
RO, INDUSTRIA UŞOARA ?
— Dle director general, 

dificultăţile existente în 
industria uşoară nu sunt 
dintre cele mai puţine. Ca* 
re este Situaţia economică 
la S.C. „Matex" S.A. De
va ? .

— Perioadă de toamnă 
este mai bună decât cea 
de vară. Solicitările sunt 
mai mari, dar, din păca
te, problemele privind a- 
provizionarea cu materii 
prime rămân încă nerezol
vate, datorită unor dis- 
funcţionalităţi : lipsa colo- 
ranţilor, firelor etc.

— Ce produce concret 
„Matex" Deva ?

— Căptuşeli, articole de 
îmbrăcăminte pentru um
brele, confecţii, ţesături. 
Sub aspect numeric, per
sonalul, în ultimii doi ani, 
a rămas cam acelaşi, cu 
excepţia a 12 persoane ca

re au fost disponibillzate, 
în final, la şomaj. Pentru 
a veni în sprijinul oame
nilor, am făcut o transla
tare de personal în inte
riorul unităţii.

le, inclusiv datoriile şi 
creditele, n-ar mai exista.

— Spuneaţi că desface
rea este totuşi cea mai di
ficilă problemă. In ce sens 
şl de ce ?

Dialog cu dl Aurel Bălan, 
director general la S.C. „Matex“ S.A. Deva

— Care sunt cele mai 
dificile probleme ce stau 
în faţa conducerii firmei ?

— Cea mai dificilă ră
mâne desfacerea, apoi.blo
cajul economico-financiar 
şi de aici implicit apro
vizionarea cu materii pri
me. Blocajul economico-fi
nanciar ne creează totuşi 
mari dificultăţi. Dacă am 
încasa la zi toate facturi

— Capacităţi de produc
ţie în industria noastră 
sunt mult mai multe de
cât necesarul intern, o 
parte a firmelor fiind crea
te în ideea exportului, rriai 
ales pe relaţia CAER. Du
pă ' revoluţiile din Est şi 
desfiinţarea acestui orga
nism, s-au pierdut multe 
pieţe. Ceea ce se face pen
tru export, în prezent, se

face în majoritatea cazuri
lor cu materia primă a 
partenerilor din exterior. 
Nu ştiu cât de rentabil es
te acest lucru şi cât se 
Va putea rezista astfel.

— Ce capacitate utili
zaţi ?

— Noi lucrăm cu 50 la 
sută din capacitatea de ca
re dispunem, câteva cau
ze fiind cele expuse ante
rior, la care se mai adau
gă şi lipsa de bani a con
sumatorului intern, care 
îşi orientează veniturile 
spre produsele agroalimen- 
tare, cheltuieli comune, 
îmbrăcămintea situându-se 
pe nu ştiu care loc.

CORNEL POENAR -

(Continuare în pag. a 2-a)
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Serisoare deschisă
O

Stimate domnule prefect GEOUGEf, .RAlCAN,
Suntem nevoiţi să vă adresăm această scrisoare j 

deschisă, în speranţa că astfel problema noastră îşi | 
va găsi în sfârşit rezolvarea. - '

De o lună ne adresăm dumneavoastră, domnule ! 
prefect, şi dlui inspector general Cindea, sesizând J 
eă la Şcoala Generală Nr. 2 din oraşul Călan, 35 d e j 
elevi sunt obligaţi de către directoarea Cerbieeanu » 
Elena să înveţe limba rusă, deşi există posibilitatea I 
predării limbii germane sau engleze, lucru dorit dc '  
elevi. La ultima audienţă aţi dispus inspectorului | 
general Cindea şi unui subaltern din prefectură să J 
se deplaseze la Călan şi să rezolve pozitiv situaţia. » 
^Dispoziţia dumneavoastră a rămas doar o vorbă in I 
vânt; nimic nu s-a întâmplat în realitate. '

Vii reamintim că cei 35 de elevi nu frocventea- I 
ză cursul de limba rusă. j

No întrebăm cu consternare : dumneavoastră sun- I 
toţi sau nu sunteţi prefectul judeţului Hunedoara ?! j

PĂRINŢII ELEVILOR *

A '.li. Lista cu numele celor 35 de părinţi ai ele- | 
i ilor se află la redacţia ziarului nostru.

(
una p e  zl

— Tăticule, ce înseamnă bigam ?
— Bărbat ce săvârşeşte o a doua gre

şeală, fără a o fi corectat pe prima, dragul

I \

„Servus revista“ ţ
Aşteptată cu interes şi Revista reţine atenţia \ 

cam de mult timp, noua prin poantele hazoase, | 
revistă montată de Tea- dar de bun gust, oferite 1 

trul de Revistă din De- de Ileana Zanke, Izabela J 
va îşi anunţă premiera Haşa, alături de mai ti- 
cu spectacolul „Servus nerii lor colegi Cristina 
revista", ce va avea loc Furdui, Păstorel Vulcu, 
vineri, 11 noiembrie ac., Puiu Faur; prin nume- 
ora 18, la Casa de Cui- rele de balet ingenios 
tură Deva. Regia aparţi- concepute de - maestrul l 
ne unui cunoscut om de coregraf Tică Hanea. Li- / 
artă — Alexandru Da- bretul spectacolului este j 
rian (Bucureşti), regizo- semnat de Petru Mărilă i 
rul unui mare număr dc şi Alexandru Darian. i 
spectacole de televiziune. (M:B.) j

ROMPRES

•  AMMAN, 9 noiembrie 
(Rompres) — Senatul ior
danian a aprobat mier
curi, în unanimitate, tra
tatul de pace semnat la 
26 octombrie de Iordania 
şi Israel, informează France 
Presse. Din cei 40 de 
membri ai Senatului, au 
fost prezenţi 33, iar pre
şedintele Camerei, Ahmad 
Laouzi, nu a votat, con
form obiceiului.

Potrivit Constituţiei, re
gele Hussein va ’ promul
ga fără întârziere un de
cret care va oficializa tra
tatul de pace, aprobat de 
ambele camere ale Parla
mentului.

•  TEHERAN, 9 noiem
brie (Rompres). — Patru 
avioane iraniene au bom
bardat miercuri „obiective 
contrarevoluţionare" ira
niene, aflate în interiorul 
teritoriului Irakului, la 
circa 60 km - de frontieră. 
Potrivit agenţiei oficiale 
Irna, preluate de AFP, 
Reuter. şi EFE, raidul 
avioanelor iraniene a vi
zat îndeosebi o bază a 
Partidului Democratic al 
Kurdistanului iranian, de 
la Koi Sandjak, în Kur- . 
distanul irakian. In cursul 
operaţiunii, au fost „serios 
afectate" un centru de 
comandă şi un depozit de 
muniţii comilne „grupus- 
culelor contrarevoluţiona
re".

Termenul de „grupuscu- 
le contrarevoluţionare" în 
terminologia oficială ira
niană, notează AFP, este

folosit ifejB&onţiJP Irtftt 
pentru n li<Hah0 diţni Ţ  pbt 
porului ( irmfcipâlîr Orga
nizaţie de uiMulţlCi UM1UKT 
faţă de regimul de la Te
heran), cât şi pentru mai 
multe grupări ale opozi
ţiei kurde. Toate acestea 
posedă baze în Irak, de 
unde lansează diverse o- 
peraţiuni în .teritoriul ira
nian.

Irna a subliniat, de 
altfel, că atacul de mier
curi a reprezentat răs
punsul la mai multe ten
tative recente de infiltra.- 
re a unor comandouri ale 
mudjahedinilor în sud- 
vestul Iranului, pentru a 
sabota instalaţiile petro
liere ale acestuia.

•  ROMA, 9 noiembrie 
(Rompres). — Responsa
bilii protecţiei civile au 
alertat autorităţile locale 
din nordul şi centrul Ita
liei că au apărut previ
ziuni de degradare a con
diţiilor meteorologice „în 
următoarele 18 ore", trans
mit Reuter şi AFP. Pre
cipitaţii abundente şi în
tinse sunt aşteptate să ca
dă asupra Piemontului, 
Liguriei, Lombardiei şi 
Toscanei.

Premierul Berlusconi a 
declarat starea de urgenţă 
în provinciile din Nord 
şi a promis un ajutor de 
urgenţă de două miliarde 
dolari. El a mai spus că 
ar putea fi impusă o „taxă 
de solidaritate", pentru a 
se putea finanţa despăgu
biri^ plătite în cea de-a 
doua etapă.

L A  D O B R A

Cine vrea şi cine 
nu vrea pământ?

In Dobra, Legea fon
dului funciar se aplică 
cu succes, până în pre
zent distribuindu-se celor 
cc au drept la pământ 
circa 600 de titluri de pro
prietate. La bunul mers 
al treburilor în această 
direcţie au contribuit şi
— cum mai consemnam în 
ziarul nostru — dl maior 
Meşu Verone si dl Galeriu 
Doru, de la O.C.O.T. De
va. Cu cel de-al doilea 
dintre dânşii am purtat 
recent o discuţie.

— Aplicarea Legii 18/ 
1991 nu este deloc uşoară
— mai ales în Dobra, un
de toate satele au fost 
cooperativizate — şi nu se 
realizează cât ai bate din 
palme. Noi, cei ce mă
surăm terenul, nu dăm

nu luăm pământ, ci

restituim oamenilor su
prafeţele la care au drep
tul.

— Oamenii se plâng — 
şi de la Dobra s-au iscat 
reclamaţii — că aplica
rea legii merge încet şi se 
face greşit.

— Merge aşa cum zi
ceţi, fiindcă unui om i 
se cuvine pământ in mai. 
multe tarlale, ba chiar în 
mai multe sate. In ce pri
veşte cel de al doilea as-

TRAIAN SONDOR

(Continuare in pag. a 2-a)

•  PRIMA COMUNĂ din ju 
deţul nostru în care s-a înche
iat înmănarea titlu rilo r de pro
prietate, în baza Legii fondului 
funciar, este Buccşul. Pe ansam
blul judeţului nostru sunt eli
berate, la această dată, mai mult 
de 17 600 titlu ri de proprietate.
(■v. r.)

•  GAZ MUT AN LA GELMAR. 
O veste bună primită ieri di

mineaţă de la dl ing. Cornel 
Igna, primarul comunei Geoagiu : 
la 25 dc case din satul Gelmar 
s-a aprins gazul metan. Acţiu
nea dc racordare continuă pc 
măsură ce se termină instala
ţiile interioare. (Gh. 1. N.)

•  VIAŢA MERGE ÎNAINTE. 
Anul trecut şi până la această 
dată din acest an, în satele co
munei Dobra au venit pe lume 
61 de fetiţe şi băieţi. Toţi fru
moşi, sănătoşi, dolofani, Spre 
marea bucurie. a părinţilor. în  
aceeaşi perioadă s-au întemeiat

43 de familii noi. Viaţa îşi ur
mează cursul neostoită. (Gh. I. N.)

•  LEGUME — VERDEŢURI, 
în  această toamnă, îndeosebi pc 
terenurile fermelor specializate, 
s-a cultivat cu diferite sortimente 
ide legume-verdeţuri o supra

faţă de 330 ha. Intre acestea spa
nacul ocupă o pondere însemnată. 
Poate în primăvară se vor mai 
găsi şi ouă şi came de miel 
pentru îmbogăţirea meniului. 
(N. T.)

•  CASA DE PIATRA. Astăzi 
domnişoara Simona Circo din

Crişcior şi domnul Giani Rotici, 
din Brad, îşi vor uni inimile şi 
sufletele pentru toată viaţa. La 
bucuria familiei adresăm şi ngi 
„casă dc piatră“ . (AL. J.).

•  ARESTAT. De ce a fost a- 
restat Lucian Ana, artificier la 
E.M, Livezeni ? Pentru că de 
la locul de muncă a sustras 400 
gr. de exploziv şi patru capse 
în scop de braconaj! (V. N.)

A Z I
’ 11 NOIEMBRIE

• Au trecut 314 zile 
din an ; au mai ră
mas 51 :

•  Sf. Mc. Mina, Victor 
şi Vicbentie ;

• 1920. A murit GEOR- 
GE I. PITIŞ (n. 1858), 
folclorist român ;

• 1933. Apare la Bu
cureşti „Cuvântul li
ber", revistă săptă
mânală politico — 
literară — teatru — 
artă, sub conduce
rea lui Tudor Teo- 
dorescu-JBranişte;

• 1934. S-a născut VA- 
SILE REBREANU, 
scriitor şi publicist ' 
român.
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Civili judeţul Hunedoara
In ziua de 8 noiembrie 

a.c, ia Gssa de Cultură 
Deva a avut ioc adunarea 
de constituire a Uniunii 
Asociaţiilor- Profesionale 
ale Pompierilor Civili din 
judeţul Hunedoara.

Uniunea are drept scop 
să contribuie, în .colabo
rare cU Grupul Judeţean 
de Pompieri, la perfecţio
narea activităţii de preve
nire şi stingere a incen
diilor în judeţul nostru. 
Uniunea îşi propune să 
coordoneze şi să sprijine 
in mod direct cele nouă 
asociaţii locale, constituite 
pe principiu teritorial, ca
re funcţionează în zonele 
Deva, Hunedoara, Valea

Jiului, Haţeg, Călan, Si- 
meria, Orăştie, Brad şi Iiia. 
Pentru atingerea scopului 
prepus. Uniunea colaborea
ză eu agenţi economici ca
re au preocupări în dome
niul P.S.I, consilii locale, 
instituţii publice.
Preocuparea centrală a Uni

unii şi a asociaţiilor create 
este participarea la îmbu
nătăţirea organizării şi 
funcţionării formaţiilor ci
vile de pompieri, a protec
ţiei specifice a membrilor 
acestora.

Lucrările de proiecţie şa 
ridicare a gradului de se
curitate împotriva incen
diilor se realizează prin 
colaborarea cu agenţii e-

conomiei, indiferent de ca
pital, care sunt autorizaţi 
de către Comandamentul 
Pompierilor să execute lu
crări în domeniu {proiec
tare, realizare şi întreţine
re a instalaţiilor speciale 
de P.S.T., electrice şi de 
protecţie împotriva descăr
cărilor electrice din atmo
sferă, lucrări de ignifugări. 
Verificări şi încărcări de 
stingătoare. alte lucrări).

Conform Statutului adop
tat, Uniunea este o orga
nizaţie profesională, apoli
nică, neguvernamentală, 
non-profit şi are sediul în 
municipiul Deva, str. Mi* 
hai Eminescu,' nr. 2, tele
fon :'616617.
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\ ieşit de sub tipar monograf ia

A ieşit recent de sub 
tipar, volumul intitulat Li
ceul „Aurel Vlaicu“ Orâş- 
tie care, potrivit subtiţiu
lui său, se vrea un com
pendiu monografie ai a- 
cestei prestigioase institu
ţii şcolare hunedorene, cu 
referire la perioada - cu
prinsă între mii 1919 — 
1994. Fiu al Orăştiei, pro
fesorul Petru Baciu a des
făşurat de-a lungul a- 
nilor, pe lângă activitatea 
didactică, şi o bogată ac
tivitate publicistică. Iii a- 
fara unor monografii de 
interes local, dl Petru Ba
ciu a mai publicata volu
mul „Aurel Vlaicu ■A.vul- 
tun*l Cariaţilor", 1982, 
„Orăştie, mic îndreptar tu
ristic", tipărit în 1985, la 
Editura Sport Turism din 
Bucureşti, „Valea Grădiş
te}, itinerar turistic4* şi 
„Pe urmele lui Aurel Vlaă- 
cu", ambele tipărite 4a 
aceeaşi editură Sport Tu
rism din Bucureşti, în 
1988 şi respectiv în 1991, 
pentru ca în cursul anu
lui trecut să tipărească un 
volum de referinţă, inti
tulat „Orăştie în spiri
tualitatea românească", e- • 
ditat de Casa Corpului Di
dactic din Deva, sub egi
da Despărţământului „As- 
tra“ Orăştie.

ţ  * * • * • «’ • « • »  • 
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Intr-un „Argument" care 
deschide volumul de faţă, 
autorul afirmă : „ ..pentru 
subsemnatul, Liceul „Aratei 
Vlaicu" Orăştie nu este 
un simplu loc de muncă, 
ci un aşezământ spiritual 
de care mă simt legat su
fleteşte, pentru că aici * 
am fost elev şi aici, la ca
tedră, am subliniat per
manent frumuseţea limbii 
şi literaturii naţionale". 
Volumul cuprinde mai 
multe capitole, dintre care 
am reţinut pe cel care face 
referire la periodizarea 
istoriei liceului orăştian, 
între anii 1919-—1994, pe 
cel care face o amănunţi
tă trecere în revistă a 
şcolii în perioada 1919 — 
1977 şi nu în ultimul rând 
pe cele care se referă la 
activitatea de perfecţio
nare a cadrelor didactice 
şi la absolvenţii liceului, 
din diferite generaţii, care 
fac cinste acestui vechi 
lăcaş de cultură şi de în
văţătură românească. Sunt 
amintite, între altele, nu
mele academicienilor Da- 
vid Prodan şi Ioan Baciu, 
ale profesorilor universi
tari doctori Ioan Breaz, 
Cornel Cărpinişan, Cor
nel Simoi, Vasile Izdrăi- 
lă, Nicolae Stăncioiu, ale

• * • * • * •  * • * • * •
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scriitorilor Dominic Stan
ca, Tiberiu Utan şi frai 
Dodu Bălan, ale ziariştilor 
Minei Bodea şi __ Comei 
Nistorescu, precum şi ale 
inginerilor Mierea Vted 
şi Gheorghe Belea.

Această Utilă şi bine
venită carte a profesorului 
Petru Baciu, editată de 
Casa Corpului Didactic De
va şi tipărită la tot mai 
cunoscuta tipografie de- 
Veană P:C. Graf, mai cu
prinde şapte anexe In care 
sunt nominalizaţi' absol
venţii şi cadrele didactice 
care au funcţionat la a- 
eest liceu de-a lungul a- 
nilor şi două anexe * . în 
cadrul cărora sunt enu
merate diferitele premii 
şi diplome ale elevilor, ob
ţinute la olimpiadele şco
lare, sesiuni de comuni
cări sau la alte concur
suri artistice şi festivaluri 
şeolare. în ansamblul- lor, 
cele peste 150 de pagini 
reuşesc să se constituie in
tr-o veritabilă „carte de 
vizită" a Liceului „Aurel 
VLşicu“ din Orăştie, care 
va fi aniversat în zilele 
de 16—17 decembrie a.c, 
cu ocazia împlinirii fru
moasei vârste de 75 de ani.

IOAN VASIU

Nu-i mai (purtaţi pe drumuri,
sunt şi aşa destul de necăjiţi i

Sunt de meserie mecanic auto şi am o 
vechime în această muncă de 24 de ani. 
S.C. Romcamion, unde am lucrat, m-a 
trecut în şomaj. U-am dus la oficiul for
ţe de muncă şi şomaj să mă interesez de 
un serviciu. Mi s-a spus să merg la 
„Energoconstrucţia". Acolo nu .era ioc 
pentru mine, dar am fost îndrumat la 
un autoservire particular la Sântuhakn. 
Patronul mi-a spus că nu mă poate an
gaja, deoarece eu am lucrat ca mecanic 
la autocamioane mari, iar el are nevoie 
de mecanici pentru maşini mici.

M-am întors la şomaj. A » fost în
dreptat la Energomontaj, dar nici acolo 
nu am fost primit .pentru că nu aveam 
repartiţie de la forţele de mudcjti Agri- 
ciitură nu am unde face pentru că nu am 
pământ şi ara ajuns iţă trăita patru 
persoane doar din Salariul soţiei {Gheor
ghe Cismaş — Vâiişoara).

- ☆  ■■
Sunt mecanic de maşini şi Utilaje şi 

am rămas şomer. De la forţele de 
muncă unde am fost în urmă cu trei 
săptămâni să-mi caid Un serviciu am fost 
îndrumat la „Carmetapîast". De acolo 
m-au trimis la Cariera Brănişca. Aici mi 
s-a spus să vin altă dată, deoarece atunci 
nu aveau tocuri. Atunci am fost îndru
mat |a Cariera Zam. Acolo arh foit re
fuzat categoric, deoarece au suficienţi me
canici localnici. După ce că nu am bani, 
mai sunt Şi obligat să mi-i cheltuiesc şi 
pe aceia puţini xare-j primesc, ca.ajutor 
de şomaj, pe drumurile pe Care mă poar
tă unii şi alţii. (Ioan Dotei Moise — De
va, Micro 15, bloc 76, ap. 22).

Pericol de electrocutare ! ! !

In faţa bibliotecii orăşăneşti din 
Haţeg, un stâlp înclinat de înaltă ten
siune stă gata să cadă. Tragedia ce ar 
urma nu mai necesită comentarii. Am 
luat legătura ctt serviciul deranjamente 
la 770932, iar acolo o voce masculină 
mi-a spus că ştie ce tragedie ar putea 
urma, dar ci nu -au macara cu care să 
execute reparaţia... (Sorin Andronache — 
Haţeg).

Câţi controlaţi, câţi impozitaţi, 
câţi amendaţi?

„Vă mulţumim dnilor de la „Cuvântu* 
liber" pentru faptul că sunteţi singurii care 
răspundeţi la scrisorile adresate dvs., fapt 
ce reiese din ziarul nr. 1238/20 oct. 1994, 
ocazie cu care ne găsim îndreptăţiţi Şi 
noi să punem câteva întrebări.

1. Ce impozit plăteşte an taximetrist 
şi cât câştigă el lunar ?

2. Dorim să ni se dea un singur exem
plu prin care un taxiraeţrist a fost amen
dat de Garda Financiară; cu cât a fost

amendat şi de ce? Punem această în
trebare, stimaţi domni, fiindcă aceşti ta- 
ximetrişti nu sunt verificaţi de nimeni, 
iau banii din buzunarele noastre după 
bunul tor plac, nu folosesc ceasul con- 
toar pe care îl au montat, îşi stabilesc 
fiecare după bunul lor plac C/V servicii
lor ce le fac. Când şi de cine sunt _ ve
rificaţi trimestrial. aceşti taximetrişti, 
căci dacă ar fi verificaţi li s-ar stabili 
un impozit ca atare, ceea ce nu s-a fă
cut de către nimeni şi nu se face.

3. Ce măsuri a luat sau la Directo
rul filialei Mintia a RENEL împotriva 
salariaţilor săi, care pe lângă faptul Că 
au salariile pe care le au, au dreptul la 
diferite prime în sume incomensurabil de 
mari şi de dese, nu plătesc curentul e- 
lectric şi în timpul liber apar ca ciuper
cile după ploaie la „taxi"; noi îi facem 
o propunere şi o s-o facem şi dlui pre
şedinte Vaida, al REN EL : să ne anga- 
jeze şi pe noi la „RENEI." Mintia; iar 
pe cei care sunt actţial angajaţi şi fac 
taxi sau au societăţi comerciald să-i dea 
In locul nostru la şomaj, sau chiar fără 
serviciu, măcar două luni pe an ;

4. Câţi taximetrişti au fost verificaţi 
de organele de poliţie dacă le corespund 
autoturismele? Toate acestea sunt lă
sate la voia întâmplării.

5. La câţi taximetrişti li s-a aplicat 
vreo amendă după noul regulament de 
circulaţie, sau la câţi li s-a pus fiola, 
pentru că, să ne fie cu iertare, mulţi 
dintre ei consumă şi băuturi alcoolice, 
având firmă, pe ei nu-i controlează ni
meni? HV

6. Treaba cu contoarul montat pe 
auteforismid de taxi este o farsă; ateste 
contoare nu au fost şi nu sunt verifi
cate de nimeni, niciodată, să ne fie cu 
iertare dnilor Mureşan şi Ştefan, că dacă 
erau verificate se făcea un detners pen
tru mărirea impozitului la aceşti domni, 
la care li se permite să fure banii din 
buzunarul nostru după bunul plac şi să 
dea impozit la 3 luni 30900 Iei.

Oricum noi vă mulţumim încă o dată 
dnilor de la „Cuvântul liber" şi dorim să 
ne faceţi publică această petiţie.

M. Dulău, I. Miron, T. Pascal, toţi din 
Deva.

Poşta rubricii '

•  Nicolae PopescU — Hunedoara;
Regretăm şi noi alături de dv. că la 
semnalele presei, unii, din prea multă 
„democraţie", fac ureche surdă. Ziceţi că 
la semnalul dat de dv. prin ziarul nostru 
referitor la sărăcia sortimentală de la 
magazinul de produse de panificaţie din 
centrul Hunedoarei, s-a îmbogăţit sorti
mentul cu muştar? Păi să nu-ţi sară 
muştarul când vezi cum fac unii comerţ?

•  Erai Ştefan Andrei — Negreşti-Oaş: 
Cu toată părerea de rău, nu vă putem 
îndeplini rugămintea, noi neavând nici 
o legătură cu vreo publicaţie din străină
tate.

t e  vrea şi cine nu vrea pământ?

(Urmare din pag. I)

Si&ur, vorbind despre 
lucrurile aduse din afară, 
acestea îngreunează exis
tenţa industriei de profil, 
însă consumatorul nu ţine 
seama că nu în puţine ca
şuri, din punct de vedere 
al calităţii, nu sunt ceea 
ce par, în special produ
sele turceşti şi-n ultimul 
timp şi cele chinezeşti.

— Privatizarea este la 
«nare vogă. In ce stadiu

se află acest proces la 
„Matex" Deva ?

— Societatea noastră es
te cuprinsă in lista celor 
3900 de societăţi pentru 
privatizare, dar valoarea 
este mare — 12,7 miliarde 
de lei. Privatizarea nu va 
putea fi realizată, după pă
rerea mea, decât prinţr-o 
asociere cu Ua partener ex
tern. Maşinile noastre de 
ţesut sunt vechi, de peste 
20 de ani, or, pentru a 
fi eu adevărat competitivi 
este nevoie, în primul rând, 
de o retehnologizare, ţi
nând cont că ultimele ge

neraţii de maşini de ţesut, 
pe pian mondial, au o pro
ductivitate de 4—5 ori mai 
mare.

— Cum vedeţi viitorul 
industriei de profil ?

— Oameni* oricum tre
buie să se îmbrace, dar 
vor rezista firmele care se 
vor alinia cel mai repede 
la standardele de calitate 
şi productivitate. Suntem 
în tratative pentru o linie 
de credit pentru a reteh- 
nologiza o parte din acti
vitatea noastră. Care va fi 
finalul acestor tratative, 
vom vedea, Li':

(Urmare din pag. 1)

pect, lucrăm după acte 
şi ne străduim să nu 
greşim, ceea ce, poate, nu 
reuşim întotdeauna. Dar 
numeroasele nemulţumiri 
nu de aici izvorăsc, în 
principal.

— De unde, atunci ?
— Măsurăm, de pildă, 

o tarla şi le spunem . oa
menilor de unde până unde 
au pământ. Unii îşi mar
chează terenul cu pari 
groşi, alţii Insă cu o nu
ieluşă ce nu stă mult în
fiptă. în alte eazuri, li
nii mută ţăruşul vecinu
lui cu un pas-doi nlai în
colo. Sigur că cel păgu
bit reclamă şi trebuie să 
facem măsurători noi. Dar 
să ştiţi că nu cu măsura
rea pământului se încheie

aplicarea Legii fondului 
fonda*.

—- Ce urmează ?
— O seamă de operaţii

complicate : întocmirea de 
hărţi noi, de fişe pentru 
fiecare proprietar de pă
mânt ce se cer avizate. 
Abia apoi se scriu şi se 
înmânează titlurile de pro
prietate. In legătură cu 
ultima operaţie, la Do- 
bra se înregistrează un
paradox.

— Despre ce este vor
ba ?

— Unii, de fapt cei mai
mulţi, se grăbesc să intre 
In posesia pământului şi 
să primească titlul de
proprietate.

— Foarte firesc.
— Atunci cum vi se

pare atitudinea celor ce
nu vin să-şi ridice titlu
rile ?
. — Nefirească. J .

:J>. ------

— La primărie sunt vreo 
50 de titluri neridicate, 
deşi oamenii au fost a- 
nunţaţi să Vină să le ia. 
Unele au . fost comple
tate încă In antil trecut.

— Putem cita câteva 
nume ?

— Notaţi: Floarea şi 
Alexandru Taşcov, Emil 
Negrilă, Lucia şi Ana 
Vesel, un domn Igna, din 
Deva ş.a. Ana Letiţia Ro- 
diea Popa — pe motiv că 
îi lipsesc 1? ari, deşi nu-i 
aşa — refuză să primească 
titlul de proprietate.

Umblă vorba că oa
menilor le e teamă de 
impozitul agricol şi unii 
cred că dacă nu-şi ridică 
actul vor scăpa de irtipo- 
zit.

— Nici vorbă. Impozit 
vor plăti toţi cei re au 
primit teren. indiferent 
dacă au titlul sau nu.



Ded, sâmbătă, mare med 
al tricolorilor in Campio- 
ftatul Europe*», «ând,.' la 
Bucureşti, pe stadionul dua 
Ghenoea, începând de la 
ora 18, România Întâl
neşte pe Slovacia. Selec
ţionerul A. Iordănescu nu 
i-a mai convocat la lot pe 
Stângaciu, Mi hali, Co- 
tora, V. Ştefan şt OŞfti. 
Singura schimbare de e- 
senţă în lotul obişnuit este 
înlocuirea lui Mihali 
Adrian Matei — pentru 
prima oară chemat la fc* 
tul naţional. Până la ur- 
nâă, dacă toţi jucătorii sunt 
apţi, tot cu echipa „stan
dard" va Începe selecţio
nata - noastră jocul. Să fie 
Cu noroc, să obţinem mult 
râvnita victorie. Meciul 
va-fi televizat.

Revenind la campiona
tul nosţru intern, mai bine 
zis la diviziile A, B şi G, 
întrucât etapă viitoare în 
D.N. se dispută miercuri, 
16 noiembrie, vă rea
mintim că sâmbătă, Cor- 
vinul primeşte acasă re
plica Jiului IELIF Craio- 
va — una dintre forma
ţiile ce a început destul 
de bine turul «cestui cam
pionat (a surclasat pe 
ter6n propriu în etapa a' 
Itl-a cu 4—0 pe F.C. Bi-

I

Avancronică fotbalistică

VINERI, 
U . X I. 1994

I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I

9,00
r» precedentă (reluare); 
14,45 Videotext publici
tar: 18,00 Deschiderea 
emisiunii; 18,05 Ştiinţa, 
în slujba oamenilor (do
cumentar TV •• World- 
■et): 18,20 Avanpremie
ra filmelor la DEVASAT
•  Publicitate; 18,25 Un
concert pe săptămână: 
W. A. Mozart; 19,90 TELE 
7 abc •  Film serial : 
„Casa din prerie"; 19,50 
Clip VIVA; 20,00 Primul 
pas * Emisiune de Livia 
Pop ; 2 1 ,0 0  DEVASAT •  
Tele-magazinnl sfârşitu
lui de săptămână. Din 
sumar; •  Desene anima
te •  Ştiri •  Reporter 
O.S.: „In munţi, toam
na"... ; Sport, muzică şi 
publicitate •  Documen
tar ; •  Front Bunners;
•  Nopţi italiene : Moda 
Ia Roma ; 21,45 TELE7 
abc. •  Chestiunea zilei.

hor), dar treptat a în
ceput să cedeze puncte Şi 
acasă, dar mai ăîes in 
deplasare. Oricum, există 
o diferenţa de valoare în
tre cele două echipe, chiar 
daci nu este exprimată 
■dar de poziţia lor în cla
sament (Corvinul locul 4), 
Jiul Craiova (9) şi «u toa
te câ hunedorenii au câ
teva indisponibilităţi, nu 
se pune la îndoială victo
ria Corvinului, care se a- 
flă la o luptă strânsă, 
„umăr la umăr“, îndeosebi 
cu Tractorul Braşov pen
tru locul... doi în clasa
ment.

In Divizia B, Voga De
va va avea ca oaspeţi pe 
fotbaliştii dc la UJM. Ti
mişoara, o mai veche 
cunoştinţă a devenilor. 
Punctul (foarte preţios şi 
pentru moralul fotbalişti
lor de la Vega, dar şi în 
lupta perttru părăsirea în
cet, încet a zonei pericu
loase a clasamentului), a- 
dus din deplasare, a fost 
cu echipa compusă nu
mai din jucători deveni, 
fără nici un jucător de 
la Caransebeş, care nici

Emisiune de Mîhai Ta- 
tulici; 2%35 Film serial 
•  Vegas ; _ 23,25 Mitică. 
Emisiune de Viorel Gai
ţă ; 23,30 In miezul lu
crului ; 24,00 Video text
publicitar.

VINERI,
11. XI. 1994

0,00 VJDJ1. Europe; 6,00 
BBC; 6,30 Maraton ana- 
tinal; 9,0b Ştiri; 8,10
Muzică; 9,30 EngRsh
„One to one" (reluare 
lecţia 23); 9.45 Morning
musîc; 11,00 Mica publi
citate radio; 12#0 Clişee 
cinematografice; 13,00
Ştiri; 13,10 Mit» publi
citate radio ; 14,00 BBC;
14.30 Country show; 16,00 

de vl-
17,60 Ştiri ;17,I© 

Mica publicitate radio; 
17,30' English „One to 
one" (lecţia 24); 17,45
Muzică; 18,00 BBC ; 18,00 
Top 20+3; 21,00 BBC ;
21.30 Muzică; 22,00 Ştiri; 
2 2 ,1 0  Biue nigtit.

CAMERA DE COMERŢ 
Şl INDUSTRIE A JUDEŢULUI

HUNEDOARA \
Vă invită să vizitaţi în zilele de 23~-25 

nov. a.c. expoziţia de utilaje de industrie 
alimentară şi produse alimentara

FOODAMSÎ '94 —  Budapesta.

; ’ toată gama de u ti
laje alimentare (vitrine frigorifice, utila
je pentru bucătării de restaurant, lin ii de 
cofetărie, patiserie, carmangerie, aba
toare, prelucrarea laptelui, îmbuteliere. 
împachetare etc.).

Vor f i prezente peste 800 de firme din 
28 de ţării *

Vizitarea expoziţiei vă oferă posibilita
tea de contactare directă a firmelor ce 
oferă produse interesante pentru d-stră.

Detaliile se pot afla la C.G.I. Hune
doara ‘--r Deva, str. î Decembrie, nr. 35, 
tel. €12924, 616792, dna Arşoi Flavia.

Sdeparte nu au dat ran- 
aenţul scontat, ©in pă
cate, lotul de vean e sub

ţire de tot- — numai 13 
jţicători — şi echipa tre
buie să se mobilizeze e- 
Xemplar pentru a obţine 
Victoria. Ei au nevoie mai 
mult ca oricând de spri
jinul spectatorilor. aşa 
cum numai devenii au a- 
vut puterea să o fată în 
acest campionat, înţele
gând greutăţile prin care a 
■trecut Vega Deva până 
acum. Să fim alături de 
ei şi duminică!

Au inai rămas de dispu
tat doar hei etape din 
Divizia C. Duminică, 13 
noiembrie, se desfăşoară o 
etapă ce se conturează a 
fi a gazdelor. Doar două 
se anunţă a fi mai echi
librate ce se desfăşoară 
'la Bărbăteni între Mine

rul din localitate şi Mi
nerul Ghelari (două din
tre formaţiile bune ale 
Diviziei C, apropiate ca 
valoare, în care evoluea
ză câţiva jucători bine 
cotaţi) şi la Simeria, din
tre C.F.R. şi Minerul A- 
ninoasa — locul în clasa
ment şi care a dovedit şi 
în faţa liderului că me
rită locul ocupat în cla
sament — oaspeţii având 
şansa unei Victorii. La 
Livezeni se întâlnesc două 
noi promovate in Divizia 
G <— Minerul — Favior 
Orăştie. De puţin timp, 
conducerea tehnică a for
maţiei Minerul , livezeni 
a fost preluată de Gogu 
Tonca 1 Ne aşteptăm la 
un frumos reviriment al 
formaţiei din Livezeni. In 
restul partidelor de la 
Certej, Hunedoara, Călan, 
Orăştie, Vulcan şi Brad, 
şanseie sunt de partea 
gazdelor.

SABIN CERBI)

ANUNŢ IMPORTANT !

în vederea completării locurilor vacan
te din unităţile de cala ferată cu absol 
venţi ai învăţământului superior, Regio
nala C.F. Timişoara face înscrieri până în 
data de 25. XI. 1994, pentru absolvenţii 
învăţământului superior, promoţia 1993J 
1994, în specializările :

. — TEHNOLOGIA TRANSPORTURI
LOR FEROVIARE ;

— CONSTRUCŢII CĂI FERATE, 
DRUMURI ŞI PODURI ;

— TELECOMENZI FEROVIARE, E- 
LECTRONICA ŞI TELECOMUNI
CAŢII, ELECTROTEHNICA, E~ 
NERGETICĂ ;

- — ŞTIINŢE ECONOMICE ;
— ŞTIINŢE JURIDICE ; .
— CHIMIE ALIMENTARĂ.

- Acte necesare dosarului :
• cerere ;
• diplomă de absolvire a facultăţii, o- 

rig iw l şi copie ;
* ̂ inafricolă ;
• adeverinţă de la unitate C.F., în ca

zul în care părinţii, soţul sau soţia 
sunt C.F.R.-işti.

Dosarele vor fi depuse la sediul Re
gionalei C.F. Timişoara, str. 16 Decem
brie 1989, nr. 2, Timişoara, Divizia re
surse umane — compartimentul învăţă
mânt.

Relaţii suplimentare la telefoanele : 
056 — 191701, 191702 (centrala CJF.R.I, 
interioare 3301, 2084.

9

BANKCOOP DEVA 
VINDE LA LICITAŢIE 

chioşc din lemn, Situat pe str. M Emi- 
uescu; ■'
autoturism Dacia 1300; 
microbuz Volkswagen- 
Licitaţia va avea Ioc in data de 15 noiem

brie 1994, ora 11, la sediul Judecătoriei Deva, 
biroul executori judecătoreşti.
•• apartament cu 3 camere, situat în Deva, 

str. 1 Decembrie, bi- 4 A, ap. 8,
Licitaţia va avea loc în data de 22 noiem

brie 1994, ora 9, te sediul Judecătoriei Deva, 
biroul executori judecătoreşti.

casă cu grădină şi curte, situată în Orăş
tie, str. Beri ului, nr. 12; 
autoturism BMW 320 ; 
autoturism Daria 1310. 
licitaţia va avea loc in data dc 22 noiem

brie 1994, ora 9, te sediul Judecătoriei Deva, 
biroul executori judecătoreşti.
•  casă eu grădină şi curte, situată în Sântan- 

drei, nr. 210.
Licitaţia va avea loc în data de 22 noiem

brie 1994, ora 10, la sediul Judecătoriei Deva, 
biroul executori judecătoreşti. ""  i

•  apartament cu trei camere, situat In 
str* N. Bălcescu, bl. 18, ap. 17.
Licitaţia va avea tec in data de 22 noiem

brie 1994, ora 10, la sediul Judecătoriei Deva,1 
biroul executori judecătoreşti.

(c-dă) ■

S.C. ROMCAMION S.A DEVA 
Organizează concurs de selecţie pentrtt 

ocuparea postului de /i'v'V-
•  MANAGER
în conformitate cu prevederile L eg ii 66̂  

1993-_ Ofertele se vor depune la sediul socie
tăţii din Deva, str. Depozitelor, nr. 17. Con
cursul va avea tec 1a 30 zile de la data ultimei 

i.

F R E S C 0

prin reprezentanţa Hunedoara
•  dozatoare sucuri (supetcimctnt ratei 
9  maşini îngheţată ; vitrine frigorifice
•  refrigeratoare bere 
6  marini paste făinoase
Hunedoara, str. N. Bălcescu. nr. I Poli

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

: ÎNDULCITORI- '
f tW V V W W W W tfW V M W JW W M V W W W r t W i W I W

vă oferim din
marfa second hand de calitate 

ŢĂMINTE ÎMBRĂCĂMINTE
cantitate^__ \: preţ/kg

0,5- 11 
1 lOt 

peste 101

2,5 DM 
£,4DM 
2,2 DM

cantitate . preţ/kg

0,2 - 1 t 
peste 1 t

3 DM 
2,8 DM

O ÎNCĂLŢĂM INTE: 1 kg. =: I pereche
0  ÎNBRĂCĂMINTE: 1 kg = 3 pantaloni; 1 kg s-3 rochii; 1 kg = 5 cămăşi. 1 kg = i jachetă, 2 kg = 1 palton, etq. 
O preţurile se calculează îu ld j ^ u r s u j  oficial al zilei şi includ TVA.

"ARGE\ s.r.l. SIBIU. Telefon: 069/42.78.72; 069/44.23.60



CUVÂC U V Â N T U L  L IB E R
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; VĂNZĂRI- 
fc.'( CUMPĂRĂRI

•  Vând apartament 2
camere, etaj 4, decoman
date (debara, balcon în
chis, telefon), Avem lift. 
tub gunoi. Posibilitate ime
diată. Informaţii Deva, 
613226 (8—15), 611587 <18 
— 21. (0090341)

•  Vând en gros haine 
import Olanda, sortate, 
nesortate, tel. 650961.'

(92796)
•  Vând apartament trei 

camere, zona Progresul, 
preţ 10 000 DM sau ochi. 

•valent lei. Informaţii tel.
611775. (92767)

•  Vând garsonieră Da
cia, bl. 8, tel. 612822, 250® 
DM. (9276®)

Vând apartament 4 
camere, zona Dorobanţi, 
15000--DM sau lei, nego
ciabil. Informaţii tel, 
613622, după ora 18. (92767)

. •  Vând armă mixtă 
de vânătoare cu lu
netă marca Z H, nouă 
şi efectuez transport 
izotermă 1—5 tone. 
Tel. 650961.

(92796)

•  Vând bolţari de con
struit. Str. Zăvoi 1, fa
milia Ga bor (drumul spre 
Archia). • (0090340)

•  Vând câini'(pui) Coker. 
Relaţii la  tel. 614460.

(92800)
•  Vând dubă TV trans

port marfă şi persoane, rao- 
ţj&r Braşov, piese rezervă. 
Rapolt, 129, tel. 669217.
J . (92803)
•  Vând tractor U-450, 

plug, disc, semănătoare pă- 
ÎOasc, remorcă două osii, 
remorcă basculabilă. Re
la ţii tel. 777432, orele 16.—

(92799)
/ •  Vând convenabil gar

sonieră, Deva. Gojdu,' Al. 
Crinilor, bl. E 13, ap. 77,
după ora 15.

X- (92519)
•  Vând apartament trei 

Camere, central, Orăştie, 
str. Eroilor, bl. E, se. B, 
ap. 15, negociabil.

(92761)
•  Vând casă, Hărău, nr. 

57, sau schimb cu apar
tament, plus diferenţă.

(92518)
•  De vânzare carabină

cu lunetă fi x  57, telefon 
713299. (92786)

•  Vând cazan ţuică, 801, 
Ilia, str. Libertăţii, nr. 
92, telefon 426.

(92785)
•  Vând 3500 mp teren 

arabil. Deva. tel. 621486.
(92790)

•  Vând apartam ent .3 
camere, central şi . mobi
lă combinată, preţ con
venabil. Deva, bdul De- 
cebal. bl. 15, sc. I, ap. 72.

(92789)*
•  Vând apartam ent 2 

camere, Orăştie, Mureşu
lui. b1. 10/13. sc. B.

(92787)
•  Vând minibuz To

yota şi instalaţie satelit 
completă. Bretea Strei, 
761109.; (92782)

•  Vând teren (53 ari) Ia
ieşire din Deva, cu ac
ces la şosea. Informaţii, 
str. N Bălcescu, nr. 38. 
Deva. (92805)

•  Vând urgent şi foarte 
convenabil combină fri

go rifică  Gibson * (SUA). 
/Informaţii tel. 712339.

"  (92777)
•  Vând Fiat Ritmo pen- 

,tru  piese schimb. Dobra,
I telefon 633293. (92775)

, ţr  Vând convenabil Da- 
Liţia 1300, fabricaţie 1980,
; stare ‘ foarte bună, - tel.

621596, orele 11—13, 17— 
20. (92776)

•  Cumpărăm mobilier 
antic, bijuterii, tablouri, 
ceasuri, argintărie, porţe
lanuri. Tel. 628716.

' (92543)
•  Vând frigider Arctic, 

betonieră, uşi, ferestre, vi
deo Sharp, haine piele. 
Telefon 615107.

(92808)
•  Vând casă nouă cu

grădină (24 ari), Archia, 
telefon 621260. (92827)

mmm » mmm'9 mmm'9 'mmm •  #  m

•  S.C. Nic — Lav 
oferă en gros şi en 
detaillc O gamă va
riată de peşte şi pro
duse din peşte, la pes
căria Piaţa Obor şi 
Vegeta, ia 250 gr. 
Toate la preţuri foarte 
avantajoase. Telefon 
717159.

~ 9 ^ 1  —
•  Vând urgent şi foarte 

convenabil Trabant 601. 
Informaţii tel. 722723.

(1693)
• Vând dulap frigorific,

două uşi, 900 1, preţ con
venabil. Tel. 718148, după 
ora 20. (1694)
, •  Vând apartament trei 

camere, etaj III, Hunedoa
ra. Informaţii tel. 724508.

(1697)

ÎNCHIRIERI
•  Caut garaj de închi

riat. Preţ convenabil. In
formaţii Hunedoara, la 
telefon 721816, între ore
le 16—22. (1696)

DIVERSE
•  Ş. C. „BIBLIOFOR“ 

S.A. Deva anunţă inten
ţia de majorare a adaosu
lui comercial la produsele 
comercializate, începând cu 
data de 11 decembrie 1994.

 ̂ (92832)

PIERDERI
•h

•  Pierdut sigiliu nr. 767,
aparţinând Gărzii Finan
ciare Dffva. Se declară 
nul. (92781)

OFERTE
DE SERVICII /

•  Efectuez transport 1,3 
'tone, tel. 616483.

(92780)
•  Angajăm şofer, cate

goria D, pentru extern, 
maximum 35 ani. Infor
maţii, Orăştie, str. Victo
riei, 2 A. (92795)

•  Restaurant Castelo an
gajează ospătari, barmani, 
bucătari şi piccolo. Infor
maţii, tel. 61563®.

(92802) .
•  S.C. „B.A.D.P.S." S.A. 

Deva organizează concurs 
pentru ocuparea postului 
de contabil şef, în ziua de 
25 noiembrie 1994, ora 10.

Condiţii: studii superioa
re economice, şi 10 ani 
vechime în specialitate. 
Relaţii suplimentare la 
telefon 627115.

(92797)

COMEMORĂRI
•  Au trecut doi ani de 

la stingerea din viaţă a 
regretatului nostru

IOAN CIRCO,
din Hărţăgani. Lacrimi şi 
flori pe mormântul său. 
Dumnezeu să-l ierte ! So
ţia Ileana cu familia.

/ ■■ (92783)
•  Ce frumoasă ne-a fost 

familia când am fost toţi 
împreună şi ce tristă este 
amintirea acum,. în 13 
noiembrie 1994, când se 
împlinesc trei ani de când 
ne-ai părăsit, dragul meu 
soţ

IONEL SAMOILESCU
— morarul din Simeria 
Veche. Nu te uităm nici
odată. Soţia Silvia, fiice
le Lia şi Jenica, ginerii 

. Nicu şi Miron, nepoţii 
Lavinia, Emil şi Sebastian, 

’ mama soacră Măriucâ.
(92228)

•  Fiul Nicolae, nora 
Mioriţa şi nepoata E- 
milia reamintesc că 
s-au scurs 6 săptămâni 
de la decesul celei 
care a fost

VISLOVSCHI 
LEONTINA 

Paraşţasul de pome
nire, duminică, 13 no
iembrie, la Biserica 
ortodoxă din cimiti
rul din str. Emines- 
cu, Deva. Odihneas- 
că-se în pace !

(92826)

•  Cu nemărginită 
durere şi lacrimi în 
ochi, reamintim tu
turor celor care l-au 
cundscut şi preţuit, că 
s-au scurs patru ani 
de la > incredibila şi 
nedreapta plecare în 
eternitate a dragului 
nostru fiu şi frate

AUREL RUS 
(RELUŢ)

Dragostea noastră 
să-ţi vegheze somnul 
de veci. Parastasul de 
pomenire va avea loc 
duminică, 13 noiem
brie 1994, la Brănişca.

(92540)

D E C E S E

•  Colectivul S.C.
Farmaceutică Reme
dia S.A. Deva este 
alături de colegul Faur 
Ioan . la greaua încer
care pricinuită de de
cesul tatălui. Trans
mite sincere condo
leanţe. (92806)

•  Familia Bodea de
plânge ’ moartea pre-

. matură a bunului lor 
fin

EMIL BERCEANU
din Mărtiheşti. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace !

•  Soţia Adelina, fiul 
Mariuş, nora Nuşa şi 
nepoata Izabela, cu 
inimile frânte de du
rere, anunţă încetarea 
din viaţă, după o grea 
suferinţă, la numai 61 
de ani, a celui care 
a fost
SILVIU CRĂCIUN
Corpul neînsufleţit 

este depus la Casa 
Mortuară Deva. în
mormântarea, sâmbă
tă; 12 noiembrie, ora 
13.. Familia.

(92833)

•  Colectivul E. M. 
Veţel este alături de 
colegul ing. Crăciun 
Marius, greu încer
cat prin moartea ta
tălui

SILVIU CRĂCIUN
. Sincere condolean

ţe.- (92833)

S.C. UTILNAVOREP S.A. CONSTANTA
B-dul AUREL VLAICU Nr.52 Tel.-Fax 041-68.36.84

....v'. 041-67.50.34
REPARA

A*, - motoare SVV 680 - YVOLA 
- motoare SVV 400  - FADROMA 

cu piese originale POLONIA 
COMERCIALIZEAZĂ:
~ palane mecanice 
- cricuri hidraulice

produse ale celebrei firme americane

YALE
■ m i I'i    M i II I I I » ij H i p i i  II  iiH M ii w f  I ' ' iX  ■

S.C. AL1NTRANS S.R.L. B R A D 
Anunţă intenţia de majorare a adaosu 

lui comercial, Începând cu 11 decembrie 
£1994: (92668).

S.C. MEFIL S.A. BISTRIŢA ’ 
Jud. Bistriţa-Năsâud 
Telefon 0631250491 

Produce şi vinde fire acrilice pentru 
tricotaje, intr-o gamă variată de culori şi 
fineţe, la cele mai scăzute preţuri.

(c-dă)

S.C. „ROMEUR“ S.R.L. 
cu sediul în Oradea, Piaţa Independenţei, 

nr. 47-49

VINDE DIN STOC
•  ULEI COMESTIBIL, DUBLU RA-ţ

‘ FINAT, DE FLOAREA-SOARELUl, J
la preţul de producător, astfel :

•  la schimb de ambalaj, în sticle 
£ Euro de 0,5 litri — 900 lei sticla ;

•  vrac (vărsat), la preţul de 1750 leii 5
kg. >

Informaţii la sediul firmei sau la te-i 
lefoanel'e : 059 — 163767. 163768 sau favf 

$ 059—163689. |

S.C.F.D.P. PETROŞANI
cu sediul în strada Gării, nr. 2, Petroşani 5

Conform aprobării lt.C.F. Timişoara cu nr. 66/5 
03. XI. 1994, în ziua de 13. XI. 1994, între orele 6,55 5 
— 14,45, în vederea executării unor lucrări urgente laţ 
calea ferată, se închide circulaţia feroviară pe tron-% 
sonul de cale ferată Merişor — Băniţa. '

Vor fi afectate următoarele trenuri de călători :
— Trenul 2702 cu plecare din staţia CF'R Simeria*

■va circula până la staţia CFR Puf, dfr unde se întoar-; 
ce la Simeria ca tren 2025. .

— Trenul 2702/2025 pe distanţa Pui — Petro- J 
şani se anulează.

—. Trenul 2718 se limitează Ia staţia Petroşani, de! 
unde formează trenul 2717 pe distanţa Pui —1 Petro- & 
şani. . . j
V — Trenul accelerat 264 şi 263 Arad — Timişoa- 2 

râ — Petroşani, se anulează pe distanţa- Petroşani —5; 
Subcetate. ■ /.■■■.; a-,X / •
' — Trenul 2025 rămâne in staţia Petroşani, de! 

unde formează trenul 2026 ce va circula regulat.
— Garnitura trenului 2702, după formarea trenu-; 

lui 2025, rămâne în staţia Simeria._
— Trenul 2026 pe distanţa Simeria — Petroşani*

se anulează. î
«—Trenul 2734 pe distanţa Petroşani — Lupeni5 

se anulează, . o :’/.'■" uUj  ţ
— Trenul 2703 pe distanţa Lupeni — Simeria î

se anulează. J
— Trenurile 32101, 20301, 23911, 32487, 23803,;

23821, 29004, 23802, 20122, 23812, 20302, 23912 se.
anulează.

— Trenul 27301 circulă cu dispoziţie lt. C.
(101)

S.C. HORTICOLA S.A. DEVA
Ferma viticolă Şoimuş vinde zilnic, j  

! exceptând duminica, între orele 8—16 : J
•  tulburel — 700 lei!litrul,
în preţ se include TVA.

S.C. COMPP1L S.A. 
SUCURSALA HUNEDOARA—DEVA 

Scoate la licitaţie pentru închiriere 
! parţială următoarele spaţii :

— Petroşqni, str. Livezeni, nr. 363;
—- Orăştie, str. N. Titulescu, nr. 62. 
Licitaţia va avea loc în fiecare săp-

[ tâmănă, în ziua de luni, începând cu data 
Ide 14 noiembrie 1994, ora 11, la sediul 
|Sucursalei din D ev a, strada Grivi- 
Iţei, nr. 37, în condiţiile H. G. 1228/
•1990. A-Ai

Documentaţia se găseşte la sediul 
\sucursalei.

Informaţii suplimentare la tel. 613117

w


