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AGRICULTURA LA ZI

■  ■

Ca părtaşi nemijlociţi la 
realizarea producţiei agri
cole, cu toate că s-au făcut 
paşi însemnaţi pe calea re
formei şi mulţi proprietari 
de pământ şi-au cumpărat 
tractoare şi utilajele nece
sare lucrării acestuia, me
canizatorii de ia agromecuri 
se simt acum, în ciuda 
dotării precare şi a lipsei 
de posibilităţi financiare a 
ţăranilor ce apelează la 
prestaţiile lor, confruntaţi 

-eu nevoia de a se mişca 
mai repede pentru a face 
faţă solicitărilor. Această 
cerinţă a devenit cu atât 
mai presantă cu cât tim
pul prevăzut c-a epocă op
timă pentru zona noastră 
iu vederea însămânţăriior 
de toamnă se apropie de 
•"Cadenţă.

Vădit îngrijorat şi prco 
cupat de stadiul întârziat 
:il lucrărilor ş; de starea

vremii care s-a înrăutăţit 
în ultimele zile, dl. Aurel 
Nojogan, şeful secţiei de
mecanizare din Boz, ne
spunea că greul campaniei 
de toamnă cade tot pe u- 
merii mecanizatorilor, pâ
nă acum fiind făcute doar 
sporadic arături. Proprie
tarii de pământ au reţineri, 
poate şi datorită costurilor 
ridicate, să facă ogoare 
după recoltarea şi elibera
rea terenului de păioase, 
preferând să are doar pri
măvara, când lucrările se 
aglomerează şi se face cu 
greu faţă solicitărilor. A- 
cum, cei mai mulţj produ
cători agricoli s-au orientat, 
ceea ce este bine, spre cul
tivarea de cereale păioase 
după prăşitoare — porumb,, 
cartofi şi sfeclă. Necazul 
este că recolta s-a strâns 
de pe suprafeţe reduse, 
ploile îngreunând elibera

rea terenului 
Referitor la costuri, di. 

Aurel Nojogan ne-a de
monstrat că preţul lucrări
lor agricole este impus în 
special de industrie, care 
în ultima vreme a făcut 
noi majorări, la unele 
piese de schimb şi materiale 
ajungându-se aproape la 
dublarea sumelor percepute 
numai in acest an. Cu greu 
se poate explica, spre e- 
xemplii, de ce un taler pen
tru disc a,ajuns la aproape 
30 000 d« lei (!), Să nu mai 
vorbim de calitatea, rul
menţilor, brăzdarelor şi a 
altor repere care este sub 
orice critică, mulţi fabri
canţi gândindu-se doar la 
câştigul propriu. şi nu la 
necazurile celor ce folosesc

NICOLAE TiRCOB

(Continuare In pag. a  2-a)

VINERI, 23 
SEPTEMBRIE

• Au trecut 265 de 
zile din an. au mai ră
mas 100.

• Echinocţiul de toam
nă. (Ziua este egală cu 
noaptea).

•  1768. A murit Ino- 
cenţiu Micu Clain (n. 
1692), iluminist român.

ţ • 1898. S-a născut Os-1
• car Walter Cisek <m. 1 
« 1966), scriitor! de naţio- 
I nalitate germană din 
i România,

• • 1945. Apare la Bu
cureşti revista „Lumea", 
«săptămânal literar, ar- 
J tistic şi social, stih di- 
jrecţia lui G. Călin eseu.
-----¥
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• VARŞQVI<\. Preşedin 
ido. Poloniei, Loch Walcsa. 
şi-ar putea exercita drep
tul dc veto în legătură cu 
proiectul guvernamental al 
legii apărării secretului dc 
stat, care a provocat pro
teste zgomotoase, fiind a- 
cuzat de limitarea libertăţii 
cuvântului, informează Ro- 
uter. Proiectul, ce impune 
penalizări aspre prin de
tenţie pentru toate persoa
nele care dezvăluie mior- 
maţii considerate secrete, 
a fost aprobat în bloc, săp
tămâna trecută, în camera 
inferioară a parlamentului, 
de coaliţia de: stânga aflată 
la putere. Documentul ur
mează acum să fie exami
nat de senat şi, r»poi, de 
preşedintele ţării.

•  ISLAMABAD. Un a- 
cord semnat miercuri, la 
Islamabâd, de ministrul 
francez al apărării, Fran- 
cois Lcotard, prevede vân
zarea către Pakistan a trei 
submarine de atac de tipul 
Agosta 9p B. fabricate în 
Franţa. Acordul, în va
loare de aproape un mili
ard do dolari — relevă a- 
genţia France Presse —, 
stipulează şi dotarea sub
marinelor respective cu ra
chete SM 39, din clasa E- 
xocet, pe care Franţa' lc 
exportă pentru prima oară.

Bulevardul Decebal Deva — după ploaie. - Foto: PA VEL LAZ A

AHVAR SI OUI
La ora când apar a- 

ceste rânduri forţa de in
vazie americană şi multi
naţională a debarcat deja 
pe insula Hispaniola, in 
Haiti — ţară care ocupă 
o treime din partea de 
vest a insulei. Deşi junta 
militară, în urma nego
cierilor purtate de fostul 
preşedinte al S.U.A., Jim- 
my Carter, a cedat pu
terea, - forţele americane, 
care doresc să fie garan
tul restabilirii democra
ţiei, nu renunţă la de
barcare.

De ce atâta înverşunare 
americană împotriva unei 
ţări aşa de mici — prima 
republică a negrilor din 
istorie? Două sunt chesti
unile —■ după părerea

este răvăşită de mai multe 
lovituri de stat militare, 
care au creat o grea •“'.tare 
de instabilitate. Abia în 
octombrie 1991 au loo a- 
legeri democratice, dir, 
după cum âm menţionat, 
militarilor nu le-a con
venit un preşedinte ales 
şi, după nici un an, la 
19 iunie 1992, acesta a fost 
înlăturat printr-o lovitură 
de stat. :!■

Aşadar, americanii do
resc să reinstaleze pe pre
şedintele ales şi să resta
bilească democraţia Iri 
Haiti. Corect. In acest 
sens există şi o hotărâre a 
Consiliului de securitate 
al O.N.U.

Al doilea motiv este u- 
nul de orgoliu. Din 1092,

COMENTARII

noastră — pentru care o 
forţă aşa de mare cum 
este S.U. A. efectuează o 
invazie asupra unei ţări 
dintre cele mai sărace din 
lume. Prima, sperăm cea 
adevărată, în orice caz 
declarată pe faţă, este 
restabilirea democraţiei, 
care a fost răsturnată de
0 junta militară condusă 
de generalul Raoui Cs- 
dras şi reinstaurarea în 
postul de preşedinte a 
reverendului Jean-Ber- 
trand Aristide, ales în 
octombrie 1991 şi răstur
nat în iunie 1992,

Republica Haiti, situată 
pe insula Hispaniolă din 
Marea Caraibilor, are o 
suprafaţă de 27750 kmp 
şi o populaţie de 6 784 000 
de locuitori, din care 30 
la sută locuiesc în oraşe. 
Capitala ţării este Port- 
au-Prince (890 000 locui
tori). Limbile oficiale sunt 
franceza şj creola haiti- 
ană. Cei mai mulţi din
tre locuitori sunt catolici 
(80 la sută) şi protestanţi 
(16 la sută). Haiti a intrat 
în rândul ţărilor lumii la
1 ianuarie 1804, după 
răscoala victorioasă con
dusă de Toussaint L’ O- 
uverture, ca prima ■ repu
blică a negrilor din isto
rie. Intre anii 1915—1934 
a fost ocupată de trupele 
americane, iar după ple
carea acestora cunoaşte 
una dintre dictaturile cele 
mai crunte — cea a lui 
Francois Duvalier, con
tinuată de fiul acestuia 
până în 1986. După înlă
turarea dictaturii, Haiti

de când generalul Cedras 
şi mai târziu şi preşedin
tele Emile Jonassaint se 
află la putere, s-au orga
nizat tot felul de campanii 
de condamnare a regimului 
dictatorial din Haiti, S.U. A. 
fiind în fruntea acestor 
acţiuni. Junta militară de 
la Port-au-Prince n-ă ce
dat însă. Mai mulţi atunci 
când preşedintele Clinton 
a trecut la ameninţarea 
cu invazia, generalul hai- 
tian, secondat de pre
şedintele Jonassaint, au 
luat măsuri de apărare. 
Ei credeau că armata lor 
de circa 7000 de soldaţi, 
întărită cu rezervişti, dar 
prost înarmată,. putea să 
reziste celor 20000 de mi
litari americani şi câtorva 
unităţi ale uiior mici state 
caraibiene; *-. aşa zisa 
forţă multinaţională — 
înarmaţi cu cei mai mo
dern armament*',' super in
struiţi şi susţinuţi, de o 
adevărată armată ta 
frunte cu portavionul „Ei- 
senhwer". înfruntând pe 
faţă. forţa americană,, ge
neralul rebel din Haiti şi 
mica sa armată au rănit 
grav orgoliul dc suprapu- 
tere al SUA, fapt ce nu 
poate fi trecut cu vede 
rea. Â*"

Prezenţa americană în |  
Haiti se .Va face puternic ‘ 
simţită chiar dacă junta 
militară a cedat puterea. 
Invazia, deşi acum paş
nică, a avut loc. Demo
craţia haiţiană are nevoie 
de im impuls' american ca 
să-şi reVină şi să prospere 
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mismului.
variantă comică a pesi-

O Evocare. Azi, 23 septembrie 
1994, la Ţebea şi Brad are loc 
cea de-a Vil-a- întâlnire a vetera
nilor de război, care au luptat în 
Defileul Crişului Alb în septem
brie 1944, cu 50 de ani în urmă. 
Manifestările vor începe la Ţe
bea, la ora 14, cu vizitarea Pan» 
thepnului Neamului şl vor conti
nua Ia Brad, când, la ora 13, va 
avea ' loo primirea grupului de 
veterani. Vor fi evocate fapte 
de arme şi se vor depune jerbe 
şi coroane dc flori la mormintele

eroilor. Elevii liceului 1 „Avram 
Iancu“ din localitate vor susţine 
un program festiv. (Al.J.)

© „Săptămâna porţilor des
chise". în perioada 26—30 septem
brie a.c., Clubul copiilor şi ele
vilor din Hunedoara anunţă o 
„Săptămână a porţilor deschise". 
Cei mici sunt aşteptaţi cu drag 
spre a cunoaşte mai bine specifi
cul activităţilor instituţiei. (M.B.)

0  Inaugurare. Ieri, la Simeria 
Veche, s-a inaugurat Centrul de 
pedagogie curativă şi terapie so
cială pentru copii. Cu acest pri
lej au avut Ioc conferinţe susţi
nute de medici din străinătate,

programe artistice prezentate de 
copiii centrului. (M.B.)

©Preţul porumbului. In urma 
negocierilor ce au avut loc S-a 
stabilit ca preţul porumbului din 
noua recoltă cq se preia de către 
Romcereal şi fabricile de nutre
ţuri combinate din judeţul nos
tru să fie de 160 de lei pe kilo
gramul de boabe STAS. Producă
torii agricoli şl cultivatorii de 
porumb sunt cei în măsură să 
aprecieze ctţm le este preţuită 
munca. (N.T.)

© Hoţii ia... varză! Un recidi
vist şi un altul fără ocupaţie au 
dat iama în tarlalele cu varză

ale Fermei nr. 7 Rapolt. Este 
vorba de Dumitru Zarif şi Vasile 
Ferenţi din Hunedoara Cantita
tea de varză furată de ei s-a ri
dicat Ia 114 615 lei. N-au a- 
pucat s-o mănânce. (V.N.)

© Pâine pentru populaţie. U*
nităţile" „Consumcoop" din judeţ 
au produs şi desfăcut, în primele 
opt luni trecute din acest an, 
pâine în valoare de 168 milioane 
de lei. (Tr.B.j
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C U V Â N T U L  L I B E R

Partidul Naţional Liberal bate fii uşa
din

] APELUL FUNDAŢIEI CULTURAL-i
' v
i CREŞTINE MIROR CRISTEA i

Sâmbătă după-amiază, 
dnli Mircea Ioneseu Quin- 
tus, preşedintele P.N.L. şi 
Crin Halaicu, secretarul 
general al aceleiaşi forma
ţiuni politice, primarul ge
neral al Capitalei, s-au în
tâlnit la Deva cu membri 
şi simpatizanţi din Judeţul 
nostru ai Partidului Naţio
nal Liberab S-au purtat, 
cu acest prilej, discuţii sin
cere asupra politicii ac
tuale şi a ţelurilor urmărite 
de P.N.L., lămurindu-se 
numeroase aspecte ale acti
vităţii acestei formaţiuni 
politice. Din expunerile ce
lor doi oaspeţi şi din răs
punsurile oferite la între
bări, subliniem câteva i- 

-dei pentru cititorii ziarului 
nostru.

Dl. MIRCEA IONESCU

secvenţei şi tradiţiilor a- 
cestuia. Astăzi, partidul, 
deşi a trecut prin ruşi
noasa şi nemeritata înfrân
gere de care vorbeam, este 
tot atât de puternic ca în 
vara iui 1992. « Participa
rea P.N.L. în Guvernai 
Stol oj an a fost un act ne
cesar şi patriotic •  Con
gresul din 1993 a determi
nat neînţelegeri, nu atât în 
teritoriu, cât mai ales în 
conducerea superioară. a 
Cu dl. Câmpeanu am fost 
în relaţii bune până prin 
aprilie-mai a.c., apoi au 
început neînţelegerile, , .1 
special asupra statutului. •  
DI. Câmpeanu a dat în ju
decată actuala conducere a 
partidului şi, spre ruşinea 
justiţiei noastre, cererea 
i-a fost admisă. în prezent,

QUINTUS. •  Partidul Na
ţional Liberal a supravie
ţuit şocului produs de ale
gerile trecute, când n-a re
uşit *â intre în Parlament 
Şi nu numai eă a supra
vieţuit, dar partidul tră
ieşte a nu-ştiu-câta tinereţe, 
in c£i aproape 120 de ani care 
au trecut de Ia constituirea 
sa* ♦  Spre deosebire de 
celelalte formaţiuni învinse 
in alegeri, P.N.L. şe pre
zintă astăzi la nivelul ce
lor mai puternice partide 
parlamentare. *  La toate 
manifestările politice, cul
turale, diplomatice ş-a„ 
partidul este prezent. In 
ultimele cinci săptămâni, 
conducerea P.N.L. a discu
tat eu miniştrii de externe 
ai German te» şi Franţei. a 
La conferinţele de presă 
ale PNX.. ce au Ipc săp
tămânal, presa este pre
zentă, ceea ce denotă inte
resul faţă de politica noas
tră.-«Partidul de guvernă
mânt, ea şi cete din opo
ziţie, privese cu atenţie 
P.NJL datorită puterii con-

procesul a ajuns la Curtea 
Supremă, dar gruparea 
Câmpeanu nu are şanse de 
1 la sută să câştige. •  Cu 
dl. Nicolae Manolescu, pre
şedintele P.A.C., s-a realizat 
o înţelegere privind consti
tuirea Uniunii Civic . Libe
rale. Cu P,N.L, — C.D. 
tratativele au eşuat întru
cât dL Nicolae Cervenţ a 
fost pis- In inferioritate de 
către conducerea acestei 
formaţiuni politice. P.N.L. a 
ieşit din Convenţia Demo
cratică în primăvara anu
lui 1992, ceea ce a fost o 
mare greşeală, urmată şi 
de altele. •  încă de la în
ceputul Iui martie a.c„ 
partidul şi mai apoi A- 
lianţa Civic Liberală au fă
cut cererj pentru a reintra 
în C.D.R., dar n-au primit 
nici un răspuns deoarece 
faptul acesta îi deranjează 
pe unii, pe alţii chiar li 
sperie, a  Sunt unele per
soane în C.D.R. care cred 
că, dacă vor intra în con
venţie, P.N.L. va ajunge 
intr-o postură inferioară. •

Alianţa Civic Liberală nu 
va lupta împotriva C.D.R., 
indiferent dacă va fi în 
interiorul sau în afara ei.

Dl. CRIN HALAICU: •  
în politică, dacă nu eşti 
capabil să înveţi din gre
şelile făcute de tine sau 
de alţii, n-ai ce căuta. •  
Când dL Câmpeanu a scos 
P.N.L. din C.DJR., partidul 
nostru era cel mai puter
nic şi ar fi fost a doua for
maţie în Parlamentul ţării.
•  DI. Câmpeanu era însă 
al doilea qm din- convenţie 
şi asta nu i-a convenit, 
dânsul voia să fie primul.
•  Oamenii inconsecvenţi 
nu reuşesc- în politică şi' cu 
cât - -sunt- mai importanţi 
dezastrul lor personal duce 
şi ia dezastrul organizaţii
lor pe câfe le conduc. • 
în prezent, dl. R.C. are o 
cotă zero, este repudiat de 
80 la sută din liberali. •  
Ceea ce s-a întâmplat he 
arate că un partid nu tre
buie să-şi lege soarta de Un" 
singur om. •  Unele par
tide din C.D.R. îşi arogă 
drepţul de a fi cele mai 
importante. •  P.L. ’93 nu 
doreşte ca P.N.L. să intre 
in convenţie pentru că-i 
periclitează poziţia. •  
C.D.R. pretinde a fi 
unitatea opoziţiei, dur 
dacă se dovedeşte că inte
resele meschine ale unora 
iau altora vor fi mai pu
ternice decât interesul ge
neral, ea se compromite. •  
P.N.L., ce-şi va sărbători 
120 de ani de la înfiinţare, 
a pierdut nişte oameni, a 
pierdut vechea conducere, 
dar a rămas cu structurile 
sale intacte. Ba mai mult, 
au venit în partid oameni 
noi, devotaţi ideii liberale, 
şi P.N.L. se întăreşte de 
Ia o zi la alta. De aceea 
Partidul Naţional Liberal 
va avea un rol important 
în redresarea şi progresul 
ţării pe calea democraţiei

THAIAN »OI-DO#
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Către toţi românii ortodocşi din ţară I

Duminică, 25 septembrie 1994, în muniei-1 
Miercurea Ciuc, capitala judeţului Harghita, j 

; va avea ioc un eveniment Istoric: instalarea în J 
I scaunul episcopal a celui dintâi episcop ortodox | 
. ales de Colegiul Electoral Naţional Bisericesc în , 
|  fruntea noii Episcopii Ortodoxe a Covasnei ş i| 
j Harghitei, P.S. IOAH SELEJAN, hirotonit intru j 
I arhiereu la Sfânta Mănăstire „Ilie 'Prooroc", din | 
I Topliţa, cu ocazia Hramului acesteia din 20 iu- î 
J lie 1994. Duminică, 25 septembrie 1994, la Mier-I 
î curea Ciuc se va petrece un eveniment aştep-j
* tat de multă vreme de românii harghiteni: o * 
| mare sărbătoare românească şi bisericească, pe j 
î care va trebui s-o trăim din plin, adunaţi la un * 
| loc aici, pe acest străvechi pământ românesc, | 
j trup din trupul ţârii, scump pentru frumuseţile * 
I şi bogăţiile sale, scump pentru faptele măreţe | 
j şi înălţătoare pe care bunii şi străbunii noştri j 
J le-au săvârşit, pentru pararea fiinţei neamului I 
| românesc şi a bisericii noastre strămoşeşti. Vă j 
5 chemăm, dragi români ereşţjni ortodocşi de pe | 
| tot cuprinsul ţârii, să luaţi parte la acest măreţ j 
î eveniment românesc şi creştinesc. Veniţi în î 
| frunte cu preoţii şi cu primarii voştri! Veniţi | 
j cu praporii sfintei noastre biserici, dar şi cui 
I scumpul nostru tricolori Veniţi In strai de săr-j 
î bătoare! Veniţi îmbrăcaţi in minunatele noasţrej 
1 costume naţionale, pe care le-au purtat cu mân- j 
jdrie şi cinste moşit şi strămoşii noştri, fiindcă*
* ele fac parte din însăşi fiinţa noastră naţională, ţ
|  Vă aşteptăm cu drag, la Miercurea Ciuc, dumi- j 
« nîcă, 25 septembrie 1994. |

privat
In piaţa de alimente din Brad funcţionează S.C. 

„Crinul — Prod-Comex“ SNA. având ca patroană pe 
dna Sofia Dîneş. Dânsa, dovedind un curaj deosebit 
pestei •  gemete şi-» construit, cu mult gust, un spa
ţiu comercial decorat cu articole tradiţionale zonei, 
care se compune dfaitr-ttn magazin alimentar şi din- 
tr-uu bar. Cele două unităţi sunt foarte bine aprovi
zionate şl fot mal căutate pentru că se practică pre
ţuri-. accesibile oaşului — marfa se aduce de la prima 

ţin ‘Omlfoa»» şl Alb» falia, Iar personalul an- 
«3 dovadă de amabilitate ţi respect faţă de 
<AL Jurcă).

* INFORMAŢM ,
» H O T E  
► O P I N I I

ANIVERSARE 1
Absolvenţii Liceului 1 

din Ilaţeg, promoţia din 
anul 1954, deci de acum 

/ patru decenii, s-au re- 
1 întâlnit în sala de clasă, 
i Oameni cu tâmplele că- 
f ruilte au ascultat stri- 
l garca catalogului, au 
} depănat amintiri, au 
î păstrat momente de re- 
I culegere în memori» ce-1 
t lor care n-au... răspuns 
) la strigarea catalogului.
( PÂINE BUNA

So cietatea comercială 
„Panicor" din Hane- 

. doara a deschis in a- 
ţ propierea Şcolii generale 
l nr. 2 ţaţa Haţeg o uni- 1 
î ta te pentru desfacerea 
1 produselor de panifica

ţie. Zilnic, aici se asi
gură pentru cumpărători 

, pâine bună, alte specia- 
ţ lităţi ,de panificaţie. 

MISTRETH IŞI FAC DE 
- CAP ,

Noapte şl zi, mistreţii 1 
îşi fac f de cap, adică 
distelg recolta de po
rumb, cartofi etc. Ti
ranii păzesc, apără cum 
pot ogoarele pe care au 
muncit, dar pagubele 
sunt fot mai mari. Dacă 
s-a dat liber la vână
toare, vânătorii n-au 
gloanţe?

CARE-I PREŢUL 
U G âLt

Citeam de curând în 
presa centrală că 
preţuri la pâinea 
s-au stabilit astfel: o 
pâine albă de 1000 gra
me costă 4tt de feri, con
form hotărârilor organe
lor în drept Atunci cum 
se explică faptul că in 
unele Unităţi pâinea dc 
800 grame se vinde cu 
600 de lei, ba chiâr cu 
600 dc lei?

Grupaj realizat de
Gh. f. NEGREA

BUN VENIT IN STAŢIUNE!
S-a împlinit dorinţa fier

binte a tinerilor şi a copii
lor din Asociaţia Handica
paţilor Neuromotori din ju
deţul Hunedoara de a ieşi 
in natură. într-un loc deo
sebit de frumos şl anume 
la staţiunea balneo-climate- 
rică Moneasa. S-a reuşit 
organizarea unei excursii 
de două zile în acest loc 
minunat, în intervalul 27— 
28. VIII. 1994, cu un nu
măr de 40 persoane: tineri 
şi copii handicapaţi din 
toate zonele judeţului nos
tru.

Excursia a fost organi
zată de conducerea Asocia
ţiei Handicapaţilor Neuro
motori dlh Judeţ, eu spri
jinul veniturilor realizate 
din colectarea fierului vechi 
de la S.C. „Sidermet“ S.A. 
Călan prin valorificarea lui

A fost asigurată o cazare 
confortabilă te staţiune, la 
hotelul „Parc", iar masa a 
fost servită te restaurantul 
aceluiaşi hotel, în cele mai 
bune condiţii Excursioniştii 
noştri au rămas impresio
naţi de locurile pitoreşti ale 
staţiunii şi din împrejurimi.

tiu popas de mare va* 
Ioane sufletească a fost fă
cut la Centrul de Recupe
rare Neuromotorie din 
Dezaa, unde s-a realizat o 
întâlnire cu copii handica
paţi sever, aşa numiţii fes- 
gănei, întâlnire care a ofe

rit câteva momente de re
laxate prin programul ar
tistic prezentat de ei. A- 
cestora li s-au oferit mici 
daruri din partea noastră 
şi, prin acest contact sufle
tesc, s-a făcut un pas în 
ee priveşte colaborarea ca 
acest centru. S-a organizat 
şi o seară festivă, urmată 
de o discotecă, care a reuşit 
să creeze momente de 
destindere pentru fieeSare 
participant. Nimeni n-a 
simţit oboseala, nimeni nu 
s-a plictisit şi nimeni nu 
s-a gândit la altceva decât 
la buna dispoziţie şi la 
clipe deosebite, cu trăiri 
care nu se vor şterge din 
memorie.

Această primă excursie a 
avut efecte pozitive şi te 
ce priveşte apropierea ti
nerilor şl copiilor Intre ei, 
prilejuind o cunoaştere 
mai largă a frumuseţilor 
naturii din ţara noastră.

Pe această cale, Asociaţia 
Handicapaţilor Neuromo
tori adresează mulţumiri 
S.C. „Coratrans", care a 
sponsorizat total transportul 
dus-întors, ca şj S.C. „Si- 
dermet“ S.A. Călan pentru 
căldura sufletească pe care 
atu simţit-o din partea dura- 
nealor. -

OCTAVIAN BOGDAN,
»şedinţe,

Neuromotori, jud. Hunedoara

«M fiW VW fi ■
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piesele produse de ei. Ca 
să nu mai amintim ţiespre 
costul anvelopelor pentru 
tractor, care acum depă
şeşte 300000 de lei pe bu
cată <!).

In plus, mai intervine şi 
un fel de concurenţă ne- 
loială din partea proprie
tarilor de tractoare ţi de 
utilaje agricole, care îşi 
permit să scadă puţin ta-

î imrifor or o
rifele, deoarece ei nu sunt 
r e to r i  de TVA şi dte start 
elimină nişte cheltuirii pe 
care agrOmccurile simt ne
voite să le suporte.

Oarecum neliniştit de sta
diul lucrărilor este şi dL 
ing. Nicolae Şcrbănescu, di
rectorul S.C. Agromec De
va, deoarece fn raza sa de 
activitate încă nu s-a pi» 
nimic sub brazdă pe cale 
peste 1000 ha ce se vor

însămânţa ta aceasta toam
nă.

S*a jŞpus că s-au dat ,500 
miliarde de lei pentru oam- 
pănia de toamnă pe ţară, 
proprietarii de pământ nu 
se prea bagă să se ştie 'da
tori. Multe, neclarităţi sunt 
şi cu Boincerealul, care 
înainte era considerat ca 
integrator şi făcea contracte 
cu producătorii agricoli, e- 
Xistând astfel o imagine 
mai clară şi asupra co
menzii sociale.

NOTA
TROTUARE PENTRU 

MAŞINI?

Un cititor «e-a semna
lat eă Pe Aleea 
Moţilor din Deva cineva 
şi-a parcat 0 rulotă în 
aşa fel încât a ocupat 
tot trotuar-K In acest fol 
pietonii sunt obligaţi si 
o ocolească, coborând pe 
carosabil. Astfel de as
pecte se întâlnesc şl fn 
celelalte cartiere ale ma
ni ci pin tui reşedinţă de 
judeţ. Oare teprieţini 
de maşini şi de 
nu ştiu eS trotuarele sunt 
pentru ptetom? Şi incă
O. r»«n-f» ■' 'TTţiijTiiiiteiHfo■te• , ■, rrcruaria cc
părere are despre a» 
ceastă problemă? (Tr B.)

IWWWWWWWWWVWWVWWWWWWWWWVWW WVWVWWVWW.r/WA'.VrtWiWVW.V.VA'.

In judeţul Hunedoara 
trăiesc, te prezent, circa 
50 000 de romi. Asupra con
diţiilor lor de existenţă am 
vorbit recent, în cadrul în
tâlnirii liderilor romilor din 
ţara noastră, cu dl. Vlorel 
Hrebencîuc, secretarul ge
neral al guvernului. Cu a- 
cest prilej am arătat că te 
Hunedoara se depun efor
turi pentru integrarea ro
milor în societatea româ
nească. Astfel, cu sprijinul 
Direcţiei Muncii şl Protec
ţiei Sociale, au fost califi
caţi 130 de romi, iar circa 
300 au fost angajaţi la  di
ferite societăţi comerciale. 
Dar este foarte mare nu
mărul celor ce nu au ser
viciu, romii Hted primii 
disponibilizaţi de la locul

Romii şi Integrarea 
lor socială

de muncă. Circa 8 000 de 
tineri nu au, în momentul 
de faţă, de lucru. Mulţi romi 

jiu beneficiază de ajutor 
de şomaj, iar obţinerea de 
ajutoare sociale este foarte 
greoaie, întrucât primăriile 
tărăgănează mult efectuarea 
anchetelor sociale. Mulţi 
romi locuiesc în cdse insa
lubre, alţii In bordeie sub 
pământ In judeţul Hune
doara n-am avut conflicte 
interetnke, întrucât am re
uşit să dezamorsăm neînţe
legerile ivite. Romii care 
n-au primit pământ ţi n-au 
surse de existenţă fură de

Ia alţii pentru a putea trăi.
în cadrul întâlnirii cu 

dl. Viorei Hrebencîuc am 
solicitat următoarele: a R- 
laborarea unei legi privind 
protecţia romilor şi com
pletarea Legii şomajului 
cu un capitol special refe
ritor la romi; a Scutirea 
de impozit pe profit pe e 
perioadă de cinci ani a ce-

», * Deschiderea 
pieţelor libere cri puţin » 
fo pe săptămănă; a Numi
rea te Consiliul minorităţi
lor acelor ce 
bine cum trăiesc romii, nu

lideri plini de mândrie; a 
In prefecturi să lucreze şi 
un rom care sâ fie salariat 
al acesteia,- ca şi la consi
liile locale ide aşezările» 
ce au mai mult de 2000 
de romi; •  Să fie reparti
zate spaţiile necesare pen- 

- tru activitatea culturală şl 
politică te localităţile cu 
mulţi romi; # Restituirea 
de către Guvernul Româ
niei a sumelor depus# de 
romi Ia jocurile C te-itas; a 
Guvernul să intervină pe 
lângă guvernele altor ţări 
pentru a înlesni migrarea 

romilor ce caută » viaţă mal 
liberă, Hniţtiiă şi sigură.

Hunedoara
judeful



CUVÂNTUL LIBER i§

j PESTE 1600
j d e  e l e v i

( Da, peste 1600 elevi 
au păşit pragul Şcolii

I* Generale Nr. 1 din O- 
răştie in acest început 

J de an de învăţământ 
|  Un număr impresionant 
* ce face ca instituţia să 
I fie una dintre cele mai 
"mari din judeţ. La dispo-
I ziţia elevilor stau, după 

 ̂ cum ne spunea dl. prof. 
'  Aurel Ursu, directorul 

şcolii, 5î săli de clasă, 
j în marea lor majoritate 

primenite pentru a-i 
' primi cum se cuvine 
|  pe cei mici. Au fost zu- 
| grăvite unsprezece săli 
* de cirfsă cu sprijinul co- 
I mi tetelor df părinţi. Un 
" sprijin insemnat s-â pri-

Imit din partea Inspecto- 
 ̂râtului Şcolar Judeţean 

pentru completarea ba- 
i' zei materiale. A * fgşt, 

|  asigurat, deja. conibusii- 
I bilul necesar pentru pe- 
* rioada de iarnă.

Anul şcolar a denia- 
« raţ bine, chiar foarte 

bine la Şcoala Gene- 
J rală Nr. 1 Orăştie In 

privinţa personalului di
dactic temeinic pregă- 

Jtit. Au fost asigurate ma- 
I nualele noi, gratuite. 
'  Rememorând câteva 
I succese înregistrate aici 
» în ultimul an, amintite 
I de dl. director Aurel 
* Ursu cu prilejul careului
I festiv, putem menţiona 
% rezultatele deosebite la 

a admiterea în liceu, pre- 
I miile şj menţiunile la 
I olimpiade, procentul in- 
§ semnat de promovabili- 
* tate.
I MiNEL BODEA

Situaţie Intolerabilă
In comuna Unirea se întâlneşte o situaţie cu totul 

ieşită din comun: nici până în prezent nu este limpede 
ce s-a întâmplat cu patrimoniul fostului CA.P. După 
Revoluţia din Decembrie 1989 a urmat o perioadă când 
s-au vândut ori s-au furat o seamă de bunuri ale fostei 
unităţi agricole cooperatiste. Au mai rămas însă, şl pa
trimoniul trebuia preluat, după o vreme, de consiliul 
local. Acesta", în ce-1 priveşte, acceptă această soluţie, 
dar vrea să facă o treabă în regulă, adică să i-1 predea 
cineva. N-are cine, însă, deoarece fosta contabilă şefă a 
fostei C.A.P. a plecat, fără să lase lucrurile — din punct 
de vedere scriptic — în ordine şi fără să predea nimic 
nimănui. Tot aşa a procedat şi fostul preşedinte, fostul 
inginer şef ş.a.

In această situaţie este evident că averea fostului 
C.A.P. se’diminuează de Ia o zi la alta. Intră cine vrea 
şi ia ce vrea, fără să-i aibă cineva baiul. Pentru că 
paznic nu există, fiindcă n-are cine-1 plăti.

Ziarul nostru a mai scris despre această situaţie şi 
cineva de la Direcţia judeţeană agricolă a promis că 
se va soluţiona într-o perioadă foarte scurtă. Iată însă 
că s-au scurs mai multe luni şi nu s-a rezolvat nimic. 
Poate, după apariţia acestor rânduri, cineva va lua to
tuşi măsurile'ce se impun. Sugerăm Prefecturii s-o facă, 
dacă Consiliul judeţeân întârzie să acţioneze.

TRAIAN BONDOR

' DIVIZARE TARDIVĂ
Mari şi grele âu fost şi sunt chinurile privatizării. 

Pe pielea lor au simţit acest lucru şi salariaţii de la 
S.C. Agromec Deva. După ce au făcut suficiente drumuri 
la Arad şi la Bucureşti, respectiv Ia F.P.P. şi F.P.S., 
acum se văd descurajaţi şi în imposibilitatea de a mai 
întreprinde alte demersuri.

Când totul era gata, inclusiv aprobarea pentru di
vizarea secţiilor $1 a patrimonhilui, a venit ideea că 
pentru societăţile comerciale cu capital de stat din agri
cultură se va adopta o metodologie „specială" de pri
vatizare, In ce constă ea, nimeni nu ştie nimic deocam
dată, Necazul este însă al oamenilor, deoarece după ul
tima reevaluare s-a ajuns la sume ce nit mai pot fi aco
perite nici cu cupoane, nici cu certificate. Slabe sânt şi 
speranţele să vină ceva investitori străini care să bage 
capitalul intr-o gază materială obosită, care cit greu 
mai paote aduce ceva profit.

Pe cât de mare Ie-a fost dorinţa şi entuziasmul când 
au pornit la drum, tot atât de mare Ie sunt acum amă
răciunea şi dezamăgirea salariaţilor dc la firma amin
tită. Mare păcat, nu ? (N.T.)

DIN DOSARELE
DE CE, PATROANE?

Pentru a aduna cât mai 
mulţi bani la puşculiţă, 
unii patroni se dedau la tot 
felul de matrapazlâcuri. 
Cum este şi căzui Sultanei 
Stelescu, patron la S.C. 
„Dorex" S.R.L. Petroşani. 
Ce a făcut doamna? S-a 
aprovizionat ca înărfuri de 
la S.C. „Steaga" S.A. Vul. 
can în valoare de 3547767 
de lei. Până aici toate bune 
şi frumoase, numai S& 
doamna patron a „uitat** să 
înregistreze in actele con
tabile acest lucru. Din 
punctul de vedere al poli
ţiştilor, aceasta înseamnă 
fals intelectual şi încălca
rea Legii 82/1991.

IN UNGARIA LA 
„TRATAMENT*

Ana Lazăr este de loc 
din Rişculiţa, dar mai mun
ceşte şj pe la Staţia C.F.R. 
Brad. Se pare insă că stă 
cam rău cu sănătatea. Spu
nem acest lucru, întrucât 
în perioada iunie 1993 — 
iulie 1994 a beneficiat de 
nu mai puţin decât de 8 
concedii medicale. întreba 
rea este ce a căutat ea prin 
Ungaria în timpul conce
diilor medicale? Noi nu 
credem că Ana s-a dus în 
ţara vecină pentru trata
ment. Şi ar mai fi o între, 
bare pentru medicii care

au semnat acele certificate 
medicale. Bănuiţi care, nu?

TÂLHARUL DE LA 
MIEZUL NOPŢII

Era cu puţin trecut de 
miezul nopţii când, pe o 
scară neHuminată a unui 
cămin de nefanailişti din o- 
raşul Brad, Daniel Darab 
a fost atacat şi deposedat 
de 270 000 de iei- Firesc, 
a *  ua £* dimineaţa «.*‘1 
a reclamat Ia poliţie fapta. 
După două ore, tâlharul a 
trebuit să dea declaraţia 
care începe cu... „subsem
natul". El se numeşte 
Gheorghe Banciu, are 35 
de ani şi este miner la 
E;M. Barza

I w
VINERI, 23. 09. 1994

9,00 Emisiunea din 
seara precedenţă (re
luare); 15,15 Anunţuri, 
publicitate (videotext); 
18,00 Deschiderea emisi
unii; 18,05 Ştiinţa, in 
slujba oamenilor — do
cumentar TV — Worid- 
net; 18JÎ0 Avanpremiera 
filmelor la Devasat; 
18,25 Un concert pe săp
tămână: Opera „Flautul 
fermecat" de W.A. Mo- 
zart (partea a 19,05
Tele 7 abc: Film serial': 
„Casa din preerie"; 19,50 

ţ  Clip Viva; 20,00 Chesti- 
|lunca zilei; 20,45 Clip
;! Viva; 21,00 întâlnirea 

de la ora 21,00. Din su
mar: Desene animate; E- 
nigmelc Terrei: dinoza
urii; Zâmbiţi vă rog!;
Front Ranners; 22,30
Tele 7 abc: Film serial:
„Croazieră de lux' 
23,20 Raff-show: „Isteria 
managerială"; 0,20 Film 
artistici „Compania iu- 
pilor" (horror); L55 Vi
deotext publicitar.

RADIO DEVA

VINERI, 23. 09, 1994

•jOO BBC; «AO Maraton 
matinal; 9,60 Ştiri; 9,10 
Mornbtg muşic; MJBO 
Mica publicitate radio;
12.00 Clişee cinematogra
fice; 13,00 Ştiri; 13.10 
Mica publicitate radio;
14.00 BBC; 14,30 Coun- 
try show; 1GJX) Sport; 
1%30 Radio magazin de 
vineri (I); 17,00 Ştiri; 
17,05 Mica publicitate 
radio; 17,15 Radio ma
gazin de . vineri ist);
18.00 BBC; 19J» Top 
20 +  3; 21,00 BBC; 
21,30 Muzică; «MW Ştiri; 
22,10 Blue night; 0,00 
V.O.A. Europe.

Deşi etapa a VI-a din 
Divizia Naţională este prevă
zută să se desfăşoare mâine, 
sâmbătă, 24 septembrie a.e., 
azi au loc 3 meciuri (Ra- 
pid — F.C. Naţional, Di* 
namo — F.C. Maramureş şi 
Uhiv. Cratova —», Steaua) 
întrucât trei echipe (cete 
subliniate) susţin săptămâna 
viitoare partidele lor în 
cupele europene. Meciul 
Uhiv. Craiova — Steaua se 
transmite şi la TV (ora 17). 
Celelalte întâlniri de sâm
bătă, fiecare în felul el, se 
anunţă interesantă. Par a 
fi disputate jocurile dintre 
Inter Sibiu — Electropsî  
tere, Petrolul * F.C. Ar
geş, Oţelul Gdlaţl — Glo
ria Bistriţa în timp ce gaz
dele meciurilor Sportul

Avancronică fotbalistică
Stud. — U.T.A. şi F.C, Bra
şov — „U“ Cluj-Napoca cu 
toate că sunt în mare su
ferinţă de puncte nu ar fi 
exclus ca oaspeţii să plece 
cu o remiză.

La Hunedoara, Corvinui 
primeşte vizita echipei con
dusă de antrenorul princi
pal. Paul Enâche, Tractorul 
Braşov, ce se află pe un 
surprinzător loc 15 (!) în 
clasament eu o singură vic
torie, un egal şi două în
frângeri. Nu va fi însă 
meci uşor pentru hunedo- 
reni. Braşovenii vor veni 
la Hunedoara decişi să nu 
piardă. Dar nici Corvinui 
nu va fi mai puţin mobili

zat pentru, victorie, după 
insuccesul de la Timişoara. 
Nu ne îndoim că elevii lui 
Remus Vlad vor aplica eu 
stricteţe tactica preconi
zată, că sunt decişi să ter
mine cu o victorie care li 
va situa între primele lo
curi din clasament.

Jiul Petroşani cu Gheor- 
ghiţă Geolgău la timonă 
se poate revanşa faţă de 
suporterii săi numai învin
gând pe CAM. Reşiţa —* 
formaţie ce nu se mai află 
în forma cunoscută din 
ultimii doi ani.

In Divizia B, Vega De 
va are şl în această etapă 
meci în deplasare, la Spor

tul Drăgăneşti Olt, de unde 
ar fi posibil să aducă un 
punct.'

După etapa intermediară 
de joi, în Divizia C, dumi
nică, în etapa a VlII-a, li
derul — Minerul Certe) se 
deplasează la Teliue, echipă 
ce se află la polul opus al 
clasamentului, şi s-ar putea 
ca oaspeţii să-şi continue 
seria succeselor de până 
acum, neinregistrând nici 
un egal şi nici o înfrân
gere. Meciuri echilibrate se 
prevăd a fi cele între Da
cia Orăştie — Minerul Băr- 
băteni, Mln. Şt Vulcan 
—» Aurul Brad şl Construc
torul Hunedoara — Mine
rul Ghelari.

S.C. VIN ALCOOL S.A. DEVA

Produce şi livrează prin depozitele sale din 
Deva, Hunedoara, Haţeg, Petroşani, Orăştie, 
Brad şi Ilia, următoarele produse:

•  Rom superior 32 gr. — 820 lei

•  Vodcă 33 gr. — 750 lei

•  Rachiu alb 26 gr. — 650 lei ^

•  Lichior vişine 25 gr. — 1007 lei

Preturile nu includ TVA. (90700)

Bankcoop Deva
Scoate la

următoarele:

#  Casă, curte şi grădină, situată în comuna 
Băiţa, sat Hărţăgani, nr. 110.

#  Apartament cu două camere, situat in 
Deva, Aleea Armatei, bL 3, ap. 46.

Licitaţia are loc în data de 29 sept. 1994, 
ora 9, la sediul Judecătoriei Deva — biroul 
executori judecătoreşti. ,

Informaţii suplimentare la BANKCOOP 
Deva, tel. 627951 — Oficiul Juridic.

Bankcoop Deva Ş>v

Scoate la

următoarele:

#  Un televizor color GOLDSTAR, un covor
persan, o garnitură mobilă dormitor, un frigi
der Arctic mare. 1

#  Un autocamion SRD 6135, culoare roşie, 
ctt nr. de înmatriculare 5 — HD — 849. t

Licitaţia are loc în data de 36 sept. 1994, 
ora 10, la sediul Judecătoriei Deva — biroul 
executori judecătoreşti.

Informaţii suplimentare la BANKCOOP 
Deva, te). 627951 — Oficiul Juridic.

BANCA „RENAŞTEREA 
CREDITULUI 

ROMÂNESC*1 SA
CREDIT — BANK

SUCURSALA JUDEŢEANĂ HUNEDOARA

Cu sediul în Deva, bd. Decebal, nr. 8.

m s  i.

LA LICITAŢIE

•  Imobilul HOTEL „BULEVARD**. s 

Situat în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 14.

Licitaţia va avea loc în data de 29. IX. 1991, 
ora 11, la Judecătoria Deva — birou executor* 
judecătoresc.

Informaţii — Credit — Bank, telefon nr. 
611853 sau Judecătoria Deva — birou executor

SABIN CERBU --------------------------------------' •— ------- -



FELICITARE

•  A venit pe lume un su
flet curat şi gingaş care a 
primit numele de Andrei. 
Bunicul Alexandru îi u- 
rează sănătate, iar lumea 
care l-a primit să o facă 
Dumnezeu bună şi curată, 
ca sufletul acestui pui de 
Cm. (90954)

VANZARJ 
* CUMPĂRĂRI

•  Vând casă cu spaţiu
comercial Hunedoara, str. 
Revoluţiei, nr. 4, tel. 
713962. (9078C)

. •  Vând en gros haine 
import nesortate, preţ 2714 
lei/kg (TVA indus). 027929'.

(90706)

•  Vând Lada 1200 şi te
ren intravilan Deva, tel. 
054/614901, 612633. (90907)

•  Vând urgent şl eonve-
nabîl Opel Kadett 1,2 şi 
Opei'Rekord 2000, înmatri
culate. Tel. 617241, după o- 
ra 16. (90931)

•  Consiliul - local Rîu de
Hori anunţă scoaterea la 
licitaţie publică a unui te
ren de 300 mp, în zona de 
agrement Rîuşor, în vede
rea construirii unui eom- 
plejc hotelier, în data de 10 
octombrie, la sediul primă
riei. Ofertele se depun cu 
O şi înainte. (90940)

•  Vând câ ă, trei camere,:
bueăţărie, dependinţe, curte 
yl grădină. Haţeg, str. T. 
JtTadţmireşcii, nr. 21, Re
laţii tel; 615387, orele 7— 
8,30 şi 20—23. (90963)

•  Vând urgent ţiglă
solzi, preţ convenabil, tel. 
650864, 651594. (90965)

•  Vând dozator sucuri,
xerox,'Mitsubishi Colt Tel, 
051/132844. (90967)

•  Vând urgent aparta
ment două camere, 3 500 000, 
negociabil, str. B. Şt. De- 
lavrancea, bl. J 1, etaj 2, 
ap. 18, Hunedoara. (90961)

e. Vând apartament trei 
camere, central, etaj 1, 
sau schimb cu garsonieră, 
plus diferenţă, tel. 612980.

(90956)

• Vând urgent autoturism
Fuji — I-Ieavi, str. Oituz, 
nr. 4, Brad. (9582)

mobilă, Brad, str A tancu. 
31 (9583)

•  Schimb garsonieră Ti 
mişoara. zona complex stu
denţesc, cu autoturism înma- 
trieulabil sau cu garsonieră 
confort, în Deva. tel. "13118.

. (90 9 43 )

• Vând Caroserie, 2 uşi
VW 1100, piese, tei; 625139, 
628896. (90911)

• Vând apartament două 
camere, Gojdu, tel. 616189.
J. ,o: :-o ,ra  vo. (90799)

•  Vând casă Baia de
Crîş. tel.’ 825265. orele 8 — 
14. : j, (30645)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, deosebit. 
Deva, Eminescu, bl. C 2 
(bloc nou lângă cartodrom) 
Tel. 612751. (90791)

•  Vând teren pentru con
strucţii, posibilităţi apă 
gaz, 0,58 ha. Hunedoara, tel. 
721078. (90971)

•  Vând fân şi lueernă,
cu 150 lei/kg. Informaţii 
tel. 716808. (0157)

•  Vând televizoare co
lor, alb-negru, preţuri 
convenabile, garanţie 
Tel. 717094. ' (0153)

îvviwwwuvwvwywww

• Vând casă, dependinţe,
grădină mare, Călan. Co
muna Mărtineşti, rtr. 69. 
tel. 730905. (0158)

•  Vând apartament 3
camere, Hunedoara, sau 
schimb cu Deva, sau O- 
radea. Tel. 724508. (0160)

•  Vând apartament trei 
camere, confort unu, tel. 
721617, sau 059/142572.

' (0162)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Caut femeie îngrijire
doi copii, preşcolari. Tel. 
715279. • . (0163)

•  Predau franceză, - - in-',
formaţii tel. 723097, - între 
orele 17—20. ' (0159)

* •  Firmă particulară da
construcţii execută lucrări 
de . calitate maximă, . tel. 
612589. (90989)

• Caut femeie îngrijiţ doi
copii la domiciliu, tel. 
611421. . (90999)

• Societate comercială
angajăm gestionari, vânză
tori, şofer,, vindem ambalaj 
răcoritoare, Tel. 615142.. 
(20—22). (90983)

S.C. „CRIŞBUS*‘ S.A. BRAD

Cu sediul în Brad, str. Goşa, nr. 44, orga- \ 
jnizează la sediul societăţii

] pentru selecţia managerilor, în conformitate cu ■ 
Legea 66/1993 şi Normele Metodologice aferente;

| acesteia. <t
|;

Documentele privitoare la societate vor pa-.; 
tea fi consultate la sediul societăţii. !|

Candidaţii depun ofertele în plic închis, 
sigilat, la sediul societăţii, în 30 de zile de Ia î j 

[publicarea cererii de ofertă a societăţii. î;
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• Mişu Luppa anunţă 
excursie Polonia, 25 sep
tembrie 1994, 40 000 Ici, 
Turcia, 2 octombrie 1994, 
50 000 lei. Telefoane 612166, 
714352. (90807)

• Efectuez transport 
eu camion dc 5 tone, 
preţ 250 lei/km. Toi. 
017742. 611405. (90937)

ÎNCHIRIERI

* Caut garsonieră (apar
tament două camere), ne- 
mobilată. pentru închiriat. 
Oferte, magazinul Amadeus 
— Deva (prima casă lân
gă „Lido“j. (90955)

•  Ofer spre închiri
ere în Timişoara casă 
mobilată, ocupabllă i- 
mediat, 3 camere. Ca
lea Şagului, str. Letca, 
nr. 9. Informaţii la tel. 
054/624117. (90920),

24 septembrie, ora 11, la • 
cimitirul Bejan,

Dumnezeu să-1 ierte şi 
să-l odihnească!

Soţia Ana şi fiica Car- 
men-Ana. (9663)

• Comemorăm un an d® 
la despărţirea de cea care 
a fost

VERONICA IIOGMAN,
sâmbătă la Catedrala Or
todoxă din Deva. Dumne
zeu s-o odihnească în 
pace! Familia. (90988)

• Sâmbătă, 24 septembrie 
1994, se împlinesc sase luni 
dc când ne-am despărţit de 
cel care a fost soţ, tată, 
socru şi bunic

NICOLAE MEZEI 
Nu te vom uita niciodată!

(90943)

DIVERSE

•  S.C. Coalimat S.R.L. 
Orăştie anunţă pe toţi cum
părătorii intenţia măririi 
adaosului comercial de la 
0—200 la sută, începând cu 
data de 1 octombrie 1994,

(90978)

•  S.C. Teramed S.R.L '
Haţeg, anunţă intenţia de 
majorare a tarifelor, înce
pând cu data de 21. 10. 
1994. (O lună). (90949)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 3
camere cu două şi garso
nieră, tel. 611981. (9QD61)

COMEMORĂRI

•  Se împlinesc şase săp- 
i tămâni de când a treăut în
nefiinţă scumpul şi dra
gul nostru soţ-şi tată. -•

Bl.EN’DEA GHEORGIIE 
r i (BARONUL) -

Comemorarea — sâmbătă.1

•  Se împlinesc şase 
săptămâni de la dure
roasa despărţire de 
dragul nostru fiţi şi sol 

IO AN DUDUIA 
Parastasul, sâmbătă. 24 
septembrie, la cimitirul 
Bejan. Nu te vom uita 
niciodată. (91053)

•  Au trecut şase luni 
de lacrimi şî dor fîg ,>■ 
când ne-a părăsit dra
gul nostru frate 

NICU MEZEI 
Parastasul va avea loc 
sâmbătă, 24 septembrie, 
ora 12, la Cimitirul din 
str. Eminescu Deva. 
Fraţii Vera, Peter, Arpi 
cu familiile. (909851

D E C E S E

J^oriti să vă economisiţi banii?
Doriţi să vă economisiţi timpul?
D oriţi o amintire în mai puţin de o oră?

*  Developări filme color toate tipurile,
p p p i p p l * Fotografa color -  dmjusiuni diferite

* Fotografii tip POLAROID
Pentru profesionişti.

B U l RFDUCFUi DF PRFJURI

! S.C. „METRO-MOBILA" S.R.L.
*

• Cu durere în su
flet soţia Ana anunţă 
încetarea din viaţă a 
soţului

BIDIGA IOAN
înmormântarea, sâm

bătă, ‘M septembrie, ora 
13, îa- Cimitirul Bejan. 
' - ' (90997 >

Cu sediu] în Deva, str. Sîntuhalm, nr. 31 A 
(intersecţia Hunedoara), angajează:

•  2 tâmplari
#  personal pentru manipulat şi montat ran- ţ

bilă la domiciliu ţ
LCondiţii:

— vârsta între 20—30 dc ani ,
— absolvenţi dc liceu cu serviciul militar ’

ssatisfăcut
— fără cazier judiciar
— domiciliul stabil în Deva ţ
Relaţii la telefoanele: 626338 sau 626291. (

(ritul) )
_________________________________________ i

F R E S C O  !
i r  x  ........ ... ......

S.R.L. DEVA
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SC. SIMtl EXIU '■ •
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I !

V

prin reprezentanţa Hunedoara

41 dozatoare sucuri (superconcentrale)
•  maşini îngheţatăt vitrine frigorifice 

: •  refrigeratoare bere
•  maşini paste (âinoasC
Hunedoara, sir. N Oăfceseu. nr. 1 Poli

clinica cu plată, ei 3 tel. 054/712832.
MARI REDUCERI 
DII PRETURI LA 

ÎNDULCITORI

reprezentanta firmelor 

SONY, GRUNDIG, HUSQVARNA,

VA OFERĂ :

televizoare color, video: SONY, 
GRUNDIG

•  mobilă de calitate, la preţuri deosebit de
scăzute j

•  mobilier dc birou din Italia
•  renumitul ferăstrău IIUSQYARNA şi' 

piese de schimb, *
* Toate le găsiţi numai la noi, la preţuri ac- I
• cesibile ! '
) Produsele se vând şi în RATE ! "
| Magazinul nostru îl găsiţi lângă restauran- |
î tul LIDO.
I Informaţii la tel, 624550, 625267.

I VA AŞTEPTAM !

mm 0 *

(90801) J
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S.C. ROMFRUCT — S.A. ORĂŞTIE
Organizează concurs pentru ocuparea postu

lui de
•  .MANAGER
în data de 7 noiembrie 1994, ora 10.
Condiţiile de participare sunt cele prevă

zute iu Legea nr. 66/1993 şi a Normelor Meto
dologice de aplicare nr, 1/1994.

Relaţii suplimentare la tel. nr. 054/641089 
şi 054/641225. (90812)

Complexul 
Comercial 

EUROVENUS
vă oferă alături de o gamă diversă de maşini 

si utilaje agricole si
•  TRACTOARE CHINEZEŞTI DFH 180, 

în două pistoane, pornire automată) 
Informaţii suplimentare la tel. 054/626294; 

fax 054/621386.
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