
fost familia când am 
fost toţi împreună si 
ce tristă e amintirea 
acum când se împli
neşte un an în data 
de 31 august 1994, de 
când ne-ai părăsit 
pentru totdeauna dra
gul nostru fiu, la nu
mai 31 ani.

EMIL BUTULCA
Când ai trăit te-am 
iubit/Cât vom trăi ; ie 
vom plânge. Părinţii 
Florina şi Aurel. Dum
nezeu să te odihnească 
în pace. (9739)

•  Se împlinesc : Ş .  

luni, o tristă perioadă 
de la dureroasa des
părţire - de ‘ dragul 
nostru soţ, tată, soeru 
şi bunic
prof. GOŢII SILVIU
Flori udate cu lacrimi 
vor creşte pe-mormân
tul tău. Comemorarea, 
sâmbătă, 27 august la 
Catedrala Ortodoxă Sf. 
Nicolae, Deva, ora 
8,30. (9867)

•  Durere, multe 
lacrimi la împlinirea 
a 4 ani de când a tre
cut în eternitate

MARCEL GALOŞ 
Soţia, copiii si famili
ile' Vătavu. (9843)

0  Se împlineşte un an 
de când buna noastră naşă 
şi vecină

FLUVIA GLARA 
din Bucureşci, ne-a pără
sit pentru totdeauna. Nu te 
vom uita niciodată. Fami
liile Dobîrdău şi Bota. (9565)

•  Cu durere in 
suflet amintim că s-a scurs 
un an de când boala ne
miloasă a curmat viaţa 
cumnatei, soţiei, mamei 

FLUVIA GLARA 
din Bucureşci; Te vom 
păstra în suflet. Familia.

- (9564)
•  Colectivul sectorului 

întreţinere al fabricii BCA

anunţă împlinirea unui .:n 
dc la dispariţia preniatmâ 
a celui oare a fosă un bun 
coleg

CONSTANTIN ZOT1C
Nu te vom uita niciodată.

-(9882)-
• Au trecut (>. săptămâni 

ele când a plecat dintre 
cei dragi -

prof. EUGEN BLUZA 
lăsând în suflete durere şi 
pustiu. Parastasul are loc 
sâmbătă, 27 august, ora 10, 
la Biserica de pe -litiu! 
Libertăţii' Deva. Familia

D E C E S E

DIRECŢIA GENERALA A MNANŢELOR 
PUBLICE SI CONTROLULUI 

FINANCIAR DE STAT 
HUNEDOARA — DE\ A

cu sediul in Deva, str- 1 Decembrie, nr. 30 
Organizează la sediul direcţiei judeţene, 

in ziua de 12.09.1994

• Soţii! I.eonida. co 
piii Lucica şi I.ucian. 
nepoţii .Claudiu, Cla- 
udia şi Alex, ginere* 
Tib; şi nora Cristina 
anunţă cu adâncă du
rere încetarea din 
viaţă.la niimai 47 atu 
a .celei care a fost 
o minunată soţie, ma
mă, soacră şi bunică
CORNELIA BOZAN 

(NELICA)
înmormântarea va ti
vea loc în data de 27 
august 1994, ora 13. 
de la locuinţa din De
va, str. Lenin, bl. 2. 
ap. 8. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace.

__________  (9929)
»; Părinţii; Teodor ş i 

Ana, fraţii Dorin şi 
Daniel, cumnata Pa- 
raschiva cu familiile 
anunţă cu adâncă du
rere în suflet înceta
rea din viaţă a celei 
care a fost 
CORNELIA BOZAN

(NELICA)
în vârstă de 47 an! 
Dumnezeu s-o odih- 
nească în pace, (9929)

•  Cuscrii Marian,
Adrian şi Hortenzia 
deplâng încetarea pre
matură din viaţă la 
numai 47 ani a dragei 
lor '
CORNELIA BOZAN 

(NELICA)
Dumnezeu s-o odih- 
nească în pace. (9929)

•  Familia Ticula Io
nel şi Tatiana sunt 
alături de cumnata lor 
Lucica la greaua pier
dere suferită prin 
-pierderea scumpei ei. 
mame
- CORNELIA BOZAN
- - (NELICA)
- -  (9929)
•  Părinţii Petru şi 

Sîhziăna, soţia Cecili’a 
cu nemărginită durere 
anunţă încetarea pre- 
"mâtură din viaţă a 
celui care a fost 

DOREL GROZA 
în vârstă de 34 ani. 
Ceremonialul de în
humare are loc azi 
26 august, 1994, ora 14, 
lâ Cimitirul Ortodox 
din satul Luncoiu de 

• Jos. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace.

______________ (9908)
•  Un ultim omagiu 

celui care a fost
DOREL GROZA 

din partea foştilor co
legi de serviciu de ia 
Federalcoop Deva. Sin
cere condoleanţe fa
miliei îndoliate. (9908)

•  Familiile Steiri- 
binder şi Creţii anunţă 
cu durere încetarea 
din viaţă â nepoatei 
şi fiicei

M0NICA CREŢU
înhumarea: var avea ioc 
în 27 august, ora 15, 

la cimitirul din str. 
Dacilor, Hunedoara. 
________  (9043)

0  Cu nemărginită , du
rere, anunţăm. încetarea din 
viaţă, la numai 34 de ani, 
ă celui care a fost

DOREL GROZA 
din Luncoiu de Jos. Finii 
Lidia,- Dorel şi Bogdan -

pentru ocuparea, următoarelor posturi :
LA - • ADMINISTRAŢIA ‘ FINANCIARA 

DEVA
•  şef serv .„Control şi evidenţa venituri

lo r" — 1 post
•  şef serv. „Control şi evidenţa-cheltuie

lilor" — 1 post.
Condiţii pentru participare la concurs : - 
-— studii superioare economice 
— vechime în funcţii economice — 5 ani 
Informaţii suplimentare la sediul institu 

tiei sau la telefoanele : 619544; 619560.
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S C. ZAHAR S. A. ARAD 
cu sediul in Arad, str. Bogdan Vodă, nr. 14 

telefon/fax 057 — 244124
Reduce preţul de vânzare ia zahăr, pe a 

perioadă limitată pentru cantităţile ce depă 
sesc 10 tone, astfel :

•  ZAHĂR AMBALAT în saci de 50 kg. 
cu preţul de 890 lei/kg, inclusiv TVA ;

'•  ZAHĂR AMBALAT LA PUNGI DE 
PLASTIC de 1,2 sau 5 kg, cu preţul dc 950 lei/ 
kg, inclusiv TVA.

Zahărul este din sfeclă de zahăr din pro 
ducţie proprie.

închiriază spaţii pentru depozitarea moto 
rinei Ia cele mai reduse tarife.

S.C. C0MTOUR LOVVE SRL 
cu sediul in SÎNTUHALM, nr. 1 

ANGAJEAZĂ DE URGENŢĂ:
•  bucătari calificaţi
•  ospătari
•  femei de serviciu

1

•  pepsi-cola — 2 litri
•  mirinda ,— 2 litri
•  seven up — 2 litri
cu preţul de 1650 lei/sticlă, fără TVA- 
Informaţii Ia telefon 621119, sau la se

diul societăţii» (90085)

; ; SC TRANSILVANIA S.A. — DEVA
Cu sediul în str. 1 Decembrie, nr. 30, vinde

la' " ■

•  autoutilitară Dacia 1304 
Licitaţia are loc Ia sediul societăţii, joi, 8 

septembrie 1994, ora 10.
Relaţii suplimentare la telefon 617309.

.'A- ' //:./ / • (cmd)

S.C. „CARMETAPLAST" S.A.
/  D E V A

Angajează urgent:
l •  macaragiu autorizat pentru macarale gr. 
i I, II, HI, la Atelierul construcţii metalice
■ Deva;

3 mecanici maşini şi utilaje, categ. 4-6, Ia 
r cariera Zam ;
i •  1 sudor electrc şi autogen, categ. 4, Ia ca- 
V riera Zam;
\ •  1 electroexcavatorist, categ. 3-5, la carie

ra Brijnisca;
•  1 strungar pentru strung CARUSEL, categ.

3t5, la Atelierul prelucrări mecanice;
1 frezor, categ. 3-5, la Atelierul prelucrări 
mecanice.

.ta sa szr.


