
•  KUWEIT CITY. Se- 
cretarul de stat ameri
can, Warren Christopher, a 
confirmat, miercuri, că 
Irakul a început să-şi re
plieze trupele din zona 

. apropiată frontierei cu 
emiratul Kuweit, însă re
tragerea acestora nu s-a 
efectuat în totalitate, aşa 
cum susţine Bagdadul, in
formează agenţia Reutcr.

Prezent- iii Kuweit pen
tru a participa la o întâl
nire cu miniştrii de exter
ne ai ţărilor membre ale 
Consiliului de Cooperare a 
Golfului (OCG), şeful diplo
maţiei americane a sub
liniat că statele respecti
ve sunt pregătite să acor
de sprijin financiar ope
raţiunii multinaţionale ce 
vizează îndepărtarea pe
ricolului irakian din zonă. 
„Vom sta umăr la umăr 
şi vom rezista agresiunii 
irakiene", a declarat War
ren Christopher, la o con
ferinţă de presă.

•  PORT-AU-PRINCE. — 
Preşedintele interimftr Emi
le Jonassaint, instalat in 
funcţie în luna mai de 
armata haitiană, şi-a pre
zentat oficial demisia, 
precum şi pe cea a gu
vernului său, in noaptea de 
marţi spre miercuri — 
relatează agenţia France 
Presse. In comunicatul di
fuzat, guvernul provizoriu 
anunţă că încetează să 
funcţioneze cu data de 11 
octombrie şi „mulţumeşte 
naţiunii haitiene pentru că 
l-a urmat în mod demn, 
dc-a lungul celei mai tra
gice perioade din istoria 
statului Haiti", fn docu

ment se face, de aseme
nea, un apel către haitieni 
„la linişte şi responsabili
tate in faţa acestei dure
roase conjuncturi", men
ţionează AFP.

•  MOSCOVA. — Pre
şedintele Rusiei, Boris 
Elţîn, l-a demis, miercuri, 
pe ministrul în exerciţiu 
al finanţelor, Serghei Du- 
binin, a anunţat intr-o 
conferinţă de presă şeful 
Cancelariei prezidenţiale, 
Serghei Filatov.

Serghei Dubinin este pri
ma victimă a crizei gra
ve cu care se confruntă

rubla rusească in raporr 
cu dolarul american, care 
numai în cursul unei sin
gure zile, marţi, 11 oc
tombrie, s-a depreciat cu 
mai mult de 25 la 
sută, relatează AFP.

•  MANILA. — Un cu
tremur cu magnitudinea 
de 6,2 grade pe scara 
Richter a zguduit mier
curi în zori insula Lu- 
zon, situată în centrul 
arhipelagului filipinez. 
După cum ja precizat pur
tătorul de cuvânt al Insti
tutului filipinez de vulca- 
nologie şi seismologie, ci-

«4at A f gaSL cutremurul, al 
<âraK |{)centru s-a si
tuat la circa 300 kilome
tri sud-est. de capitala ţă
rii, Manila, a avut o du
rată de câteva secunde, 
şi a fost urmat, la câte
va minute, de alte patru 
replici. Deocamdată, nu a 
fost furnizată nici o in
formaţie privind eventualii 
morţi sau răniţi.
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CONSTRUCŢIILE-SUB SEMNUL
•  Filiala nr. 1 rămâne ce a fost şi încă mai mult;
•  A scăzut volumul activităţii Şi ritmul "execuţii

lor, dar a sporit organizarea, a crescut nivelul 
calitativ ;

•  Scrisori de apreciere şi mulţumire.

CALITĂŢII
Faptul că, după 1989, a 

scăzut considerabil şi vo' 
iumul şi ritmul activităţii 
de construcţii este evident, 
nu mai trebuie demonstrat. 
Banii sunt puţini peste 
tot, iar statul — în ne
putinţa sa măcar de ar ter
mina ceea - ce a fost în
ceput — a luat mâna com 
plct dc pe construcţia de 
locuinţe şi de pe alte o- 
biectivc absolut necesa 
re. cum ar fi, dc exem
plu. obiectivele hidroteh
nice. însă constructorii 
au de lucru ; în ţară — .şi 
in judeţul nostru. desi
gur — sc înalţă destule 
schele, se ’ realizează o 
scrie de obiective. mai 
mari sau mai mici.

— Ce mai lucrează con
structorii dc la Filiala 
ii r. i a S C, „Condor" S.A. 
Deva. dlc ing. Iosif Ilor- 
vat, director al filialei 7

— N-am putea spune ca 
şomăm. Dimpotrivă, a- 
vem de lucru destul, deşi 
nu mai executăm, ca in 
anii trecuţi, obiective mari. 
grupate, ceea ce ne dez
avantajează în menţine
rea unor ritmuri alerte de 
execuţie şi, desigur, finan
ciar, ţinând cont şi de 
faptul că majoritatea be
neficiarilor nu prea au 
bani şi deci duratele de 
finalizare a lucrărilor sunt 
foarte îatinse. Dar să 
răspund concret Ia între
bare. Lucrăm în mai 
multe zone ale judeţului.

La Deva executăm An
samblul de locuinţe din 
cartierul Micro 15, al F.E. 
Mintia, care Cuprinde trei 
blocuri ; două cu câţe 64 
de apartamente1 şi unul cu 
28 de apartamente.

— V’ă rugăm să vă re
feriţi şi la stadiile de e- 
xecuţie ale obiectivelor la 
care lucraţi.

— La acest ansamblu, 
blocul nr. 2, cu 28 de a 
partamente, a fost predat 
şi este locuit de anul 
trecut., Blocul nr. 8. cu 
64 de apartamente, boxe 
şi garaje, a fost predat 
la cheie (ultima scară) 
.zilele trecute. La blocul 
nr. 1 suntem în stadii foar
te avansate cu finisajele

la interior şi exterior. 
Funcţie de banii benefi
ciarului, îl vom termina 
cât măi repede. Tot la 

•Dej’a lucrăm la blocul nr. 
31 A, eu 10 apartamente 
(în vecinătatea Liceului 
auto), contractat d e . I.P.H. 
cu diverşi beneficiari in-T 
divid uali, pentru cumpă
rare, şi la blocul H 6 B, cu 
14 apartamente, boxe şi 
garaje, având ea benefi-

s DUMITRU GIIEONEA
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'Ansamblul'de locuinţe „Mintia" din Micro 15, Deva.
Foto PA VEL LAZ A

C u vioasa Parase fii va I
Astăzi, în 14 octom

brie, Biserica noastră 
prăznuie.şte sfânta pome
nire a Prea Cuvioasei 
Maicii noastre Paraschi- 
va. Sărbătorirea ei se 
bucură de o deosebită 
cinstire şi mal ales în 
cuprinsul Mitropoliei Mol
dovei, unde credincioşi 
dreptslăvitori se adună în 
această zi la racla cu 
moaştele sfintei, ce se 
află la Mitropolia din 
Iaşi, cu simţăminte de 
nădejde în rugăciunile 
sfintei.

Sfânta Paraschiva s-a 
născut în satul Epivat 
din ţinutul muntos al 
Tracici — Bulgaria do 
azi. învăţăturile Evan
gheliei despre dragostea 
jertfelnică ' a lui Iisus 
Hristos pentru toţi oa
menii i-au sădit în sufle
tul ei dragostea de 
Dumnezeu şi de semeni.

După cinci ani de vie
ţuire la Constahtinopol, 
izbuteşte să-şi îndepli
nească cea mai mare do
rinţă şi anume de a că
lători la Locurile Sfinte, 
unde să păşească cu sme
renie pe urmele Mântui
torului. Nu cunoaştem 
cât a stat în Ierusalim, 
dar ştim că a intrat în- 
tr-o mănăstire de călu
găriţe dc pe malul Ior
danului, unde a rămas 
până la vârsta de 25 de 
ani. cânj s-a hotărât să

Ise întoarcă in • patria sa < 
pământească unde să In- I  
ceapă a lucra temeinic 
ia încreştinarea vieţii .1 
semenilor. Nu se ştie;! 
cât a stat la Epivat; o l  
vedem din nou la Con- _ 
stantinopol, după care |  
îşi dă obştescul sfârşit. ■  

Marea preţuire şi cinsti-1 
re de care s-au bucurat ■  
totdeauna moaştele Slin- |

şi din aceea că toţi creş- |  
tinii şi chiar păgânii do- |  
reau să le aibă, chiar cu |  
preţul a multe sacrificii ; I  
aşa se explică şi faptul I 
că acestea au fost mutate |  
în multe locuri până să I  
ajungă în ţara- noastră. I 
Astfel, moaştele 'sfintei, I 
aflate în chip minunat, au I 
fost aşezate mai . întâi ■  
în Biserica Sfântul Petru I 
şi Pavcl din Calicratia; ■  
aflând că sunt făcătoare |  
de minuni, împăratul ro- ■ '  
mâno-bulgar îoan Asan al § 
H-lea, în prima juntă-ţl 
tate a secolului al XIII- (  
ten. Ie-a mutat la -Tirno**l 
va. Sultanul Baiaâd, I  
după ce a distrus impe- i  
riul româno—bulgar, i r l
dăruit, pe la 1393, aceste, J|

Preot doctor
IO AN OCTA VI AN ■ ‘j  *' 
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•  Au trecut 286 zile din 
an; au mai .rămas 79;

•  Cuv. Paraschiva ; Sf.

Mc.- Nazarie şi Gher- 
vasie ;
1465. Prima menţiune 
hn tentară a Bucu 

reştilor ca reşedinţă 
domnească a tui Radu 
cel Frumos.
1777. S-a născut poetul 
COSTACIIH CONACIII 
(m. 1849).
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una pe za
— Chelner, friptura asta miroase a ţuică’ 
Ospătarul sc dă trei paşi înapoi şi în

treabă :
— Acum mai miroase ?

! FLASH !
\ •  „Ziua agenţilor eco- 
. nomici". Camera d e ' Co- 
) merţ şi Industrie Ilune- 
i doara organizează azi, 
i 14 octombrie 1994, la 
J Restaurantul — Hotel De- 
ţ va, o interesantă mani- 
1 . festare sub genericul :

„Ziua agenţilor econo- 
j mici" şi „Târgul firme- 
ţ lor pe anul T993", Este 
 ̂ un bun prilej de cunoaş

tere, informare şi rela
ţii de afaceri între a- 
genţii economici din ju 
deţ, pe drumul sinuos al 
tranziţiei la economia de 
piaţă. (D. G.).

•  Benzinărie. La in
trarea în Orăştie, pe D.N. 
7, dinspre Sebeş, în ime
diata vecinătate a po
pasului turistic „Carava
nele", au început recent 
lucrările de amenajare 
a unei benzinării. Noua 
statie aparţine S.C. DA- 
MIAN COMPANY PROD

S.R.L. din localitate, al 
cărei patron ne-a decla
rat că în curând aici şe 
va vinde benzina la pre
ţuri mai mici decât Ia 
staţia PECO din vecină
tate. (I. V.).

•  Crescători de ani
male. Printre cei mai 
buni crescători de ani
male din comuna Rapol- 
tu Mare se află: Luca 
Oancea, Ion Lazăr, Petru 
Evi, Elena Dobrei şl al
ţii, care au obţinut şi 
crescut fiecare, din luna

ianuarie a.c., câte 2—3 vi
ţei. Cei 58 producători 
agricoli din comună au 
încasat aproape 3 mili
oane lei prime pentru 
produşii obţinuţi în lu
na ianuarie, v iar pentru 
luna februarie se va plă
ti suma de peste un 
milion de lei. (N. T.).

•  Titiuri de proprieta
te. In comuna Tomeştt, 
după cum ne-a informat 
dl iOfctaviah Tămaş, pri
marul localităţii, s-a fi
nalizat punerea în pose

sie a persoanelor îndrep
tăţite la pădure, conform 
Legii 18/1991. S-au re
partizat 308,91 ha pădu
re unui număr de 367 
persoane, dintre acestea la 
40 li ‘ s-au înmânat şi 
titlurile de proprietate. 
In aceste zile se vor pre
da la O.C.O.T. Deva încă 
100 de procese verbale 
în vederea întocmirii noi
lor titluri. (AL. J.),

*  încurajăm privati
zarea? Opt metri pă
traţi de teren a închiriat

dl Aurel Neiconi, de la 
Consiliul local al oraşu
lui Haţeg. A amenajat 
un chioşc în care a des
chis un atelier de re- 
pârât ceasuri. Chiria: 
6000 lei pe lună. De cu
rând i s-a comunicat că 
de la 1 ianuarie 1995. 
chiria va creşte la 192 000 
lei/lună. Oricâte ceasuri 
ar repara bietul mese
riaş privatizat, nu va 
putea achita această su
mă. Aşa încurajăm pri
vatizarea ? (N. S.). ’
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cisr R, A.C. Deva. La am
bele guntem la nivelul 
structurilor la parter. A* 
vem prevăzut cu benefi
ciarul (RAGCL Deva) ea 
până la finele anului să 
predăm rezervorul de 
apă de 10000 mc de pe 
Dealul Palului (de lângă 
cel existent). Un rezervor 
de apă de 300 mc con
struim la Dobra, unde am 
terminat anul trecut cap
tarea de la Roşcani, iar 
la llia executăm o staţie 
de epurare a apei, la care 
am realizat cam 80 la 
sută din volumul lucră
rii. Un obiectiv impor
tant, de o calitate deose
bită — despre care şi zia- 
rul dv. a scris că este 
demnă de mileniul trei ~  
am construit şi predat în 
acest an la Brad. Este 
vorba de clădirea Băncii 
Comerciale, de la a cărei 
conducere, din Brad, am 
primit o scrisoare de apre
ciere a calităţii muncii 
noastre şi de mulţumire 
pentru aceasta, ceea ca ne 
bucură, dar ne şl obligă 
să ridicăm tot mai sus 
ştacheta calităţii. Foarte 
curând vom preda pen
tru recepţie la Brad şi 
clădirea noilor instanţe de 
justiţie care au fest în

fiinţate aici. Sperăm să 
întrunim aceleaşi sufra
gii pozitive la capitolul 
calitate. Noj ne-am stră
duit din toate puterile 
să facem diutr-o clădire 
veche una nouă.

— Cam astea ar f i .
— Da... Scuzaţi, era să 

uit o lucrare de mai mari 
dimensiuni — Poşta din 
Deva, de pe strada M. 
Eminescu, realizată cu 
oarecarî dificultăţi, da
torate perimetrului în
gust în care lucrăm -- 
şi reluarea lucrărilor la 
blocul E, din Crişcior, pre
luat de un alt beneficiar

Unitatea Militară din 
- Brad. : ■

Prin ceea ce au execu
tat după 1989 şi prin ceea 
ce lucrează acum. con
structorii Filialei nr. 1 a 
S.C. „Condor" S.A. Deva 
se menţin în primele rân 
duri ale unui aşa-zis top 
al ziditorilor de locuinţe 
şi de alte obiective socia
le şi chiar industriale, care 
completează an de an, de 
eâteva decenii bune* zes
trea edilitară şi arhitecto
nică a judeţului nostru. 
Sigur, sita a cernut mulţi 
oameni, au rămas puţini 
dar buni, însă mândria tu
turor. o părticică di* ti
nereţea şi din inima tor 
sunt încorporate pentru 
totdeauna în lucrări de

anvergură şi importanţă
de pe Valea Mureşului şi 
din Valea Jiului.

Am văzut şi am scris ta 
timpul potrivit despre muu© 
dintre aceste „creaţii". Am 
văzut şi scriem acum ne- 

• spre altele pe care le 
zămislesc meseriaşi de 
marcă şi îi rugăm pe citi
tori să ne scuze dacă în
şiruirea lor — aşa cum 
ne-au fost prezentaţi — ii 
va o b o s i :  echipe
le de: zidari, conduse de 
Martin Soporan, Mihai 
Adăscăliţei şi Ştefan Dra- 
gu,. mozaicari — Dumitru 
Constantin şi Iuîiana Ţe- 
ghc, tâmplari — Vasiie 
Chioreanu şi Teodor Flo- 
rea, betonişti — Valentin 
Parpala. instalatori — 
Gheorghe Vâzdoagă, dul
gheri — Petru Onciulen- 
cu, Iosif Toth şi Gheorghe 
Furdui, zugravi —■ Gheor
ghe Pavel şi Sandu Chiri- 
luş şi alţii,-
* La ansamblul „Mintia" 
din Deva, am examinat, 
dacă se poate spune aşa, 
împreună cu dnii ingineri 
Florin Lazea — inginerul 
şef al Filialei nr. 1 şi 
Mihai Socol — coordona
torul ptinctUiUi de lucru, 
exteriorul şi interioarele 
bigului nr. 3. cu câteva 
zile înainte de predare. 
„A fost aici o bună Or
ganizare a lucrului, bene

ficiarul a conlucrat fruc
tuos cu noi, micile nc- 
concordanţe le-am reme
diat din mers şi iată a 
ieşit o lucrare foarte fru
moasă, remarca Mihai 
Socol, însuşi beneficiarul 
a apreciat asta. Oamenii 
noştri înţeleg acum bine 
că principalul criteriu al 
activităţii noastre trebuie 
să-l constituie calitatea’*.

La rândul său, Florin 
Lazea, iute la treabă, dar 
reţinut în aprecieri, sub
linia, totuşi, saltul făcut 
de constructorii din ca
drul filialei ia capitolul 
calitate şi îndeosebi la 
finisaje, unde orice nere
gulă este mai uşor/ de 
sesizat. „Sigur insă că 
nivelul calitativ al lucrării 
este condiţionat în bună 
măsură de calitatea mate
rialelor puse în operă, 
releva dl Florin Lazea. 
Iar multe dintre acestea 
sunt încă sub exigenţele 
noastre şi, desigur, ale 
beneficiarilor. Oricum, pe 
cei care au bani şi vor să 
construiască îi aşteptăm 
ia Filiala nr. 1 Deva Nu 
vor regreta alegerea*.

Să ne bizuim, aşadar, 
pe aceşti oameni care au 
făcut blocuri şi spitale, 
case de cultură şi maga
zine, multe, multe alte 
obiective. De fapt, oraşe 
întregi.

j Cuvioasa
|  {Urmare din pag, 1)

I  moaşte domnitorului Ţării

I* Româneşti, Mîrcea cel 
Bătrân; dar după bătă- 

■  Ha de ta Nicopole, pen 
I  tw  că participase şi Mir-

I cea contra sa, Baiazid, 
după cucerirea Belgra-

I dului, în 1521, a luat 
moaştele Sfintei Parasehi-

I va la Constantînopol şi 
le-a vândut cu mare

I preţ creştinilor.
Vasiie Lupu, dreptare

I dineiosul voievod şi xtomh 
a! Moldovei, dorea să le

I aibă în ţara sa. Dumne
zeu a binevoit ca Pa-

I; triarhul Partenie să în
cuviinţeze- strămutarea

I moaştelor Sfintei pa- 
raschiva în Moldova, în 

I  1641, drept recunoştinţă 
” pentru dărnicia arătată 
1 de Vasiie Lupu, care a

Plătit toate datoriile Pa
triarhiei de Constantîn®- 
pol, ce se ridicau la 
suma de 300 pungi de 
galbeni. Şi astfel, în- j 
soţite de trei mitropoliţl, i 
moaştele Preacuvioasei | 
Paraschiva au fost aduse i 
cu măre cinste în vestita j 
biserică Trei Ierarhi, zi
dită de Vasiie Lupu.

Prea Cuvioasa Paras-1 
chiva nu încetează a-şi 
revărsa binefacerile sale I 
asupra credincioşilor şi 
asupra sfintei noastre 
Biserici. Cugetând Ia , 
virtuţile ei, să nc stră- | 
duim a le urma şi noi, j 
după putinţa noastră. Să I 
ne păstrăm curăţia tru- I 
pească şi sufletească, I 
stingând cărbunii pati- I 
milor Prin post, rugăciu-j 
ne şi lacrimile pocăinţei. I

SUCCESE ANONIME
Formaţia civilă de pompieri din Haţeg s-a cla

sat de nenumărate ori-pe primul loc în întrecerea 
pe judeţ. Bă de trei ori consecutiv a fost prima pe 
ţară. Membrii formaţiei fac controale zilnice pe 
linie de prevenire a incendiilor, intervin operativ, 
eficient, când este cazul. -Păcat că succesele lor 
rămân anonime, în timp ce panoul din vecinătatea 
„Parcului pompierilor" este gol. Succesele, expe
rienţa lor ar trebui popularizate. Să înveţe şi al
ţii. (N. S.).

ORDINEA SOCIALĂ 

ÎNCEPE

l CU ORDINEA 

‘ PUBLICA

Datorită întinderii sale, 
publfcâfn în două părţi 
scrisoarea dnej Maria 
Mărginean din Deva.

„în zona parcului de 
lingă bdul Decedai, lângă 
barul „Opera" din Deva — 
alte aspecte care atentează 
la prestigiul oraşului şi 
la ordinea publici. în  faţa 
parcului, pe bulevard, chiar 
din staţia de autobuz, te 
iau în primire şmenarii — 
traficanţi clqpdestinj de 
valută — mărci şi dolari. 
Diacă intri în parc* te  a- 
costează ţigăncile eu ghi
citul.

M-a şocat, în mod deo
sebit, o întâmplare pe
trecută nu de mult. Era 
ora 11-11,30, când prin 
parc a trecut o domnişoa
ră de 18—20 de ani- Pro
fitând de împrejurarea că 
în acel moment nu mai 
trecea nimeni prin pare, 
trei ţigănci şi un ţigan au 
scos-o de pe alee în iârbă 
luându-i 5000 de lei şi în
cercând să-i smulgă şl 
lănţişorul de aur de la 
gât. Noroc că între timp 
a apărut o pereche, iar 
bărbatul a intervenit şi a 
scăpat-o din mâinile ţi
ganilor. obligându-i să-i 
restituie banii, x Două din
tre ţigănci au fugit. Băr
batul stătea deoparte, ga
ta să sară la bătaie dacă 
ar fi fost nevoie, dar între 
timp, strângfindu-se mai 
njulţi oameni în jur, nu a 
mai avut curajul. Deci, In 
centrul oraşului, in plină 
zi, nu poţr trece prin parc 
sau prin faţa lui fără să 
fii acostat de şmenari sau 
de ţigani. Ziarul dv. a

mai scris despre asemenea 
fapte, dar văd că nu se 
găseşte o soluţie pentru 
aducerea acestor indivizi la 
ordine.

De la librăria „Ovid Den- 
susîanu** şi până ta inter
secţia cu strada Kogălni- 
ceanu, într-o zi m-au a- 
costat nu mai puţin de 
rinei ţigani cerşetori, oa
meni întregi, nu handica
paţi sau-infirmi.

Sperând că şi în viitor 
voj citi cu aceeaşi plăce
re ziarul dv. vă mulţu
mesc pentru răbdarea cu 
care aţi lectorat lunga 
mea scrisoare".

N R. Am lectorat-o cu 
interes, stimată dna Măr- 
ginean şi după cum ve
deţi i-am dat „lumină ver
de" spre tipar, în două 
episoade* convinşi fiind 
că ordinea socială se ba
zează pe ordinea publică 
şi că la instaurarea a- 
cestela toţi membrii socie
tăţii trebuie sâ-şî aducă 
contribuţia, fiecare cu 
ce-i stă în putere. I;

STIMATĂ

REDACŢIE,

Mă numesc Ştef Paulina 
şi sunt domiciliată în ora
şul Simeria, ştr. Biscariei, 
nr. 78. Conform adeve
rinţei de proprietate nr. 
2534, eliberată de Primă
ria Hărău, în rfata de 03. 
X. 1991, sunt posesoarea 
unei suprafeţe de teren 
provenită dintr-o moşte
nire, suprafaţă pe care eu 
nu o folosesc nici la ora 
actuală, deşi a fost atribuită 
conform adeverinţei Mo
tivul pentru care nu o pot 
foloşf este că din totalul 
de 1,30 ha au fost vân
dute 0,58 ha, iar cri ce 
le-a cumpărat foloseşte 
totul, km  solicitat comi
siei un proces-verbal de

punere în posesie pentru 
a-1 putea acţiona în ju
decată. Comisia mi-a eli
berat actul, dar domnul 
primar nu vrea să H 
semneze. Menţionez că 
ceilalţi membri l-au sem
nat.- inclusiv reprezentan
tul O.C.O.T. Deva. Până 
la această dată. în satul 
Banpotoc nu s-a eliberat 
nici un titlu de proprieta
te, şi nici nu se va eli
bera in curând, deoarece 
domnul primar când il 
cauţi este în concediu sad 
plecat ia  Prefectură. Am 
înţeles oă o democraţie, 
că Prefectura nu impune 
regulile In primărie, dat 
cine îi poate trage la răs
pundere pe aleşi ai obştii 
care consideră primăria 
proprietatea lor ?

POŞTA

RUBRICII

•  Un poştaş din Deva :
De fapt este vorba de un 
poştaş cu fustă. Vă asi
gurăm că şi dacă v-aţi fi 
scris pe pito numele şi 
adresa exactă, nu vi s-ar 
fi întâmplat nimic. Am 
discutat, problema în prin
cipiu cu directorul Direcţiei 
de poştă Hunedoara. Sunt 
mulţi oameni cu contract 
de muncă temporar în 
cadrul poştei, toţi fă
când aceeaşi muncă — 
de poştaş. Dacă dv. aţt- 
dat un test şi vi s-a co
municat că aţi fost titula
rizată pe post, reprezen
taţi un caz fericit, deoa
rece titularizările se fae 
numai cu acceptul Regiei 
Autonome Poşta Română 
şi numai în  limita tocuri
lor . disponibile Şansa ti
tularizării o are, mai târ
ziu sau mai devreme, ori
ce angajat temporar care-şi 
vede corect de treburi.

i se
La Secţia de întreţinere linii L 5 — Deva, din ca

drul Regionalei Căi Ferate Timişoara, arh purtat o dis
cuţie cu factori de răspundere în privinţa pregătirilor de 
iarnă, atât la linii, cât şi la clădiri, în hălţile şi gările 
de pe cuprinsul R.C.M. Deva. Mai întâi să vedem ce se 
face la linii. Ne spune dna ini. Corina Pibitt. care se 
ocupă de acest sector,

— In răspunderea noastră avem calea ferată de la 
Bătuţa (judeţul Timiş), la Şi bot. în cadrul pregătirilor 
de iarnă avem in vedere asigurarea cu parazăpezi ia 
punctele supuse înzăpeziriior; curăţirea aparatelor de 
cale din staţii în zona (je manevră pentru a putea fi 
manipulate; finalizarea lucrărilor de ciuruire mecanică; 
măsurarea liniei cu vagonul de verificat cale pe toată 
distanţă secţiei; efectuarea probelor de parcurs-şi gaba
rit cu plugul de zăpadă — ea să le amintesc pe cele mai 
Importante. Fac sublinierea că defecţiunile care se 
constată sutot remediate în cri mult 10 zile.

— Am înţeles câ lucrarea a început.
— Ba. 'Este în plină desfăşurare. Pe porţiunile

Orăştte — Simeria şi Brănişea — llia este deja finali
zată. . . ' :■

— Aceasta ar fi in ceea ce priveşte pregătirile de 
iarnă la  Hoil, Dar la rfădiri ? — am întrebat-o pe dna 
Ioana Ferencz, şefa districtului clădiri.

— Dacă se asigură fonduri, meseriaşi şi materiale, 
punem ia punct pentru iarnă toate clădirile de pe raza 
noastră de răspundere — ne-a răspuns.

— Dar să se re ţină: noi facem doar lucrări de în
treţinere — a intervenit dl ing. Claudiu Oprea, respon
sabil cu clădirile în cadrul secţiei L 5. Lucrările de 
construcţii, de reparaţii capitale trebuie contractate cu 
firme de specialitate. Asemenea firme sunt, cer de 
lucru la noi Bani să fie. Regionala de Căi Ferate Ti
mişoara hotărăşte.

— La întreţinere câţi meseriaşi aveţi 7
— Un $obar, doi tâmplari, un lăcătuş. Cum $ă facă 

faţă Ia toate hălţile şi gările, de la Şibot la Bătuţa 7 — 
se întreba dna Ioana Ferencz.

— Cu puterile nostre destul de subţiri am finalizat 
lucrările de mici reparaţii la clădiri — sublinia dl ing. 
Norbert Corozel, adjunct şef secţie L 5. S-au înlocuit 
geamurile sparte, uşile defecte, s-au făcut etanşeizări, 
sobele au fost reparate, unele retuşări s-au făcut şi în 
grupurile sociale. O atenţie deosebită acordăm revizui
rii instalaţiilor de încălzire, acolo unde este încălzire 
centrală : Chişcădaga, Mintia, Deva, Hunedoara, Simeria. 
Precizez însă că avem gări ca Hunedoara, Sîmaria, .Bră- 
nişca, Zam şi altele, la care trebuiau făcute reiteraţii 
capitale acum 20—25 de ani. Nu s-au făcut.

— De 25 de ani de când lucrez eu Ia districtul 
clădiri, nu s-a făcut nici o reparare capitală — a in
tervenit dna Ioana Ferencz, iar in gările Bircea Mică, 
Brănişea, Hunedoara, plouă. Ca şi în noua gafă din 
Deva. Aici hldroizoîaţia s-a făcut de mântuială. Pă
trunde ploaia...

Mai trebuie subliniat un aspect: şi ceea ce se face 
prin gări, In multe cazuri, a doua zi se strică. Adică 
vrem să zicem că şi noi, călătorii, avem datoria să 
păstrăm. Doar o facem pentru puţinul nostru eonfort

— ... .............. ........ ........GH. I. NEGREA

S I T U A Ţ I A
LOCURILOR VACANTE

Meserie Nr. locuri
Agent asigurări 39
Agent comercial 1
Analist programator 3
Asistent medical 5
Barman 6
Betonist 12
Bobinator 1
Brutar * 10
Bucătar 4
Coafeză., • 2
Contabil şef 2
Contabil st. medii 5
Croitor 135
Curaţi tor ace cale 3
Dansator 26
Brumar 10
Dulghcf K
Economist 25
ElectrjciaB • 5
Electrician auto I
ElectroexCavatOrist t
Electronist J
Farmacist 2
Fochist v.\\Ţ
Frezor J / ,  3
Infirmieră |
Inginer C F.B.P. 8
Inginer chimist 3
Ing. electronist I
Ing. geodezie 1
Inginor mecanic Ş
Inginer metalurg 1
J u r i s t ;
.lăcătuş;. 17
lucrător gestionar l
Macaragin 2
Măcelar 3
Maistru C.F.D.P. t
Manager C
Mecanic întreţinere | .
Mecanic auţo 2
Medic •;: ■: '5
Miner salvator praf. 10
Mozaicar 7
Muncitor silvic 2
Ospătar 18
Pictor decorator I
Pregătitor de şarje t
Reprezentant filială 13
Revizor contabil I
Şef de structură 1
Şof«r 2
Strungar 4
Sudor ' 9
Tăbăcar 1
Tâmplar 26
Ţesătoare ’ 4
Tinichigiu anta 3
Tractorist rutlerist I
Tumător-formator 8
Vânzător |7
Zidar pietrar 10
Zidar rosartencuiter 11
Zidar şamotor I
TOTAL 518



AVANCRONICA FOTBALISTICA

De mâine, sâmbătă, se 
reia Campionatul Diviziei 
Naţionale cu etapa a VllI-a, 
din care cu greu s-ar pu
tea desprinde un „cap de 
afiş". Se anunţă a fi mat 
disputate întâlnirile din 
tre U.T.A. — F. C. Na
ţional, Farul — F.C. Ar
geş, Petrolul — Steaua şi 
Oţelul — F.C. Maramu
reş. Sub semnul întrebă
rii, Şportu! — Electropu- 
tere. Puţine şanse pentru 
F.C. Braşov la Universita
tea Craiova şi „U‘‘ Cluj 
la Dinamo.

Dacă în Divizia A, Cor- 
vinul Hunedoara are toate 
motivele să privească nu
mai spre o victorie con
cludentă în partida sa cu 
Armătura Zalău, în schimb 
la Petroşani se joacă me
ciul etapei 1 Studenţii ti
mişoreni se află în plin 
fuleu şi ocupă locul 1 cu 
19 puncte, însă la Petro
şani nu le va fi deloc 
uşor. Jiul Petroşani, cu 
Geolgău la cârmă, şi-a re
venit $i iată, a urcat pe

locul 5 1 0  victorie la 
lider ar plasa Jiul în lup
ta pentru promovare 1 Şi 
noi credem că Jiul Petro
şani va cuceri cele trei 
puncte puse în joc.

în divizia C, Minerul 
Certej îşi continuă seria 
victoriilor — 10 meciuri, 
toate câştigate este in
tr-adevăr o performanţă 
frumoasă, şi aproape sigur 
că şi duminică va avea 
câştig de cauză în faţa 
Metalului Crişcior. Noile 
promovate — E.G.C.L. Că- 
lan şi Favior Orăştie se 
ţin destul de bine. Du
minică, ambele formaţii 
joacă acasă. La Călan se 
deplasează Min. Aninoa- 
sa, jar la Orăştie — Min. 
Ghelari. Două meciuri in
teresante, deschise oricărui 
rezultat. Tot la Orăştie, 
Dacia primeşte replica 
Constr. Hunedoara, iar 
Min. Şt. Vulcan va juca 
în compania Victoriei Că
lan. Se întâlnesc 4 echi
pe valoroase, printre cele 
mai vechi divizionare.

SABIN CERBU

MEMORIALUL „MICHAEL KLEIN*' 

LA ALPINISM

In semn «de binemerita
tă recunoştinţă şi omagiind 
amintirea celui care a fost 
cel mai mare sportiv al 
Hunedoarei, regretatul 
Mişa Klein, în Ziua de 
duminică. 9 octombrie a.c. 
la Hunedoara, în organi
zarea A.S. Luceafărul Mi- 
chael şi cu sprijinul Ofi
ciului Judeţean pentru 
Tineret şi Sport, Telecom 
Hunedoara (sponsorul prin
cipal), Poliţiei Hunedoara, 
Primăriei şi Spitalului 
Munii ipal s-a desfăşurat 
ediţia a 11-a a  „Mesio- 
s Iul r  1-? ha i* a
alpinism, probă de căţăra-

re artificială, ia care au 
participat sportivi legiti- 
maţi de Ia R i*î Bucureşti, 
Jiul Petrila, Clubul Side
rurgica Hunedoara şi A.S. 
Luceafărul Michael Klein.

Câştigătorii dificilelor 
probe din concurs, pre
miaţi de organizatori, au 
fost Paul Băicoană, de ia 
A. S. „Luceafărul M. 
Klein", Adela Gudca şi 
Ion Moldo van, de la- Si
derurgica Hunedoara, Io- 
nel bti' $i Mariana Du 
mitreana — R.A.T.B. Bu
cureşti şi - sportivul înde- 
pendent Petrlcă Tudoaâ 
(Praf. SURCEA SlRBU).

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI 
DIN ROMÂNIA 

FILIALA HUNEDOARA

Convoacă membrii cotizanţi şi pe toţi 
experţii tehnici judiciari în ziua de 19 oc
tombrie 1994, ora 17, la sediul Corpului 
Experţilor de la Prefectura Hunedoara, 
în vederea desemnării membrilor repre
zentanţi la Conferinţa Experţilor Tehnici 
pe ţară.

Preşedinte executiv: DUMITRU PET- 
CU. ' (B.P.)

S.C. „DECEBAL“ S.A. DEVA 
(INDUSTRIA CĂRNII)

Prin secţiile sale din judeţ (Brad, Ha- 
ţeg, Deva, Orăştie, Petroşani, Hunedoara}, 
preia de la populaţie

\ •  porci cu greutatea de peste 90 kg,
|  la preţul de 1 800 leifkg, cu pla~
> ta pe loc.

RADIO DEVA
VINERI,

1 4 .X. 1994
6,00 BBC; 6,30 Maraton 

matinal; 9,00 Ştiri; 9,10 
Muzică; 9,30 English 
„One to one"; 10,00 Mor- 
ning music; 11,00 Mica
publicitate radio; 12,00 
Clişee cinematografice;

13.00 Ştiri; 13,10 Mica 
publicitate radio; 14,00 
BBC; I4J8 Country 

show; 1 6 ,0 0  Sport; 16,30 
Radio-magazin de vineri 
•  ştiri •  mica publicita
te radio •  lecţia de en
gleză „One to one"; 18,00 
BBC ; 19,00 Top 20 -f 3;
21.00 BBC ; 21,30 Muzi
că ; 22,00 Ştiri; 22,10
Bine night; 0,00 Vocea 
Amcricii.

■ — —
«/■

S.C. HABER INTERNAŢIONAL  

S.A. HAŢEG
cu adresa în localitatea HAŢEG, 

str. Progresului, nr. 59 
ADUCE LA CUNOŞTINŢĂ CĂ

firma mm-wmik
„AHT MAJEUR C0MPA6i l£“

Vă oferă prin salonul Dermo-estetic 
ROYAL un nou ritual de înfrumuseţare, 

i cu produse în exclusivitate naturale :
• *  Salon de cosmetică

Salon de coafură 
Bioterapie 
Bronzaj ultraviolete 
Masaj (de întreţinere şi-medical) 
Vibromasaj.

Adresa : str. Aleea Militarilor, nr. H),

s

\ Deva. Telefon 61 87 98. 
j

(90879)

bere tuturor firmelor ce doresc cum- \ 
ţ părarea produsului şi primeşte comenzi \ 
\ de contracte pe anul 1995. V
\ Preţul la-sticlă este de 350 leifsticla | 
\ cu TVA. Relaţii la telefoanele 770130,)
\ 770131, int. 247, biroul 
\ 770540 — Secretariat.
s
s S-C. RECEF INTERNAŢIONAL S.R.L. 

D E V A

Desfacere şi ’ j
I I

l v r  -m,r„„3gr.m ^ m \ ! i

v
i
|  la ie

I
s

DIN STOC
Fax-uri Beli Line 1500 
Fax-uri Bell O n e 1 900, 
cu robot
FC-uri P S/1  —  monitor 
monocrom
FC-uri P S/1  —  monitor 
color
Preţurile includ TVA.

J t
890 000 l e i) l  

! 1

S.C. VASTEX S.A.
Str. Ştefan cel Mare, nr. 273 

6 500 — VASLUI
Tel. 035/317746 ; F a x : 035/313090 

VA OFERĂ:
F IR E : din bumbac pentru tricotaje. 
ŢESĂTURI: din bumbac sau în amestec cu j 
fibre chimice pentru :
— lenjerie pat .cămăşi, rochii, b lu ze;

■ tercot pentru îmbrăcăminte exterioară;
—  diftină, finet, f la n e l;
—  prosoape metraj şi confecţionate ;
—  doc pentru echipament de protecţie. 
CONFECŢII: cămăşi, pijamale, lenjerii.

CALITATE EXCELENTA,
LA PREŢURI ACCESIBILE !

Dacă doriţi un CATALOG GRATUIT cu
—  1 080000 le i i  ţ ţesături, completaţi talonul de mâi jos :

— 865 000 lei j

V
—  1050 0 0 0  lei ţ

Vă rugăm trim iteţi un catalog cu 
ţesături Ia adresa : . ■ • ■ .

S e  pot lansa comenzi pentru luna noiem- \
s

Relaţii suplimentare la telefoanele 618205; i

Soc. Comercială 

A d r e s a : -------------- -

612726.
ŞIv; "AOwvtJş J i

(D. P.) Ş \
Semnătura şi ştampila

J S E R V I C I I  y
f La tH a eiten , pe* 

. ( lâqgi şervicial de stare * 
5 şi aa t-riw e ta -l
ţ tclară, (nncţimead >ij 
« o casă a căsătoriilor. I 
j AM, propriu*j
8 Consiliul im-mi m creat* 
1 câtevp servkH publice • 
|  specifice acestui mo-' 
ţ  ment unic fn viaţa «- J 
I «ratai. »aps «trierea * 
i  căsătoriei şi in timpul | 
î  oficierii, benzi magne- * 
* tice asigură muzica a-

Îdecvată. veselă pen
tru mici mese, - mofelîie 

j rut necesar fit asetoe- 
1 nea împrejurări ’ p  o 
î  sală primitoare şi inti 
I mă stau la disporiţia 
I incitaţilor la aceste 
‘memento. Serviciul este 
: taxat ctt 2 089 de lei de 
| pereche, dar de plata ţ 
J tai sunt scutiţi şomerii,
| militarii in termen, e oii 
|  şl luptătorii in revolu- 
* ţie, handicapaţii. (I.C.).

rf

DEVASAT
VINERI, 14. X. 1994 

9,00 Emisiunea din 
seara precedentă (re
luare); 15,00 Videotext 
publicitar; 18,00 Deschi
derea emisiunii; 18,05 
Ştiinţa, în slujba oame
nilor « Documentar; 
18,18 Avanpremiera fil
melor Ia DEVASAT; 18,25

Un concert pe săptămâ- pentru... coşmarurile dvs.; 
nă; 19,00 TELE 7 abe Sport, moacă ş |  pubHci-
•  Film serial. „Casa din 
preerie"; 19,50 Clip VIVA; 
20,00 Chestiunea zilei ; 
20,45 Clip VIVA; 21,00 
Tele-magazinoi sfârşitului 
de săptămână o DIN 
SUMAR: Desene animate; 
Enigmele Terrei: „Dino
zaurii" (ultimul episod; 
Avanpremiera filmelor fa 
DEVASAT; O melodie

tate; Front RUNNERS; 
O melodie pentru.- nop
ţile dvs. de dragoste •  
22,45 TELE 7 abc •  Film 
serial. „Vcgas"; 23,35 
Mitică; 23,40 Documen
tar: istoria business- 
Ului american"; 0,10
Cartea de citire; 9,15
Staruri pretau totdeauna; 
<h35 Videotext publicitar.

SO C . COM. „METALUL- S.A. 
PEŞTIŞU MARE -  HUNEDOARA

N O T I F I C  A R E
privind intenţia de majorare a preţurilor ş i tarifelor

Agentul economic care n otifică : 
S.C. „METALUL" S.A. PEŞTIŞ

Forma de proprietate ; de stat 
S ed iu l: Peştişu Mare, nr. 363 
Forma jurid ică: Soc. Com.
Nr. din reg- com. J/20/82/91  
Cod f is c a l: 2125442/92

B eneficiari: SOCIETĂŢI COMER
CIALE SI POPULAŢIA DIN  
JUDEŢUL HUNEDOARA

I

Denumirea produsului 
sau serviciului

U/M . Preţ
actual'

Preţ
notificat

— Producţia plasă de sârmă :
— neagră kg- 1059 1869
—  zincată kg- 1284 2039

—  Transport de mărfuri şi
persoane cu :

— ARO lei/h 1433 --- ]
lei/km 61 364 |

—  Autotractor Iei/h 2344 — ;
lei/km 370 522 !

—  Autobuz lei/h 2345 —  !
lei/km  . 229 514 ■!

MOTIVAŢIA M AJORĂRII: creşterea preţurilor la materiale şii 
majorarea amortismentului ca urmare a aplicării prevederii I^egii nr.! 
15/1994.

Aplicarea majorării de preţuri 
noiembrie 1994.

se va efectua începând cu data, dă;
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VÂNZAKI -  
CUMPĂRĂRI

•  Vând Aro 243 (ben
zină) înmatriculat, stare 
foarte bună. Tel. 614340..

(91485)
•  Vând Volkswagen

(Transporter Diesel (pentru 
marfă), stare perfectă. Tel. 
626339. (91456)

/ •  Cumpăr obiecte 
decorative vechi, mo
bilier, ceasuri, porţela
nuri, antichităţi eta., 
tel. 6287^6. (91476)

•  S.C. Impact ln- 
tercom S.R.L. Deva, 
str. M. Eminescu, nr. 
85, vinde en gros bere 
Steffl -1/2 1 — 700 lei, 
bere Schwechter 1/2 
1 — 680 lei, ness A- 
migo 100 g. — 3630,
lei. Preturile nu in
clud TVA. (91478)

•  Vând autocare Mer
cedes 303, MAN, Neoplan 
45—00 locuri, ultram o 
derne, îmbunătăţiri. Tel. 
050/723219. (91397)

•  Vând Dacia 1300, a-
variată, Deva ,— Dacia, Al. 
Romanilor, bl. 14, sc. 3, 
âp. 3. (91474)
- m Vând apartament trei 
camere, decomandate, etaj 
4, Kogălniceanu, preţ ne
gociabil — i3 000 000. -Tel. 
615258. (91473)

•  Vând pavilion apicol 
familii. Informaţii tel.

730991. «  (91479)
. •  Vând urgent două a- 
partamente cu două .came
re. îmbunătăţiri, telefon 
#16023. ; ;  (91469)

•  Vând casă anexe, sat
Homorod. Informaţii Orăş
tie, telefon 642669, între 
o'nele 17—19. (91470)

•  Vând Volkswagen Polo
■înmatriculat, piese rezer- 
.vă, motor, uşi, aripi. Tel. 
.618228. (91471)

•  Vând apartament 2 
camere, Bucura 2, etaj 1, 
Haţeg, negociabil. Telefon 
777367, după ora 20. -

(91466)
.• .V ân d  VW Golf 1600, 

benzină, avariat; Deva, 
622321, după ora 16. .

(91460)
, « Vând boxe 2 x80 W, 
Germania, combină stereo 
2 x 20 W, schiuri Safir. 
Tel. 624634. (91465)

•  Vând garsonieră Deva,
Al. Viitorului, bl, 0  4, sc. 
2, ap. 4. : (91464)

•  Vând casă, gaz,
apă, curte, grădină, 
posibilităţi privatizare 
(str. Eminescu). Tel, 
623824, , (91453)

•  Vând jocuri elec
tronice americane po~ 
ker II, noi, cu ga
ranţie. Informaţii tel.- 
057/234716, după ora
20.__ __ __ (914392_

•  Vând tractor U 445,
remorcă RM 2, freză 1,3 m, 
motor tractor U 650. Tel. 
633295. (91451)

•  Vând teren cu acces 
rdin drumul spre Cozia. 
Informaţii Deva, telefon 
613461, după ora 18.

(91210)
•  Vând apartament 2 

camere, decomandate, etaj
>6, Kogălniceanu. Telefon 
• Bl 2048. (91757)
■ Cumpăr cuier pom 
.«neta!, tablouri Biderma-
•*ier,v plata deosebită. Re

laţii 01 _  6853173, 01 —

•  S.C. Traum S.A. 
vinde băuturi răcori
toare kiwi şi orange. 
250 ml, 160 lei plus 
TVA ; angajează 
trigotehnişti autorizaţi 

(amoniac), fochişti auto
rizaţi centrale termi
ce, contabil (expe
rienţă în producţie şi 
investiţii, eventual cu
noştinţe calculator). 
Intermediază cumpă
rarea de instalaţii pen
tru tratarea apei . şi 
pompe sumersibile ita
liene (preţuri conve
nabile şi rezultate 
garantate). Informaţii 
telefon/fax 054/614102. 
Deva, str. M. Kogăl
niceanu, bl. F 4, sc. 4. 
ap. 14, zilnic între o- 
rele 8—15. (CEC)

•  Vând căţeluşă Cio
bănesc german, — linie 
nouă — pedigree. Tele
fon 613953, ora 21.

(9699)
•  Vând apartament 2 

camere, . etaj 3, Micro 4, 
telefon 722042.

(1526)
•  Vând apartament 2

camere, bdul Corvin, Hu
nedoara, Hăşdat 1, tele
fon 7118Î8. (1535)

•  Vând talon Oltcit. Hu- 
.nedoara, informaţii tel. 
721192, după' ora 16.

(1537)
•  Vând apartament trei 

camere, confort 1, Micro 
5. Telefon 059123680.

(1538)
•  Vând apartament trei

camere, etaj III, Hune
doara. Informaţii telefon 
725408. (1539)
- •  Vând apartament trei 
camere, zona Micro V şi 
blană vulpe polară, lun
gă. Telefon 724986.
' ' (1543) ,

•  Cumpăr cavou sau 
loc de veci, cimitirul Popa 
Şapcă. Telefon 714467.

...; - - .v l  S b b  (1542) fT

L  PIERDERI

•  Pierdut carnet şomaj,
pe numele Zanes Iuliana, 
eliberat de Forţele de 
Muncă Hunedoara. îl de
clar nul. , (15376)

•  Pierdut legitimaţie, e- 
liberâtă de Asociaţia Han
dicapaţilor Neuromo’tori De
va, pe numele Zepa Ele
na. Se declară nulă. '

OFERTE DE 
SERVICII

*—* •*—*—*—*—*—« —*—*—*—*.

•  Piaţa agroalimen- 
tară Simeria organi
zează Târgul Agricol 
de Toamnă, sâmbătă,
15 octombrie 1994.

(91409)

•  MEDICAL, PRO- . 
SERV BRAD — Cabi
net Obstetrică — Gi
necologie patronat de 
dr. Roşu Flaviu a- 
nunţă că începând cu 
15. X. 1994 tarifele 
practicate la chiureta
je, . mici intervenţii 
chirurgicale, biopsii, 
tratamente sterilitate, 
examene laborator 
etc. vor fi după voia 
şi posibilităţile fiecă
rei paciente.

•  S.O. Victor Lowe 
Exim SRL angajează 
şef depozit en gros şi 
muncitor necalificat. 
Informaţii, tel. 626372, 
CristUr 621113,

(91128)

—* Firmă româno-germană 
de comerţ en-gros anga
jează reprezentanţi per
manenţi în oraşele Deva şi 
Petroşani. Condiţii; auto-% 
turism, telefon. Autobiogra
fia, fotografia l a : Bucu
reşti, sector 1, O.P. 12, C.P. 
229. (91317)

: DIVERSE
•  S.C. Comp* Pani Ra- 

polt anunţă intenţia de ma
jorare a preţului la pâine 
la 700 lei, începând cu 
data de 6. XI. 1994.

I •••;■ (91488)
•  împrumuturi în lei

la Casa de Amanet Si
meria, zilnic 8—12, 15 —
17. Telefon 661721.

•. .- (91136)
, •  începând cu- data de 
15 noiembrie 1994, S. C. 
Kiskont Comsimex S.R.L- 
Brad anunţă majorarea 
adaosului comercial până 
la sută la sută la toate 
produsele. (2593)

.COMEMORĂRI
•  A trecut un an de când 

ai plecat pe drumul fără 
de întoarcere dragul nostru

MARIŞ MIHAI
Parastasul — duminică, 

16 octombrie, ora 13, la 
Cimitirul Călugăreni.

Dumnezeu * să te odih
nească ! Mama; tata, fra
tele şi cumnata.

• (9700)

6352397. (224) ------

•  Cu durere şi tris
teţe ne plecăm frun
tea asupra mormân
tului rece care nu ne 
alină durerea din su
flet şi nu ne usucă la- 
crimile, la împlinirea 
a doi ani de ,1a dece
sul iubitei noastre

EUGENIA ROC A , 
; ' (IOA) ?; "; •
Veşnic Vei trăi în 

sufletele noastre în
durerate. Dumnezeu, 
să te odihnească în 
pace! Parastasul la 
Cimitirul din Bejan, ;■ 
sâmbătă, 15.X. 1994. 
Familiile Boca şi Lu- 
gojnn. (91487)

l * Ce ; frumoasă ne-a; 
fost familia când «aut 
fost toţi împreună şi 
ce’ tristă e amintirea 
acum când se împli
neşte un an şi jumă
tate de când ne-ai pă
răsit pentru totdeauna 
dragul nostru S

CORNEL POPA, 
fiu,' soţ, frate, cum
nat. Comemorarea în 
16 octombrie, în satul 
său' natal, la Biserica 
Ortodoxă din Cărmă- 
zăneşti. (91440)

•  Se împlineşte un 
an de la dispariţia ce
lui care a fost

ing. IOAN ZAIIA 
Slujba de pomenire, 

sâmbătă, 15 octom
brie, la Catedrala Or
todoxă. Dumnezeu să-I 
odihnească în pace! 
Familia îndurerată.

(94477)

amintim că în 15 octom
brie se împlinesc şase săp
tămâni de la trecerea în 
nefiinţă a celui mai bun 
soţ şi tată

IULIAN MARINCA 
Parastasul de pomenire 

în 16 octombrie, la Bise
rica Ortodoxă din Roş- 
cani. Dumnezeu să-l o- 
dihnească ! Soţia şi fiica.

(91448)

D E C E S E  . '*

•  Cu lacrimi în ochi şi 
inimă' frântă de durere,

•  S-a stins din via
ţă iubita şi inegala
bila noastră mamă, 
soacră şi' bunică

'.ANA MUREŞ AN, 
în vârstă de- 64 ani. 
Înmormântarea sâm

bătă, 15 octombrie, 
ora 14. de la Casa 
Mortuară Deva. îi 
vom păstra mereu o 
vie şi frumoasă amin
tire.

•  Soţia Sofia, fiice
le Rodica şi Mariana 
cu • familiile, ' nepoata 
Cristi anunţă cu pro
fundă durere stingerea 
din viaţă a dragului 
lor sot„ tată şi bunic

ION DURA, J 
de 56 ani. Dumne

zeu să-l odihnească 
în pace ! înmormânta
rea va avea loc azi, 
14. X. 1994, ora 1-3. 
la Cimitirul Bejan. 
Familia. (91495)

•  Ai: plecat şi ne-ai 
lăsat/ Fără-a spune un 
cuvânt/Ne-ai lăsat du- 
rere-n suflet/ Numai 
crucea şi un mormânt, 
naşule dragă

ION DURA, 
de 56 ani. Finii So- 

fiea şi Chita.
(91495)

•  Cu inimile înmăr
murite de durere fiica 
Neli, ginerele Vali, 
nepoţii Ciaudia şi Dani 
din Germania, pro- 
furid îndureraţi, anun
ţă stingerea din via
ţă a iubitului lor tată, 
socru şi bunic

MARIN MANDA, 
în vârstă de 67 de 

ani. Ceremonia reli
gioasă va avea: loc 
sâmbătă, 15 octombrie, 
oră 12, de Ta Casa 
Mortuară Deva. Nu 
te vom uită nicioda
tă ! * ’ : (91759)
. ,, • . : ’i.-b';. :■ î ..'f

•  Familiile Dorobăţ 
ş iC r o i to r u  . sunt a- 
lături de familia în
durerată în . 'clipele 
grele pricinuite . de, 
dispariţia. celui care 
â fost

MARIN MANDA
Cu toţii îl regre

tăm. Sincere condo
leanţe. ' ' (91759)

•  A încetat din via
ţă buna nbastră ma
mă ,

MARIA DOBREI 
înmormântarea sâm

bătă, 15 octombrie, 
1994, ora 14, la Bră- 
nişca. Iţi vom păstra 
o veşnică amintire 
Copiii Dănuţ, Maria
na, Voichiţa, Tonică, 
nepoţii Irina şi Adrian.

, (91762)

•  Sora Doina şi 
cumnatul Lucian, ne
poţii Puşa şi Nicu se 
despart cu mult re
gret şl aduc un ul
tim omagiu iubitei lor 
sore, cumnate şî mă- 
tuşl

MARIA DOBREI
Dumnezeu s-o odih

nească în pace!
(91762)
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BANC P O ST  S.A.
SUCURSALA JUDEŢEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA 
Anunţă agenţii economici şi persoa

nele fizice de pe raza comunelor BALŞA[
! şi GEOAGIU deschiderea

AGENŢIEI BANC POST S.A. GEOA- 
G1U-BAI;
cu sediul în Hotelul „Diana*1, începând 

cu data de 19. X. 1994.
Se pot deschide conturi de către agenţi 

; economici şi persoane fizice pentru efec
tuarea de operaţiuni bancare. <■

Agenţii economici şi populaţia pot să 
[efectueze depuneri în depozite pe 3-6 luni 
| şi l  an, cu dobânzi avantajoase. %.

Efectuează plăţi de alocaţii pentru 
i copiii de vârstă şcolară.

S .C . M e rc u re a n  S .R .L.

fie

I BĂUTURI r ă c o r i t o a r e

| asigurând transportul, inclus în preţul de vân -s  
[zare. ; S
i VA AŞTEPTĂM LA SEDIUL FIRMEI di nj  
[ str- Tudor Vladimirescu, nr. 82, tel. 647165.

FIRMA ORGANIZEAZĂ 
[ TOMBOLA MIS COLA
■ oferind şansa câştigării a şase mari premii, în 
[ valoare totală de 1200  000 Iei.

•  Premiul I — 500 000 lei
•  Premiul II — 250 J00 lei
•  Premiul III ~  ISO 000 lei
•  3 menţiuni — 100 000 Jei fiecare 
Trimiteţi Intr-un plic 10 etichete cu Misî;

[Cola, Mis Orange, Mis K iwi, Mis Mandarina,j[ 
! Mis Căpşuni — la alegere, scriind pe plic a- Ş 
| dresa firmei unde va avea Ioc tragerea la sorţi 
[ cu asistenţă publică, în 20 decembrie 1994,
• ora 12. -

PETRA S.RvL. ARAD
Str. Dorobanţilor, nr. 3, telefon 057/211596;

Ţ fax 281114
VINDE NUMAI EN GROS 

I Pulpe pui S-U.A. 3 390 lei/kg.
•  Pulpe curcan 2 900 lei/kg.
•  Spate curcan 1600 lei/kg.
•  Spate gâscă 1 300 lei/kg.
•  Compot de fructe — indigen, d e:  

vişine, mere, piersici, prune.
•  Produse K andia:

—  ciocolată ALBA şi AMBASADOR ; 
specialităţi ciocolată.

•  Tropikana Orange şi Exotic Drink
•  Compot Ananas

Preţurile includ TVA. Program : luni —  
v in e r i: 8— 18 ; sâmbătă : 8—14. (90884)

SOCIETATE COMERCIALĂ 
Oferă prin Depozitul en gros, situat în 

Deva, pe strada Depozitelor, nr. 17 (fostul
clf). „  •

•  Ulei rafinat de floarea soarelui — 
1050 lei

•  Oţet alimentar — 800 lei
•  Zahăr — 1000 lei
•  Margarină românească — 550 lei
•  Orez — 985 lei ;
•  Gri? — 715 lei
Relaţii suplimentare la ttel. 621425.

(90878)%


