
Privatizarea prin ofertă publică—Favior S.A. Orăştie
După cum s-a anunţat, 

trei unităţi economice din 
ţară se vor privatiza prin 
ofertă publică, între care 
şi S.G. „Favior" Ş.A. O- 
răştie (fostă întreprinderea 
de blănuri Vidra Orăştie).

Câteva amănunte despre 
acest proces ne-a oferit dl 
IOAN COCREAN, directo
rul general al societăţii: 

— Oferta publică înseam
nă în cazul nostru vinde
rea a 49 la sută din acţiuni 
în afara Societăţii. Noi, de 
aproximativ un an, am con

stituit PAS-ul, care a fă
cut un sondaj privind pro
cesul de privatizare, de un
de a rezultat că un pro
cent de 95 la sută din sa
lariaţii societăţii doresc a- 
cest lucru. Am avut mai 
multe discuţii cu FPS-ul, 
pentru a veni în sprijinul 
salariaţilor, prin acordarea 
unui credit cu o dobândă 
preferenţială de 5—15 la 
sută, pentru a facilita cum
părarea de acţiuni (cu nu
merar) a salariaţilor.

— Dle director general,

pentru cei din exteriorul 
societăţii -sunt foarte im
portante câteva lucruri: va
loarea unei acţiuni, valoa
rea certificatului, numărul 
de acţiuni care se pot cum
păra...

— Pentru oferta publică, 
prin schimb cu certificate, 
s-au scos 10 Ia sută din 
acţiuni, operaţiuni ce se 
derulează prin intermediul 
filialelor Băncii Române de 
Dezvoltare. Preschimbarea 
certificatelor se face în or
dinea depunerii acestora,

dar în prima fază nu mai 
mult de un certificat de 

fiecare persoană. Persoanele 
interesate pot depune mai 
multe certificate, dar aces
tea vor fi preschimbate nu
mai în situaţia neacoperi- 
rii fondurilor de 10 la su
tă de către relaţia om-cer- 
tificat.

O acţiune, la noi, la Fa
vior, este de 22 500 de lei,

CORNEL POENAR 

(Continuare în pag. a 2-a)
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Principalii indicatori ai economiei 
judeţului Hunedoara în 9 luni 1994

In procente —

Septembrie 1994 faţă de :

August Sept. J J 2 J -  
1994 1993 j ^ 8

9 luni 
1994 

faţă de 
9 luni
1993

Producţia industrială 95,9 94,1 100,2 100,1
Productivitatea muncii ni industrie . 96,2 97,5 104,5 103,3
Numărul salariaţilor din industrie 99,7 96,5 95,9 96,9
Export 63,9 106,4 94,0 92,6
Investiţii — ,.> * *■*) 148,4
Apartamente date în folosinţă — —* . ;> ,4  : 24,3
Vânzări de mărfuri cu amănuntul. 92,6 118,2 85,1 106,8
Servicii”prestate populaţiei
Producţia principalelor produse industriale

103,2 112,5 91,5 90,0

— Huilă netă 107,3 111,7 109,8 1X2,5
— Oţel 97,3 74,2 94,3 98,0
— Laminate 90,8 86,5 104,7 98,1
— Ciment 1Q0.0 100,0 127,1 102,3
— Bere 72,2 . 216,5 141,8 109,2
— Carne tăiată ip abatoare 106,9 34,4 39,9 54,0
— Lapte de consum 110,1 161,6 155,6 89,5

Efectivele de animale la 30. IX. t99l
85,6 61,5 58,8 64,4

Bovîne 99,6 95,4 — 95,4
— la populaţie 99,7 96,6 — 96,6

Porcine 102,8 98,1 ■--- 98,1
— la populaţie 102,8 99,1 . -- 99,1

Ovine 98,0 93,3 — 93,3
— la populaţie 97,9 89,3 — 89,3

P ăsă r i’. 97,3 77,9 . ; -• ' - 77,9
— la populaţie

Venituri salariate medii nominale
94,4 97,9 ■ 97,9

: — brute -. 87,3 229,8 270,1 290,0
— nete 90,2 224,3 270,5 283,5

Preturile de consum ale populaţiei 103,9 210,4 226,6 279,0
— mărfuri alimentare 105,0 212,8 273,0 277,0
— mărfuri nealimentare 102,7 203,2 255,5 277,3

servicii 103,7 226,9 278,8 290,2

La „Cort intrans”

Hunedoara

DE-A GREVA!
Un număr de trei domni 

şi anume Valentin Titnea, 
Dumitru Oprişan şi Cris
tian Florian âu venit la 
redacţia, ziarului nostru şi 
au zis că vor să anunţe 
prin „Cuvântul liber“ un 
eveniment.

— Despre ce este vorba ? 
am întrebat. •

— începând de luni, 31 
octombrie, Sindicatul „Ru
tier Transport1' din cadrul 
„Corvintrans" Hunedoara 
se află în grevă, după ce 
în 27 octombrie am avut 
o grevă de avertisment de 
două ceasuri.

I-am rugat pe cei trei 
domni — am aflat mai a- 
poi că primul era vicc-li- 
der la sindicatul amintit, 
al doilea cenzor, iar" al tre-

TRAIAN BONIJOR, 
Gh.I. NEGREA

(Continuare în pag. a 3-a)

Asumându-şi de unul singur procesul privatizării,; 
> după metode originale, guverftul a înaintat parlamen-; 
|itului, după cum se ştie, un proiect de lege vizând!
■ î pompos „privatizarea în masă“. Ne aducem aminte de; 
!; lecţiile TV de astă vară ale dlor Nicolae Văcăroiu şi ■ 
Ji Mircea Coşea, de optimismul lor potrivit căruia pro-!
, iectul va trece uşor prin camerele decomandate alej 
■parlamentului (doar acolo majoritari surit ai noştri,;

; ■ PDSR-iştli!) şi în două-trei luni se va porni val-vâr- 
ijte j la privatizarea în masă.
, Eroare, decepţie. Proiectul de lege, întors pe toate ;C 
■ feţele de către corriisia senatorială de specialitate, n-a«
• avut succes. El a fost amendat chiar de către membrii!" 
î PUNR — partid aliat cu PDSR la guvernare. Peune- _ 

î'riştii au apreciat ca neloialâ iniţiativa guvernului, ei> 
;!fiind de, acord cu altă propunere, a colegului lor Vi-!
■ "orei Sălăgean, privind privatizarea prin metoda MEBO•
!;a celor 392-de întreprinderi mici şi mijlocii care şi-au ■! 
; ■ depus dosarele de privatizare până la 10 -august 1994, f
■ îurmând a fi exceptate de la reevaluarea patrimoniu-;
!; lui, aşa cum glăsuieşte celebra Hotărâre - Guverna

şi mentală 500.

OBSERVATOR

Numai că iniţiativă legislativă a senatorului PUNR,
■ Viorei Sălăgean, care dădea undă verde la privati- 
! zare prin metoda MEBO celor 392 de întreprinderi, 
js-a lovit ea de un zid de beton în parlament, fiind 
prespinsă. Ca urmare, prin votul aleşilor naţiunii, din 
J PDSR, PRM şi PSM s-a spus adio metodei MEBO,
■ cele 392 de întreprinderi trecând în grupul celor pes- 
! te 3000 programate a se privatiza prin metoda origi- 
Jnală a guvernului Văcăroiu, dacă va trece cândva
■ de focul parlamentar, mai încins ca niciodată, când 
"aduc idei reprezentanţii opoziţiei, ori chiar unii din
î coaliţia politică a puterii, cum a fost cazul cu" nefe-i 
îricitul MEBO. - , c

Exemplul vorbeşte clar despre faptul că guvernul 
nu poate juca decât pe cartea partidului care i-a dat 

! girul la putere, şi mai arată că acest partid nu îriţe- 
;iege mai nimic din democraţiile avansate, unde, pen-
■ tru progresul naţiunii, adversarii îşi dau mâna, ajung 
!la înţelegere, nu se calcă toată ziua pe picioare.

Din păcate, la această oră, guvernul este dus de 
Jmâriă de politicieni patriotarzi (nu patrioţi), de eco- 
jnomişti cu ziua în parlament, de profesori şi jurişti
■ fără vlagă, dar în consens când trebuie să-şi legife- 

reze propriile interese (de salarizare „parlamentară11,
Sde dotare eu maşini şi secretare, de asigurare pentru
• ziua de mâine cu o casă-două, cu un SRL, cu alte 
Jmizilicuri), chinuindu-se apoi în discuţii interminabi
l e  pentru a da ceva şi pentru natul care i-a propulsat: 
"în acele fotolii călduţe.

Că Hotărârea 500 a Guvernului stopează masiv 
îşi poate pentru multă vreme privatizarea in Româ- 
;nia este clar. Că reevaluarea de opt ori a patrimo- 
" niuiui (diabolica asemănare cu „optul11 arestatului de 
J ochii lumii, loan Stoica). I-a speriat şi pe cei mai
• optimişti pretendenţi la privatizare, obligându-i să-şi 
ria adio de Ia MEBG, nu mai trebuie dovedit, este 
{deja o realitate. Că politicienii din PDSR-şi PUNR

mai mult se scarmănă decât se mângâie, vede toată 
! lumea cu ochiul liber, ^ - v:.?-.-

Dar acest electorat naiv ce vină are de trebuie 
J să sufc;j în urma falselor melodii, cântare pe strune
• şubrede de aleşii de piT liste şi de nişte guvernanţi; ■ 
! care încearcă să îmbete naţiunea cu apă chioară, spu- 
Jnându-ne că privatizarea în masă, pe cupoane şi şa
bloane, ne va face fericiţi pe toţi în egală măsură 
îazi-mâine ? Este cam prea multă gargară prin unele 
Jcabinete ministeriale şi sedii de partid...

DUMITRU GIIEONKA
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B I N G O !
Astăzi, între orele 20—23, la 

restaurantul „Transilvania“ Deva 
JOC SPECIAL BI.NGO 
. Premiu : 500 000 lei -

A Z I

I

© SIMPOZION COMEMORA
TIV. Vineţi, 4 noiembrie a.c., ora 
12, în localul Primăriei munici
piului Deva, are loc simpozionul 
comemorativ dedicat împlinirii a 
210 ani de Ia Răscoala Iui Horea, 
Cloşca şi Crişan. Manifestarea 
este organizată da Asociaţia cul
turală „Casina Naţională" Deda, 
Despărţământul Deva al ASTREI, 
Filiala Judeţeană Hunedoara a  
Asociaţiei Naţionale a Veterani
lor de Război, (MM.)

0  ABONAMENTE. 'Sate! Hă- 
• rău nu este prea mare. Cu toate 
acestea, numărul abonamentelor 
la ziarul „Cuvântul liber“ se ri
dică la 40. Şi un lucru impor
tant, numărul abonamentelor a 
crescut în această lună faţă dc 
precedentă, prin grija dnei Berta 
Biro, factor poştal, (M.B.)

0  PREGĂTIRI DE IARNĂ. 
Deşi vremea s-a încălzit, gospo
darii Devei se pregătesc pentru 
iarnă. In zonele verzi, de la pri
mele ore ale dimineţii, poţi vedea 
femei înarmate cu foarfeci cu 
care taie trandafirii. Este primul 
pas în pregătirea acestor arbuşti

pentru iarnă. La timpul potrivit 
vor fi acoperiţi-cu pământ ca să 
reziste îngheţului. (V.R.) '. ;

0  PENTRU COPII. Cornuri, 
covrigi, batoane şi spirale — cu 
aceste produse dc panificaţie de 
o calitate foarte bună' şi proas
pete, zilnic cei mici în drum spre 
şcoală sau grădiniţă se aprovi
zionează de la S.O, „Caria" SRL 
Brad. ’ Dar aici mai găseşti dul
ciuri, sucuri, pâine şi produse 
alimentare, iar amabilitatea per
sonalului este deosebită. (Al.J.)

O PRIMIŢI TAXELE PENTRU 
ABONAMENT? Vine factorul

poştal, achiţi taxa pentru abo
nament la radio şi televizor, îţi 
dă un timbru pe care îl lipeşti 
în carnetul de abonat. Simplu. 
Aşa era. Acuma s-a schimbat. 
Vine iactoml, dar nu primeşte 
taxă că nu are timbre să-ţi eli
bereze. Poate luna viitoare, poate 
în cealaltă. Aşa că în Ioc să achiţi 
lunar, plăteşti pc două, trei 
luni o dată. Pentru abonaţii cu 
venituri băneşti modeste nu-i 
deloc convenabil. (N.S.)

VINERI,
4 NOIEMBRIE

•  Au trecut 307 zile din 
an ; au mai rămas 58 ;

0  Cuv. Ioanichie cel Mare :

#  344 de ani de la naşte
rea cărttirarului român 
ANTIM IVIREANU (m 
1716);

0 1900. S-a născut D.D. 
PATRAŞCANU, om po
litic, filozof şi jurist ro
mân (m. 1954) ;

0 1903. S-a născut compo
zitorul român ION VA- 
S1LESCU (m. 1960); .

0 1906. S-a născut (în Bi
hor) HORVATH IMRE,
scriitor român de naţio
nalitate maghiară ;

0  19#7..S-a născut CELLA 
SERGlil, prozatoare ro
mână, ...—
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Î<M PRAGUL IERNII
•  Asigurarea lemnelor pentru căldura din ca

sele oamenilor •  Centrala termică reparată •  In «• 
parlamente — foc cu lemne 1 •  Drumurile către 
toate satele reparate, bine întreţinute •  Secţia de la 
Păuliş, din cadrul Direcţiei Judeţene de drumuri şi 
poduri — ajutor de mare nădejde »  Sătenii dau o 
preţioasă niănă de ajutor •  Tot brutăria veche-i ba
za •  Transportul in  comun merge ca pe roate •  Să
tenii primesc titluri de proprietate pe pădurea ce li 
se cuvine prin Legea 18 •  Mare bucurie măre : cota 
de gaz metan a fost aprobată I

. Primarul comunei, dl 
prof. Ioan Vinţan, nu era 
la sediu. Aflăm câ „a ple
cat la pădure după lemne 
pentru unităţile din comu
nă —- şcoli, dispensar me

dical, cămine culturale, eon- 
îsiliu local, poştă, poliţie. 
<D1 viceprirnar, Nicolae Hal
ga, este la Deva după fa
ianţă. Se repară, se moder
nizează sediul primăriei. O 

‘să se pună şi faianţă".
Deci, ne gândim, lemne 

-,dâ foc vor fi. Să vedem 
cum arată centrala termică. 
A fost reparată, păcură s-a 
asigurat. Căldura se dă nu
mai la şcoală. La blocuri 
nu. în  apartamente se a- 
sigură căldura cu sobe. Lo
catarii şi le-au amenajat, 
şi-au procurat lemne. Caz 
unic — zicem. După ce des
carcă faianţa, dl vicepri- 
mar, Nicolae Halga, ne lă
mureşte: ~

-re- Asociaţia de locatari 
• este datoare RAGCL Deva 
peste 7 milioane de lei. O 
cauză a neasigurării agen
tului termic. Apoi locatar» 
nu mai vor să plătească, 

-motivând că e prea scump, 
-plai bine fac foc cu lemne...

3» Altă situaţie grea, dar 
'care a început să scadă In 
•Intensitate, este cea a dru
murilor. Din Certej spre sa- 

a le. Cum secţia de la Fău- 
' !lş a Direcţiei judeţene de 
Arumuri şi poduri se ocu. 

.pă cu mai multă răspun- 
’ ■ dere de întreţinerea aces- 

tprţi, se poate ajunge bine 
! cu orice maşină la Văr- 
maga, Săcărâmb, BScşa Mi
că, Măgura ,Nojag, Hon- 
dol. Sătenii speră să fie şi 
la iarnă tot aşa. Dumnealor 
dau o mână de ajutor dru- 
marilor. O fac doar in fo
losul lor.

Mare şi arătoasă brutărie 
s-a construit la Certej. Con
structorii au terminat-o şi 
predat la cheie de peste doi 
ani. Şi... cheile au rămas. 
Adică, lacătele pe uşi. Oare 
pâine când se va face aici ? 
Până una alta, tot pâine 
bună, coâptă la vechea bru
tărie, pun oamenii pe ma

să. Mai în glumă, mai în 
serios, mulţi oameni ne-au 
întrebat dacă noua brută
rie va deveni muzeu înain
te de-a coace pâine.

Cum drumurile sunt re- 
'pai^te şi întreţinute, acţiu
ne ce continuă, necazuri cu 
transportul în comun nu 
sunt. „Coratrans" circulă 
punctual, iar E.M. Ce'rtej 
asigură transportul dus-în- 
tors pentru navetiştii din 
sate. Un fapt de laudă; a- 
lături de navetişti sunt pri
miţi şi elevii care merg la 
şcoala din Certej. Doar 
sunt copiii minerilor.

Cum la Certeju de Sus 
nu a fost nici un CAP, pro
blema împărţirii pământu
lui, în baza Legii nr. 18, 
n-a fost prea anevoioasă. 
Cu pădurea este ceva mai 
complicat.

— La Certej, Săcărâmb, 
Ilondol, -Bocşa Mică, Boc
şa Mare, Vărmaga, Nojag 
înmânarea titlurilor de pro
prietate pentru păduri este 
finalizată. Luna aceasta 
vom încheia acţiunea şi’ la 
Măgura — Topliţa, ceea ce 
înseamnă că sătenii noştri 
vor fi stăpâni pe pădurile 
lor — preciza dl vicepri- 
mar, Nicolae Halga.

Poate sătenii ştiu, dar le 
spunem şi n o i: marea lor 
doleanţă — gazul metan — 
se va aprinde şi in sobe
le din casele tor. Cota a 
fost aprobată. Vor începe 
curând lucrările de ame
najare propriu-zise.

—Un sprijin deosebit am 
primit în acest sens de la 
dl Petru Şteolea, deputat în 
parlament. Multe aprobări 
le-am obţinuţ cu ajutorul 
dumnealui. Ca localnic a 
pus mult suflet să rezol
văm această grea proble
mă — au precizat mulţi 
săteni.

...Ca pretutindeni, la 
Certeju de Sus sunt multe, 
mari şi grele problemele, 
dar şi multă stăruinţă se 
pune pentru a le rezolva. 
Rând pe rând... _

. Gh.I. NEGREA
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Practic, Consiliul local 
din Hărău nu mai există. 
De ce ? Fiindcă — aşa cum 
a scris şi ziarul nostru •— 
un număr de 7 consilieri, 
dm cei 11 în ic tal, au de
misionat, Scrisoarea celor 
şapte (atâţia au fost şi par
lamentarii ce au cerut ca 
ambasadorul numit de Gu
vernul S.U.A. în România 
să nu mai vină) cuprinde 
şi motivele ce î-a îndemnat 
ia acest gest. Am fost re
cent la faţă locului pentru 
a discuta cu cealaltă tabă
ră, executivul, învinuită 
de o seamă de acte. Interi 
locutorii ne-au fost — în 
lipsa primarului plecat în 
concediu de odihnă — dl 
Ioan Bogdan, viceprirnar 
şi dna Natalia Spinean, se
cretara consiliului local. Ia
tă părerea dumnealor vi
zavi de punctele cuprinse 
în scrisoarea ce anunţa de
misia celor 7, trimisă „Cu
vântului liber", Prefecturii, 
Guvernului României şia.. 
Iată ce rie-au spus inter
locutorii:

•  tn  fiecare sat, inclu
siv în Banpotoc, au fost 
organizate adunări pentru 
analiza activităţii comisiilor 
pentru aplicarea Legii fon
dului funciar, în conformi
tate cu Hotărârea Guvernu
lui nr. 730 •  Au fost or
ganizate două şedinţe ex
traordinare ale consiliului 
local, în care s-a analizat 
aplicarea Legii 18/1991 şi 
activitatea comisiilor pe

-.*+■ : ' • iii." -Li_ ..

sate •  Registrul cu proprie
tarii de pădure din satul 
Banpotoc a dispărut de la 
sediul consiliului local. Ci
ne l-a luat nu se ştie, dar 
cei doi interlocutori sus
ţineau că ar fi opera ce
lor şapte consilieri demi
sionaţi. Fără dovezi, aceas
tă acuzaţie este o simplă 

. presupunere e Nu este a-

L a  H â r â u

devărat Că executivul în
calcă legile ţării şi hotă
rârile Guvernului. Dimpo
trivă —- aşa cum au con
cluzionat controalele efec
tuate de Prefectură — le 
respectă întocmai •  AU fost 
atribuite, până în prezent, 
62 titluri de proprietate, a- 
pliearâa Legii fondului fun
ciar fiind, practic, încheia
tă în satul Chimindia.

Din discuţia cu dl Ioan 
Bogdan şi dna Natalia Spi
nean am mai aflat ceva : 
din cei 7 demisionari, 5 
sunt din satul Banpotoc, 
unul din Chimindia şi u- 
nul din Hărău. Mulţi din
tre ei sunt neamuri apro
piate, iar cel- din Hărău 
şi-a retras semnătura de 
pe scrisoarea celor şapte 
(cel puţin aşa a anunţat î*T 
sat).

In fine, aceasta este si- . 
tuaţîa în comuna Hărău.

Prin demisia celor şapte, 
consiliul local nu mai e- 
xistă. Nu comentăm ges
tul demisionariior, spunem 
doar că a demisiona din- 
tr-o funcţie în care te-au 
desemnat alegătorii este un 
lucru ce nu face cinste ni
mănui. Pentru soluţionarea 
problemei ce am abordat-o 
în aceste rânduri, ar fi două 
c ă i: •  Cei şapte să renun
ţe la demisie şi atunci ac
tualul consiliu local îşi va 
continua activitatea •  Să 
fie organizate noi alegeri. 
Care din cele două căi va 
fi tomată ? Vom vedea şi 
vom consemna in „Cuvân
tul liber".

’ TRAIAN BONDOR

RAGCL Simeria a 
Înaintat la Ministerul 
de Finanţe un studiu 
de fezabilitate pentru 
perfecţionarea dotării 
localităţii din punct de 
vedere tehniee-edilitar. 
Studiul, înaintat in 
paralel şi Comisiei in
terdepartamentale, cu
prinde canalizarea ge
nerală şi staţia de epu
rare, inclusiv o  staţie 
de repompare d k  zo
nele joase a apelor u- 
zate. Valoarea lucrări
lor cuprinse în studiu 
—■ Circa un miliard de 
lei. (I C.)
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FAVIOR S.A. ORÂŞTIE
(Urmare din pag. 1)

exact valoarea unui cupon 
din certificat.

-re Există O obligativitate 
(o condiţionare) între nu
mărul de acţiuni dobândi
te prin certificate (Pre
schimbare de certificate în 
acţiuni) Şi cel dobândit prin 
numerar ?

— Persoana care doreşte 
să-şi plaseze certificatul nu 
este obligată să cumpere

şi un număr de acţiuni cu 
bani lichizi.

— Ce se va întâmpla în 
situaţia când numărul ce
lor interesaţi este mai ma
re decât numărul acţiuni
lor 7

— Şi aici există mai mul
te faze. In primul rând 
doar -10 la sută se comple
tează într-o ordine crono
logică, iar dacă numărul so
licitanţilor este mai mare, 
se va trece la licitaţie, în 
etapa următoare.

S.C. ALGEXIM 

 ̂ M  LA PETROCOM SRL

| Comercializează prin magazinele din 
V n II DEVA : — str. 22 Decembrie nr. 
S 76 (vizavi de spital)
|  ■  S.C. Anna Corn. Lux SRL. str. Li-
J bertăţii, bl. J 1, parter. 
i ■  HUNEDOARA : str. Grădinilor 

nr. 2 A (Lipscani)
congelator 160 l 
congelator 120 l 
frigider 240 l

s 
s 
\  
s  s s 
s

!i
— 490 000 le i}
— 400 000 lei i
— 390 000 lei |

t

s • •

CELE MAI IEFTINE ŢIGĂRI 
DE TIMIŞOARA 

LE OFERĂ
S.C. SAMANTA HUNEDOARA 

Telefon 716591 
Carpaţi şi Bucegi -
Snagov 
Top
Pescăruş -

ţ

\
-  2 1 0  m i
-  360 leij
- 240 lei l 

140 le i i
Preţul include TVA ; livrare zilnică.}

DIN DOSARELE POLITIEI
. ' ' r T ' 1 —1 ' •' ;■  '  7 - 1 "—-*• :

Amendă — 2 000 000 de lei l

Desfăşurarea unei acti
vităţi comerciale fără în
deplinirea condiţiilor le
gale atrage de o vreme 
încoace amenzi majorate. 
Un exemplu în acest sens

este şi cea care s-a aplicat 
la S.C. „Thomax I5xim“ 
SRL Hunedoara, unde ad
ministrator este Lucica Ori- 
,şan. Poate că cele 2 000 000 
de lei amendă limpezesc 

• lucrurile pe acolo.

Arestaţi

Intre cei pe care poli- . 
fia a pus mâna in ultima 
vreme pentru că aveau de 
executat pedepse cu închi
soare, se află Rodihel Va- 
sile din Haţeg (doi ani puş

cărie, pentru furt), 'Vasile 
Spiridon clin Petroşani (un 
an închisoare pentru furt) 
şi Vasile Grâu din Vulcan 
(un an puşcărie pentru a- 
bandon de familie).

Fals
La S.C. „Dona import 

Export” SRL Hunedoara, 
lucrează şi Florin Scofin- 
cean. Ca vânzător. între

barea este de ee domnul 
a vândut cartofi şi mere 
folosind o greutate falsă?

„Hai să-ţi gâcesc frumosule"

, Cuf=j>ate că în zona gă
rii şf autogării din Deva, 
Poiiţia municipiului face 
„curăţenie" destui ele cles, 
în’ zonă se aud destul de 
frecvent cuvintele . „Hai 
să-ţi gâcesc frumosule". Se 
pare că amenzile ce se dau, 
deocamdată, nu le pot opri 
pe cele ce spun „trecutul, 
prezentul şi viiloruJ". lată

şi câteva nume. de , prezi
cătoare : Puiu Caşlarov, din 
Deva, Florica Trandafir, 
Susana Gabor şi Irimie 
Macingo, tot din Deva, Sil
via Kiss, Hunedoara şi... 
Marius Căldărar din Ves
tea — Sibiu.

v . w r t v w w w - w v v w w w v w w v w * w A v v w v r t w v v w v w > > w w w f l W y y w f t v v v w v w v v w w v v w w v w ,v r t v w v v .v .v .v . * . s v .s  j

'  \Discuţia cu micuţa cer
şetoare s-a derulat intr-uri 
moment de respir o pentru 
ea; Are şapte ani şi este 
din Deva. Nespălată, dar 
isteaţă. Numele de iamilie 

. nu a vrut să ni-l dezvă
luie. Nu am insistat. Toţi 
o cunosc de Mariana. Noi 
■am încercat sd pătrundem 
In intimitatea copiilor cer
şetori. Cât şi ce am reuşit, 
o să apreciaţi dv. Aşadar...

— Câţi ani ai Mariana? 
■" --  Şapte.

— La şcoală mergi ? 
V:/re- NU.

— Tatăl tău lucrează un
deva ?

— Nicăieri-
— Câţi traţi sunteţi?

— Cinci.
— Cel mai mare Câţi ani 

are?

— Mulţi.
— Ştii să numeri ?
— Nu.
— Câţi bani trebuie 

duci lntr-o zi acasdf
— Două mii.

— Tu ai pat ?
— Da. Dorm singură, 

y. ^-.N iide ereţfv'- ■
— Aseară am fost mai 

mulţi. Şi bunică-mea.
— Iarna faceţi foc?

—, La voi nu face nimeni 
mâncare?

— M aiime.da...
— Astăzi ai mâncat ce

va? (Era ara 15).
— Da. Cărnaţi şi pită.

MARIANA — micuţa cerşetoare
— Dar dacă nu reuşeşti?
— Md bate. Aia mare 

dpee şi 4000.
— Dar câţi ani are?
— Ii mai mare. Are doi 

copii.
— Are bărbat ?
— Nu. A lăsat-o.
— Ea unde locuieşte?

, — Pe fos. v
— Doarme pe ţos?
'rere Da.

•— Câteodată.
— Dar voi ce . sunteţi, 

ţigani sau români?
— Noi ? Români f
— La şcoală merge vre

unul din fraţii td* ?
— Nici unul.
— Mâncare aveţi? Tu 

ce mănânci?
— Acasă, nimic.
— Dar unde ?

' -re In piaţa, l pi--:

— De unde?
— Din piaţă.
— Cine-i cel mai rău cu 

tine? v,
— Oamenii.

. — Care oameni?
— Românii
— Poliţiştii cum sunt? 

Ai avut de iueru cu ei ?
— Câteodată. M-au mai 

dus acolo, dar nu mi-au 
făcut nimic.

— De ce te-au c/ns ia 
poliţie?

■r Pentru că am stai pe 
jos. ...

— Cum ai stat?
— Cu picioarele strâmbe-
— Azi dimineaţă cine 

te-a trezit?
~  Poliţia.
— De undei t
-- De lângă containerul 

de gunoi.
— Cu cine erai ?
— Cu sora-mea
Dialogul a fost mai lung

La stârşit i-am> dat mărun
ţişul ce-l aveam: 290 de 
lei. După câteva minute a 
venit şi mi-a mai cerut 10 
lei. De ce? Să fie suma ro
tundăJ La numărat banii se 
ştie. deci... n.

VALENTIN NEAGU

E a s s K i m i
t VINERI, 4. M. 1994 ) 
l '  0,00 V.O.A. Europe)
1 6,00 BBC ; 6,10 Mara- 
\ ton m atinal; 9,00 Ş tiri;
• 9,to Muzică; 9,30 En- 

glish „One to One" (re
luare lecţia 18); 9,45

i Morning music ; 11,00
l Mica publicitate radio ;
) 11,30 Muzică ; 12,00 Cli- 
i sec cinematografice ;
/ 13,00 Ş tiri; 13,10 Mica 
) publicitate radio ; 14,00 
ţ BBC; 14,30 Country
1 show ; 16,00 Radio ma- 
' gazin de vineri; 17,00

Ş tiri; 17,10 Mica publi
citate radio; 17,30 En- » 

f glish „One to one“ (loc- ) 
I ţia 19) ; 17,45 Mnzică; ţ 
\ 18,00 BBC; 19,00 Top 
i 204-3 ; 21,00 BBC : 21,30 ) 
) Muzică; 22,00 Ştiri; i
) 22,10 Blue night. /
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(Urmare din pag. 1)

lisa simplu membru — să 
stafie despre respectivul e- 
veniment, despre oe solicită 
greviştii, lucru care l-au 
făcut Cei trei ne-au invi
tat să mergem a doua zi 
la faţa locului şi să scriem 
despre acţiunea lor. Am 
promis că ne vom duce şi 
ne-am ţinut de cuvânt.

Miercuri, 2 noiembrie, o- 
ra zece şi ceva. La S.G. 
„Corvintrans" S,A. Hune
doara nimic nu semnala 
precum că aici ar avea loc 
o acţiune revendicativă. 
Maşinile intrau şi ieşeau 
pe poartă, prin curte nu 
era nici un om. „Unde-or 
fi greviştii ne-gm între
bat,-.. Am urcat la biroul 
dlui ing. Ştefan Bălan, di
rectorul societăţii, şi i-ani 
pus şi dumnealui întreba
rea ce ne frământ».

— Nu ştiu de nici o gre
vă, ne-a răspuns interlo
cutorul. /

— Ieri au fost trei domni 
la „Cuvântul liber" şi...

— A, da. Cei de la sin
dicatul nou înfiinţat. Par
că i-am văzut pe ia poartă.

Am aflat mai apoi că

HM SA NE
în unitate sunt două sin
dicate. Unul mare, cu 125 
membri, şi unul mai mi
titel cu 49, acesta din ur
mă fiinţând din 5 octom
brie a.c. Cei trei domni 
făceau parte din al doilea. 
Dl. Ştefan Bălan ne-a pre
zentat nişte tabele din ca
re rezulta că maşinile au 
plecat în cursă, ceilalţi şo
feri lucrează la întreţinere 
împreună cu meseriaşii, de 
fapt toată lumea se află 
la lucru şi îşi vede de trea
bă. Am fost apoi prin câ
teva hale şi am văzut oa
meni muncind, nimeni nu 
stătea eu braţele încruci
şate. „Nu sunteţi în gre
vă i-am întrebat pe câţi
va. „Ce grevă ?, s-au mirat 
ei. Avem treabă',' nu ne 
arde' de aşa ceva." L-am 
întrebat, tot despre grevă, 
pe dl Petru Gheorghe.

— Am semnat mai de 
mult un tabel pentru o 
grevă de două ceasuri ca
re nu s-a. ţinut. Am auzit 
că s-a mai făcut un tabel, 
dar eu nu l-am văzut.

DE-A GREVA!
I-am întâlnit la poarta 

societăţii pe cei trei şi i-am 
întrebat:

— Unde este greva ?
— Păi, ny prea este, ne-a 

răspuns dl vice-lider. Oa
menii au semnat pentru 
grevă, dar n-au intrat în 
ea.
-— De de ?
— Fiindcă le este frică.
— De cine ? -
— Dc conducerea socie

tăţii, eă-i dă afară.
—- Să fie conducerea so

cietăţii un fel de bau-bau ? 
v: — Este. Şi oamenilor le

l

este teamă.
— Când — aşa cum zi

ceţi — au semnat tabelul 
nu le-a fost frică ?

— Atunci nu. Dar grevă 
este să ştiţi. Suntem în gre
vă eu, dl Oprişa şi dl Cris
tian (adică cei trei ce au 
fost la redacţie). Facem o 
grevă parţială.

Am plecat de la „Corvin- 
trans" cu supărarea că am 
pierdut timpul. Despre o 
grevă parţială, a trei oa
meni numai, n-am auzit.

, Greva este un act serios 
şi nimeni nu se poate juca 
cu aşa ceva. Iată de ce am 
intitulat aceste rânduri 
„Hai să ne jucăm de-a 
greva!"

în perioada 30 octom
brie — 3 noiembrie a.c., 
Comandamentul Trupelor 
de Pompieri a organizat 
!h judeţul nostru consfă
tuirea pe ţară a ofiţerilor 
şi inginerilor din trupele 
de pompieri cu proble
mele de tehnic-normativ.

Activitatea s-a desfăşu
rat sub comanda dlui col.

ing. Adrian Dragoş — 
locţiitorul comandantului 
Trupelor de pompieri din 
România.

Consfătuirea s-a înche
iat ieri, 3 noiembrie, în 
oraşul reşedinţă de ju 
deţ, prilej cu care s-au 
desprins o serie de con- ( 
cluzii şi măsuri pentru ţ 

activitatea respectivă (l.C.) |

In meciul amical de fotbal Juniori 
ROMÂNIA — POLONIA 1—0

•Duminică derby-ul etapei a Xl-a din Divizia Na
ţională la fotbal

STEAUA — RAPID
•  Sâmbătă la Timişoara, Poli — COrvinul Hunedoara 

un derby al turului Campionatului Diviziei A, seria aii-a.
•  Tot duminică, dar la Aninoasa, fotbaliştii de la 

Minerul din localitate întâlnesc pe „ortacii" lor din Cer- 
tej'—  oaspeţii ocupă primul loc în clasament, iar gaz
dele, locul doi.

S-au încheiat şi meciu
rile reprezentantelor noas
tre în cupele europene. A- 
şa cum era uşor de prevă
zut, Rapid a suferit la Ein- 
tracht Frankfurt o înfrân
gere la scor (5—0) şi-a pă
răsit competiţia. Fără Ma
tei şi Bealcu, apărarea ce
feriştilor n-a putut opri iu
reşul gazdelor, White fiind 
departe de cerinţele pos

tului încredinţat. în schimb, 
Steaua, în ciuda a patru 
absenţe de marcă din for
maţie — Doboş, Militâru, 
Pârvu şi Lăcătuş, tinerii 
fotbalişti militari au reu
şit nu numai să ţină piept 
adversarilor lor din Liga 
Campionilor — Benfica Li
sabona — dar sa-o şi con
ducă o bună perioadă din 
timp prin golul marcat in 
nun. 26 de Pandurii. Me
ciul ş-a terminat la ega
litate, 1—-1. Viitorul meci, 
tot la Bucureşti cu Ander- 
lecht. ■

Soarta (programarea) a 
făcut ca în etapa a Xl-a 
din Divizia Naţională să se 
întâlnească chiar Steaua — 
R apid! Numai că meciul 
nu se dispută sâmbătă, ci 
duminică, începând de la 
ora 11 şi va fi televizat. 
Mai notăm din această e- 
tapă întâlnirile Dinamo — 
Sportul, Univ. Craiova — 
Petrolul, Ceahlăul — F.C. 
Naţional, „U" Cluj — Fa
rul, care se pot încheia cu 
surprize.

Meci mare, un adevărat 
derby al turului Campio
natului Diviziei A, seria a 
Il-a, se conturează sâmbă
tă la Timişoara, între Po
li -h- Corvinul. După cum 
se cunoaşte, Poli Timişoa
ra este liderul seriei, cu 
28 de puncte la activ şi cu 
un golaveraj foarte b u n : 
29—9. Insă, între adversarii 
cei mai redutabili ai seriei 
se numără Corvinul Hune
doara care în ciuda înfrân
gerii suferite pe teren pro
priu în faţa Tractorului, 
şi-a revenit, a învins la 
Bihor şi a urcat pe locul 3 
in clasament, cu 20 de 
puncte, şi golaveraj bun, 
31—12. Din păcate, Corvi
nul are câţiva jucători de

bază accidentaţi şi dacă 
Sterean nu poate fi recu
perat, se încearcă acest 
lucru cu Bordean şi Ha- 
lostă. Oricum, avem încre
derea că elevii prof. R. 
Vlad vor da o ripostă bu
nă valoroşilor lor adver
sari de sâmbătă.

Vega Deva se deplasea
ză în etapa a XlII-â a Di
viziei B, seria a Ilî-a, la 
Metalul Bocşa — clasată 
pe locul 8 în clasament, cu 
19 puncte, dar cu un gola
veraj negativ (14—22). Da
că ar aduce ai noştri primul 
punct din deplasare ?

în Divizia C, în etapa a 14-a 
are loc derby-ul etapei în
tre Minerul Aninoasa, lo
cul 2 în clasament şi Mi
nerul Certe}, liderul cla
samentului. Gazdele, după 
golaveraj, au ceâ mai bu
nă apărare din judeţ,' a- 
vând primite doar 8 go
luri, iar oaspeţii cea mai 
bună înaintare — 51 de go
luri marcate. Iată o parti
dă ce merită a fi viziona
tă, la care putem înregistra 
un număr record de spec
tatori la Aninoasa.

SABIN CERBU : :;

! D.MP.S.

Stadionul „Cetate" din 
Deva a cunoscut sâmbătă 
o animaţie deosebită, ge
nerată de tineri suporteri 
dăveni veniţi să încuraje
ze echipa reprezentativă de 
juniori a ţării noastre 
UEFA *96 antrenată de La- 
dislau Sătmâreanu şi Va- 
sjle Aelenei, intr-un meci 
amical cu echipa Poloniei. 
In lotul de 22 de jucători 
fac parte şi câţiva juniori 
din Deva şi Hunedoara 
(Szetnely Eiek, Alex. Bă- 
doiu — Deva, şi Scurtu, 
Kiraly şi Lobonţ din Hu
nedoara).

Echipa României a înce
put jocul cU : LUneşcu, 
Bundea, Crăciunescu, Bu- 
tunoiu, Oancea, Zlati, Ro- 
şoagă, Savu, Baciu, Elek 
şi a dominat marea majo
ritate a timpului de joc, 
în atac remarcându-se în 
câteva faze de poartă cu

plul Elek-Savu, dar care 
de câteva ori au ratat... co
pilăreşte, mai ales In mi
nutele 20 şi 44 când n-au 
reuşit să înscrie în ocazii 
rarisime, iâr în rai», 56, 
Aliuţă Şi Zlati s-au încur
cat reciproc în careul oas
peţilor. Totuşi juniorii noş
tri reuşesc in nun. 64 des
prinderea. După o lovitu
ră de colţ, la poarta polo
nezilor, mingea ajunge la 
Oancea ş; acesta lobează 
balonul peste un apărător 
şi şuteâzâ necruţător în 
poartă: 1—§ pentru Ro
mânia. Scor cu care se în
cheie partida.

Revanşa se dispută chiar 
azi, între aceste două for
maţii, pe terenul C.F.R. Si- 
meria, începând de la ora 
14, unde sperăm, vor e- 
volua mai mulţi hunedo- 
reni in formaţie.

SABIN CERBU
ATLETISMUL HUNEDOREAN CONFIRMA

Duminica trecută pe hi
podromul din Craiova, în 
organizarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului şi 
a Ministerului învăţămân
tului, s-a d e s f ă ş u r a t  
etapa finală a Cam
pionatului Naţional de cros 
şcolar pe echipe. Judeţul 
Hunedoara a fost- repre
zentat la toate categoriile 
de elevii Liceului de Edu
caţie Fizică şi Sport Deva, 
care şi de această dată s-au 
situat în fruntea clasamen
telor.

La categoria 11—12 ani 
fete, echipa deveană for
mată din Ada Asiekwu,

Ioana Popovici, Flavia Mi- 
hălţân şi Adela Ogneatt s-a 
clasat pe locul II. La ca
tegoria 15—16 ani echipa 
de fete. a liceului formată 
din Cristina Tudor, Corina 
Cosma, Ionela Bungârdean 
şi Luminiţa Caia a ocupat 
locul I. La această com
petiţie o comportare bună 
au mai avut-o şi elevii Si- 
mana Angalita, Veronica 
Cîmpeanu şi Alin Bustan.

Felicitări tuturor acestor 
elevi şi profesorilor care 
se ocupă de pregătirea lor 
fizică. (Mîrcea Sîrbu, co
laborator).

-Deva

muncă vacante 
la data de 01 noiembrie 1994

Meseria Nr. Ioc

Agent asigurări 30
Analist programator 3
Asistent medical 5
Barman 2
Bucătar 2
Contabil şef 2
Contabil st. medii 1
Croitor 155
Dansator 20
Detectiv particular 10
Brumar 10
Dulgher 23
Economist 12

Electrician 1
Electrician auto .1
Electroexcavatorist ’l
Farmacist * 1
Fierar-betonist 7
Frezor 3
Gardian public 10
Inginer C.F.D.P. 7
Inginer geodezie 1
Inginer mecanic 2
Inginer sistem 1
îngrijitoare 2
Jurist ■...; 2
Lăcătuş 7
Lenjereasă 1
Lucrător gestionar 4 
Macaragiu 3

Măcelar
Maistru C.F.D.P. ■ 
Maistru tâmplar 
Manager
Mecanic întreţinere 
Mecanic auto ,
Medic
Miner salvator prof. 
Mozaicar
Muncitor necalificat 
Ospătar
Pictor decorator 
Primitor-distribuit. 
Reprezentant filială 
Şef de structură 
Strungar 
Sudor autogen 
Tăbăcar 
Tâmplar 
Tehnician 
Tinichigiu auto 
Vânzător 
Vopsitor auto 
Zidar pietrar 
Zidar rosartencuitor 
Zidar şamotor

l \

n
i l

10 I 7 I
5 :

3

2 I
2 %
i i

17
1
6
2
1

10
20
2

i

„TOURING—BETACO DEUTCHLAND" 
prin firma 

„MARSCHALL“
Efectuează transport regulat de per

soane pe ru ta :
•  Bucureşti — Deva — Praga — 

Nurnberg — Frankfurt — Koln — Dus- 
seldorf — Essen — Dortmund şi retur, eu 
autocare de confort înalt — standard eu
ropean, dotate cu : telefon lâ bord, grup 
sanitar, audio-video, bar.

Relaţii şi înscrieri se obţin de la biroul 
firmei „Marschall“ din Hunedoara, str. 
Libertăţii, nr. 3 , telefon — fax 717035.

F R E S C 0
w r  m  m  m u

prin reprezentanţa Hunedoara
•  dozatoare sucuri (superconcentrate)
•  maşini îngheţată ; vitrine frigorifice :
•  refrigeratoare bert
•  maşini paste făinoase
Hunedoara, str. N. Băleescu, nr. 1 Poli

clinica cu plată, et, 3. tel. 054/712832. m 
MARI REDUCERI 
DE PREŢURI LA 

Îndulcitori II

FILIALA SILVICA DEVA

aduce la cunoştinţa agenţilor 

economici autorizaţi că scoate la

H a r  |

l

masă lemnoasă pentru exploatare din 
producţia anului 1995.

Licitaţia deschisă va avea loc în zi
lele de :

— miercuri, 16 noiembrie 1994, om  
10, la sediul Ocolului silvic Petroşani, str *} 
Cuza Vodă, nr. 23, Petroşani, pentru masa i 
lemnoasă oferită de ocoalele silvice Lu- 
peni, Petrila, Petroşani;

— joi, 17 noiembrie 1994, ora 10,00,
la sediul Filialei silvice Deva, str. Titu 
Maior eseu, nr. 2 (clădirea IPEG), pentru 
ocoalele silvice Baru, Pui, Haţeg, Hune
doara, Dobra, Retezat, Deva, Simeria ; !

—  vineri, 18 noiembrie 1994, oră 
10,00, la sediul Filialei silvice Deva, str. 
Titu Maiorescu, nr. 2, pentru ocoalele sil
nice Baia de Criş, Brad, Geoagîu, Gră
dişte, Orăştie, Ilia.

VINERI, 11 NOIEMBRIE 1994, intre 
orele 8,00— 14,00, AGENŢII ECONOMICI 
CU CAPITAL PRIVAT se vor prezenta 
la sediul Filialei silvice Deva pentru pre- 
selecţia prevăzută de art. 15 din „Regula
mentul de comercializare a lemnului", in  
caz contrar nu pot participa la licitaţie.

Total 467 ; L

Relaţii suplimentare referitoare la 
masa lemnoasă se pot obţine de la Filiala* 
silvică Deva, telefon 054/622310, int 211 
şi de ta ocoalele silvice respective.



VANZAR1- 
i f  CUMPĂRĂRI

•  Vând apartament 4
camere, excepţional. De- 
va, Dorobanţi. Relaţii tel. 
617571. (92143)

•  Vând pui Doberrnann,
pedigree, tip A. Deva, tel. 
616559. (92173)

•  Vând casă, grădină, a- 
nexe, gaz,- în Spini, -nr. 92, 
lăţime 45 m, suprafaţă 62 
arii, preţ informativ 
:55 000 000 lei, negociabil.

(92151),

•  SC Basci Tim 
Comp, cu sediul în 
Timişoara, str. Gh. La- 
zăr, nr. 26, vinde al
cool vrac de 96,2 gra
de, din cereale, la preţ ; 
avantajos, în funcţie 
de cantităţile cumpă
rate, Informaţii su
plimentare la tel. 056/ 
144591, 056/122828. :

\  . (92177)

•  Vând apartament
4 camere, etaj' 1, ul
tracentral, posibilităţi 
privatizare. Relaţii tel. 
627542, între -orele 15 
—21. (92230)

•  SC Carpes Vast 
Exim SHI. vinde en 
gros peşte oceanio con
gelat, conserve peşte 
şi produse din peşte,

. carne carcasă şi piese 
din carne. Tel, 619270, 
Piaţa Victoriei, nr. 5, 
Magazin Prola Deva.

, ; (92484)

: •  Vând VW Diesel 
Transportor, sau schimb cu 
autoturism şi Fiat 1600. Tel. 
717069. ’ (1667)

•  Vând teren intra şi 
extravilan, posibilităţi con
strucţie casă: Tel. 721484.

- (1668)
•  Vând ARO 10—4 Un

garia, patru ani, tel. 718604, 
după-masă. (1669)

•  Vând acte Trabant, fa
bricaţie ’86, tel. 712229.

(1670)
•  Vând Microbuz VW şi 

Audi 80, stere excepţiona
lă. Tel. 713886, orele 8—22.

•; (1671)
, «  Vând garsonieră con
fort I, Hunedoara, str. Mun
teniei. Informaţii telefon 
714395. (1672)

•  Vând apartament 2 
( camere, decomandate, con

fort I, Micro 4, Hunedoa
ra, tel. 715071 sau 722258.

(1673)■
•  Vând porumb floricele 

2,5 lone, tel. 633295.
(92181)

•  Vând apartament două 
camere Deva, , zona Gării, 
parter^ privatizare, telefon 
671533 (16—20). (92209/218)

•  Vând casă, grădină, a- 
nexe, pompă, motoare tri
fazice, Tâmpa 121. (92454)

-• Vând apartament 2 
camere Călan, garaj me
talic demonlabil, telefon 
623215. (92212)

•  Vând teren 4500 mp 
(lângă staţia PECO Naghi 
Deva). Informaţii, Agenţia 
PTTll, Ormindea — Băita.

' v v  ■ (92456)
•  Vând apartament 2 

camere sau schimb cu 's i
milar Bucureşti, tel. 642766.

(92471)
•  Vând cazan încălzire

centrală cu boiler, madc 
RFC,. Tel. 617574. (92475)

•  Vând Dacia 1300 sau 
schimb eu 2 cai sau unul

-.'Si diferenţa. Trestia, nr. I.
(92458)

•  Vând dormitor două
paturi, un dulap, motor, cu
tie viteze Moskvici 407, 
628353, 627986. (92451)

•  Vând casă In Gurasa. 
'da. Informaţii la nr. 2h

tel. 146, orele 19—22.
_ , „ , ... .. (92250)
ţ , •  Vând camion 5 tone, 

motor Saviem, 60 000 , km 
reali Tel. 612188. (92249)

•  Vând tractor 100 CP,
plus plug, 2 remorci 5 to
ne, maşină stropit, maşină 
împrăştiat îngrăşăminte, 
motor tractor 65 CP, tel. 
633295. . (92181)

•  Vând Trabant 601 S,
preţ convenabil, motor re
zervă. Vând Opel Rekord 
înmatriculat pentru piese 
de schimb. Călan, str.' N. 
Bălcescu, nr. 20. (92248)

.  •  Vând garsonieră ultra
central. Informaţii la tel. 
617177. (92244)

•  Vând casă cu gaz, apă
si grădină. Deva, informa
ţii 629135. (92239)

•  Cumpăr far dreapta 
Renault 20, tel. 627486.

(92238)
•  Cumpăr garaj încălzit, 

zonă centrală (eventual în
chiriere), tel. 617531.

(92233)
•  Cumpăr talon Dacia,

tel. 622955. (92226)
«i -Vând urgent casă Tur- 

daş. Relaţii Orăştie, str. 
Prieazului 67/37. (92222)

•  Vând apartament 2 
camere Gojdu, parter, De-

_va, Al. Păcii, bl. A 2, ap; 
61, zilnic. (92225)

•  Vând frigider 240 1, 
preţ avantajos, tel. 620095.

(92483)
•  Vând maşină de spă

lat Alba Lux, tel. 612664.
(92479)

•  Schimb sau vând gar
sonieră etaj 3, zona Pro
gresul, cu garsonieră zona 
centru sau Gojdu, tel. 
611121. (92234)

•  Cedăm spaţiu comer
cial în localitatea Munce- 
lu Mic (zona minieră), tel. 
,611121. (92234)

•  Asociaţia de locatari
nr. 129 Deva scoate la li
citaţie în data de 20. 11. 
1994, ora H, o încăpere 
de 16,34 mp, situată la par
terul blocului I, scara A, 
din ,Bdul Dccebal. Informa
ţii suplimentare la telefon 
627463. (92240)

•  SC „BOVIS“ SA Pui, 
cu sediul în comuna Pui, 
jud. Hunedoara, -anunţă 
scoaterea la licitaţie în da-r 
ta de 21. 11. 1994 a unui 
tractor U 650 M. Licitaţia 
se va repeta în fiecare zi 
de luni, până la vânzarea 
utilajului. Informaţii la te
lefon 140, PUi. (92193)

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie ser

viciu, pe numele Lolu Vio- 
rel. O declar nulă. (1674)

•  Pierdut ştampilă apar
ţinând SG Tora Trading 
Comprest SRL Deva. Se de
clară nulă. (92223)

ÎNCHIRIERI
•  Oferim de închiriat gar

sonieră mobilată, Dorobanţi, 
pentru şase luni, tel. 613255.

(92237)
•  Ofer de închiriat apar

tament 3 camere, ultracen
tral. Relaţii tel. 624893.

(92461)
•  Închiriez garsonieră,

mobilată, chiria trimestrial, 
relaţii tel. 621813. (92219)

•  Ofer de închiriat sau 
vând teren pentru priva- . 
tizare. Deva, 611429. -.
, _ (92235)

DIVERSE
•  S.G. „General Trans“

S.A. Petroşani, cu sediul 
în strada Livezeni, nr. 12, 
anunţă practicarea unui a- 
daos comercial de până la 
100 la sută. (92454)

O FERTE  
DE SERVICII

•  Gaut femeie îngrijire 
bolnav în judeţul Alba. Tel. 
621068, după ora 17.

(92236)
•  ÎMPRUMUTURI îti lei - 

primiţi la CASA DE AMA
NET SIMERIA, zilnic 8— 
12, 15—17, tel 661721.

----------- ----------  (92020)

•  Mişu Luppa în cola
borare cu B.T.Ţ. Deva e- 
fectuează transport persoa
ne în Turcia (5 noiembrie) 
— 55 000 ; Polonia (14 no
iembrie) — 45 000. Relaţii 
tel. 612166, 714352 şi la 
sediul B.T.T. Deva.

(0090325)

•  Efectuez transport 
cu camion de 5 tone, 
IFA, preţ 300‘ lei/km. 
Tel. 617742, 621449.

(92242)

•  Societate comercia
lă angajează conducă
tori auto posesori ai 
categoriei B şi C, eu 
stagiul militar îndepli-. 
nit. Relaţii la atelie
rul A.C.R. din* B-dul 
22 Decembrie, nr. 263, 
Deva, între orele. 9,30— 
17. (924571

COMEMORĂRI

•  Se împlineşte azi 
un an de la incredi
bila şi nedreapta dis
pariţie a dragului nos
tru

m a r in e l
GOLEŞIE

din Lăpugiu, la numai 
34 de ani. Vei rămâ
ne veşnic în aminti
rea noastră. Familia 
îndurerată. (92455)

•  A trecut un an 
de sfâşietoare durere, 
de la despărţirea de 
soţia, mama şi fiica 
noastră dragă

ANCA LIGIA 
SICOE

Parastasul de pome
nire va avea loc, la 
Biserica „Sfântu Nico- 
lae" din Deva, sâm
bătă 5 noiembrie a.c., 
ora 10.

Ai lăsat în inimile 
noastre un pustiu i- 
mens. Amintirea ta ne 
va însoţi mereu, veş
nic. Nu te vom uita 
niciodată! *

Dormi în pace !
(92463)

•  Copiii anunţă cu a- 
dâncă durere în suflet că 
la 7 noiembrie se împli
nesc trei ani de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna 
o mamă bună si iubitoare, 

EUGENIA t o m u ş , 
din Zdrapţi.'
Lacrimi şi flori"~pe mor- 

mântui tău, dragă mamă. 
Copiii, familia Daniş.

•  Astăzi, la- 9 ani 
de când ne-ai părăsit 
pentru totdeauna, dra
gul meu frate şi unchi 

MIIIAI PUCHIIJ 
din Haţeg, lacrimi şi 
flori pe tristul tău 
mormânt. Nu ' te vom 
uita niciodată. Sora Lu- 
creţia, nepoata Pusa, - 
cu familia. (92459)

•  Cu adâncă durere în 
suflet, familiile Ardeu şi 
Ppenar din Deva anunţă 
împlinirea â şase săptămâni 
de la despărţirea de cel 
care a fost un bun frate, 
soţ si cumnat

AUGUSTIN ARDEU 
Parastasul de pomenire, 

; sâmbătă, 5 noiembrie, ora 
12, la Cimitirul Catolic din 
Deva. (92486)

•  Au trecut şase luni, 7 
ani şi 9 ani de tristeţe şi

durere de când ne-arn des
părţit de dragii' noştri ma
mă, soţie, tată, bunici, cum
naţi,

LUCIA, 
LUMINIŢA 

şi PETRU VLAD
Odihnească-se în pace ! 

Parastasul de pomenire, 
sâmbătă, la Catedrala Or
todoxă Deva. (92098)

D E C E S E

•  Colegii de la Dispen
sarul Veterinar Veţel sunt 
alături de Verginiea, la 
greaua pierdere a soţului 

TRAIAN DINGA 
:.-Ţ-' (92464)

•  Cadrele didaedee ţi.stu
denţii Facultăţii de Mana
gement în Economia Turis
mului şi Comerţului Inţer- 
naţionai'Heva, profund în
dureraţi de dispariţia ful
gerătoare a studentului

POP SORIN,
transmit sincere condolean
ţe familiei îndoliate.
- Dumnezeu să-l odihneas
că! ' (92145)

•  Soţia Voichiţa, fiica 
Corina şi' fiul Călin, cu 
inimile frânte - de durere, 
anunţă încetarea din viaţă.

- după o scurtă şi grea su
ferinţă, ia numai 48 ani,

a celui care a fost un bun 
şoţ şi tată iubitor

VAS1U PETRU 
Corpul neînsufleţit este 

depus la Casa mortuară.
înmormântarea, sâmbătă, 

5 noiembrie, ora 13. Fami
lia. -  i; V;. (0090330)

•  Cumnatul Ni'cii Martin, 
cumnata Maria şl nepotul 
Daniel deplâng dispariţia 
prematură a celui care a 
fost un cumnat de o deo
sebită nobleţe sufletească 

VASIU PETRU 
Dumnezeu să-l odihneas

că în pace ! (0090331)

•  Soţia Verginiea, 
fiica Diana anunţă 
dispariţia, după o grea 
suferinţă* a dragului 
soţ şi tată

TRAIAN DINGA 
de 41 ani. înmormân
tarea va avea !oc sâm
bătă, 5 noiembrie 1994, 
ora 13, la Veţel. V: 
______________ '.92464)

•  Cu nestinsă durere 
în suflet, fratele loan, 
cumnata Maria regre
tă încetarea din viaţă 
a celui care a  fost

TRAIAN DINGA 
în ziua când ar fi îm
plinit frumoasa ' aista 
de 41 ani. Nu te vom 
uita niciodată. -  (92485)

în organizarea: 'Ă
INSTITUTULUI ELEN DE PROMOVARE 

A EXPORTULUI.
CAMEREI DE COMERŢ Şl INDUSTRIE CLUJ

şi a
S C. EXPO TRANSILVANIA

ia COMPLEXUL EXPOZIŢIONAL din str. Aurel Vlaicu
Cfuj-Napoca 7 -.13 Noiembrie 1f>9 1

VOR EXPUNE

î|: 30 de firme specializate în produse alimentare, textile şi 
încălţăminte, produse chimice, cosmetice, etc.

MAJORITATEA FIRMELOR VOR FI PRODUCĂTOARE
fiind interesate în:

LEGĂTURI COMERCIALE Şl INVESTIŢII IN ROMÂNIA!

ÎNTREPRINZĂTORI !!! OAMENI DE AFACERI !!!
.•:= N u  u i t a t i !! ' .

- O afacere bună începe la
EXPO TRANSILVANIA CLUJ

: j  Deci VIZITAŢI-NE în perioada 7-13'no iem brie  1994 şi nu veţi avea 
decât de CÂŞTIGAT !!!

• i ) Relaţii la tel. 064-11Î743. fax 064-192214. tei /fax 064 153380:154088

VĂ AŞTEPTĂM !!!

vă oferim din GERMANIA
marfa second hand de calitate

ÎMBRĂCĂMINTE
c a n tita te _____Jf p re ţ/k g

0,5 - 1 t ;

1 i o t
peste 1 0 1 .. ^

; - * 2,5 d m

& ,Ă D M  

2,2 D M

can tita te p re ţ/k g

0,2 - 1 t 
pesţe 1 t

3 DM 
2,8 DM

ctC.
o  ÎNCĂLŢĂMINTE: 1 kg. -  1 pereche '
O ÎNBRĂCĂMINTE: l kg = 3 parualonî; 1 kg » 3  rochii; I kg = 5 cămăşi; I kg z  I jachetă: 2 kg 5 
O preturile se calculează în ,l|ii!i:cursui oficial al zilei şi includ TVA.

"ARGE”. s.r.l. SIBIU. Telefon: 069/42.78.72; 069/44.23.60
>1


