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#  NAŢIUNILE UNITE. 
Unul dintre cele mai con- 
Iroversate documente inter
naţionale, Convenţia ONU 
asupra mării, a cărei ela
borare a fost iniţiată în 
urmă cu 26 de ani, a intrat 
miercuri în vigoare — a- 
nunţă EFE. Noul drept al 
mării, cunoscut mai ales 
sub denumirea prescurtată

U.N.C.L.OS (United 
tions Convention on the 
Laiv of Sea), îşi propune 
să reglementeze toate pro
blemele ce privesc prezer
varea şi utilizarea o- 
ceanului planetar, stabi
lind regulile pentru ex
ploatarea fundului mări
lor. U.N.C.L.O.S. va pro
mova, începând de la 16 
noiembrie, „o bază legală 
pentru toate utilizările 
mării, care va servi drept 
suport pentru elaborarea 
acordurilor specifice me
diului oceanografie" —> a

opinat i iul din „părinţii' 
<1 acum & îtului , rofe so -ui
bulgar Aleksandr Iankov.

♦•KIEV. Ucraina va a- 
dera la Tratatul de nepro- 
liferare a armamentului 
nuclear după ce va fi sem
nat un acord, internaţional 
privind garanţiile acordate 
pentru securitatea sa, a de
cis miercuri parlamentul 
de la Kiev. Prezent la se
siunea legislativului, şeful 
statului, Leonid Kucima, 
declarase, înaintea votului, 
că acordul cerut ar urma 
să fie semnat de Statele

Uniţfe, Rusia şi Marea Bri- 
tanie, la 5 sau 6 decembrie 
anul curent, cu prilejul re
uniunii la nivel înalt a 
Conferinţei pentru Securi
tate şi Cooperare în Europa 
(C.S.C.E.), de la Budapesta, 
relatează agenţiile France 
Presse şi Reuter.

#  MOSCOVA. Acţiunile 
de depistare a elicopterului 
„Mi-2“, cu 8 persoane şi 
60 de kilograme de aur la 
bord, dispărut fără urmă 
la 30 octombrie în regiunea 
Amur, continuă, relatează 
Itar-Tass. La operaţiunile

de căutare au fost mobi
lizate mai multe grupe de 
cercetare, precum şi un la
borator zburător, un avion 
„11-18“. Căutările sunt în
greunate de faptul că gro
simea stratului de zăpadă 
în zona cercetărilor depă
şeşte un metru, menţionea
ză agenţia.

#  GENEVA. Doi arbori 
sequoia centenari au fost 
tăiaţi marţi la Geneva pen
tru a permite crearea par
cării de 210 locuri a clă
dirii ce va adăposti Pro
gramul Naţiunilor Unite

peptru Mediu (PNUE), ceea 
ce a provocat mânia eco- 
logiştilor locali, relatează 
France Şresse, recepţiona
tă' de Rompres. Tăierea ce
lor doi copaci şi a mai mul
tor platani în vederea con
struirii unei parcări pentru 
funcţionari „demonstrează 
lipsa de considerare a 
PNUE faţă de mediu", a 
declarat un reprezentant 
al Greenpeace, organizaţie 
care a aruncat resturile ar
borilor tăiaţi în parcarea 
actuală a acestei organiza
ţii specializate a Naţiuni
lor Unite. •
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5 teptat cu interes,
Gasa Cărţii din Deva 
s-a deschis, miercuri, „Sa
lonul hunedorean al căr- 
ţii“. O manifestare care, 
la actuala ediţie, i s-au 
alăturat alte două saloane 
-î- -muzical _ şi cel de pa- 

, petărie -r  jucării. „Salo- 
. hui* hunedorean al părţii" 

a. reunit, la deschiderea 
festivă o parte, prea mică, 
dintre scriitorii hunedoreni 
şi o mulţime de oaspeţi 
— . directori, redactori de 
carte, scriitori din intrea- 

‘ ga ţară, care au ţinut să 
onoreze cu prezenţa lor 
manifestarea. Li srau ală
turat oficialităţi — ing. 
Georgel Răican, prefectul 
judeţului, prof. univ. loan 
Uifăleanu, vicepreşedinte 
al Consiliului judeţean, ing. 
Ovidiu Hagea, '■ primarul 
municipiului;. Deva, repre
zentanţi ai presei şi ai u- 
nor instituţii judeţene şi - 
locale.

Cuvântul de deschidere 
a fost rostit do dl Horia 
Crişan, directorul S.C. „Bi- 
bliofor" S.A. Deva, orga
nizatoarea manifestării, ca
re, împreună cu colabora
torii săi, au oferit, în spa
ţiul cultural al Casei căr-

„SALOANELE 8IBU0F0R“
ţii, cum spunea prof,- loan 
Sic« , c "vdic; şef al I t- 
v ctorat i» Juneţea p n 
tru Cultură, un prilej de 
întâlnire cu cartea bună 
. cu . criito i.

Publicul iubitor de lite
ratură a fost martorul lan
sării mai multor cărţi. Pri
mele două volume,; apă
rute Ia Editura „Helicon", 
au fost prezentate de di
rectorul- acesteia, dl loan 
lăncii. Este vorba de „Mic 
dicţionar de cultură reli
gioasă  ̂ de Radii Ciobanu 
şi romanul „Cred că ieri, 
doamnă..." de Constanţa 

; Mărcii. A urmat. lansarea

romanului „Dans în lan- 
ţu r' 4 H ns Berger, cr - 
itor român stabilit la Miin- 
chen, prezentat de direc- 
torul Editurii „Arania", dl 
Daniel Drăgan ; i volumu 
lui cu nuanţă A  >ric ,0- 
paiţe romane", semnat de 
prof. . univ. Dorin Alicu, 
volum prezentai de Adria
na Rusu, directorul Mu

ieri, la Casa Cărţii din 
Deva au fost lansate căr- 

-ţile': „Napoleon şi proble
mele Istoriei" de Victor 
Isac, „Carte pentru învă- 
* 4 ilf betul r 1 m n  
Adrian Frăţilă. Cărţile au 
fi st p eze ntaţe ds seriit 
rii Rac i Ci t -« «a respec
tiv, Vinicîu Gafi > Tot ieri, 
1, Librăria , î •"‘ •t angs "
din Petroşani, s-au lansat 
volumele: „Condamnată la 
singurătate", versuri de A- 
lexandra Nicoleta Săndu-

zeului Civilizaţiei Dacice şi . lescu; „Carte de colorat"
Romane Deva; precum ‘şi 
o antologie de poezie, „Pri
mii' noştri poeţi", ■ realizată 
de Ion Itu, volum prezen
tat de dna Maria Cristea 
Şoimu, directorul Editurii 
„Ametist".,

le îoa ţ \xente Bozeşan 
„Amarul mierii" de Eugen 
Evu; „Calul troian" de 
Dumitru Spătaru ; „Primii 
noştri poeţi" de Ion Itu. 
Manifestarea continuă.

MINEL BODEA

„R E J E AI) A“ -

un capăt de aţă...

A Z I
18 noiembrie

•  Au trecut 321 de 
zile din an; au mai ră
mas 44;

•  Sf. MCi Platon, Ro
man şi Zachei;

•  1924. S-a născut 
IORDAN CHIMET, scri
itor român.

Aspect de la deschi derea „Saloanelor Bibliofor" la Casa Cărţii Deva. 
Foto: PA VEL LAZ A

In a doua jumătate a lu
nii iulie, sub titlul „Re
ţeaua", publicam un ar
ticol în care aduceam la 
cunoştinţa cititorilor noş
tri o seamă de lucruri le
gate de activitatea unei 
reţele internaţionale de in
fractori care se ocupa cu 
furtul de autoturisme de 
pe teritoriul românesc, pe 
care apoi le valorificau în 
Iugoslavia şi Bulgaria. Tot 
atunci mai spuneam că 
cercetările în acest caz 
continuă. Acum, când Par
chetul de pe lângă Tribu
nalul Hunedoara le-a în
cheiat, putem spune că 
ele au fost deosebit de 
complexe şi dificile; Dar, 
iată mai concret faptele.

Principalul inculpat este 
11..'i. c: , cetăţean iu
goslav, venit în . România 
în urmă cu un an, împre
ună cu alţi conaţionali. 
Ceilalţi au dispărut I 
Ei .se hotărăsc ca de pe 
teritoriul !î r i .  nie să fii 
re autoturisme de provă- : 
nienţâ străină, în special 
din zona vestică. Doi din
tre ei ajung şi pe la Deva 
în acest scop. Era într-o 
seară de iulie. In autotu
rismul lui Halid s-a mai 
aflat „Besim", şi Dumi
tru Lavinia din Lugoj, 
gazda primului. Spunem 
doar „Besim", întrucât i- 
dentitatea lui nu a putut 
fi stabilită. Dar, să reve
nim. La Deva, cei doi re
uşesc să fure un autotu
rism străin, aparţinând u- 
nui cetăţean italian. Era 
aproape de miezul nopţii 
când au plecat cu el că
tre Lugoj. La volanul ma
şinii furate Se afla „Be- 
şim“. Totul a mers bine 
până în apropierea loca
lităţii Mănăştur, din ju
deţul Timiş. Aici, pe un 
drum comunal, cei doi 
s-au reîntâlnit. în timp ce 
transbordau bunurile afla
te In autoturismul furat, 
au fost surprinşi de lucră
tori hi postului dc poliţie. 
■Prins a fost doar Halid 
Kozlica, „Besim" reuşind 
să fugă. I se va pierde 
de tot urma... Autoturis

mul furat va fi restituit 
cetăţeanului italian (omul 
se va constitui parte ci
vilă cu suma de două mi
lioane de lei, contravaloa
rea unor bunuri dispărute 
din maşină). Autoturismul 
folosit pentru furt, confiscat 
de poliţie. Tot de poliţie 
au fost confiscate şi cele 
500 de mărci pe care Ha
lid le-a primit dc la „Be
sim" pentru „transportul" 
făcut până la Deva. ; Cam 
astea au fost în esenţă 
faptele.

Spuneam la început că 
cercetările au fost : deose
bit de complexe şi difi
cile. Iată şi argumentele.. 
Din actele : de cercetare 
penală efectuate în aceas
tă cauză a rezultat că Ha
lid . Kozlica a mai furat 
şi iile jil1' - di 
na vestică a 'ţării (Timi
şoara şi Reşiţa), dar şi din 
Bucureşti. Tot el (singurul 
prins din reţea) şi-a fal
sific , , iportul, atât pri 
vin 1 lata « >i set ii cât şi 
a valabilităţii, legitimân- 
du-se cu ci la poliţie şi 
parchet, -

Şi acum, pentru a ne du
miri cât de cât asupra a ceea 
■ce înseamnă o asemenea re- 
ţea, iată ce s-a mai consta
tat. Halid Kozlica a mai 
•fost cercetat şi condam
nat la trei ani şi şase luni 
închisoare de Judecătoria 
sectorului 5 Bucureşti pen
tru mai multe infracţiuni 
de furt. Foarte bine, veţi 
spune, numai că el a fost 
condamnat sub numele de 
Pesic Mielenko ! Aşa scria 
pe paşaportul cu care s-a 
legitimat! Dc altfel, con
damnarea nici nu a exe
cutat-o. Abia în urma u- 
nor constatări tehnico- 
ştiinţifice dactiloscopice s-a 
•stabilit că este. vorba de 
aceeaşi persoană. Dar du
pă ce a „vizitat" munici
piul Deva.

Cât despre „Besim", nu
mai Dumnezeu ştie pe un
de se mai învârte...' Halid 
este un capăt de aţă...

valentin neagu
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1 •  — Soţul meu. mi-
! cumpărat un televizor j 
|  color! I
2 —* Al meu încă nu se î 
I jenează să meargă cu | 
|  mine la cinematograf... j
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•  EXPOZIŢIE. In întâmpina
rea aniversării Marii Uniri de 
la 1 Decembrie 1918, Muzeul de 
Etnografie şi Artă Populară din 
Orăştio organizează în perioa
da 22 noiembrie — 10 decem
brie 1994 Expoziţia documen
tară intitulată „Orăştic şi Ma
rea Unire", care işi propune să 
oglindească, priq imagini şi do
cumente, contribuţia Orăştiei la 
săvârşirea măreţului eveniment 
de la Alba Iiilia. (M.B.).

•  „MISS
Vineri, 18

HUNEDOARA ’94“.
noiembrie a.e., ora

17,30, la Clubul „Siderurgistul" 
din Hunedoara se va desfăşura 
ediţia a V-a a Concursului „Miss 
Hunedoara ’94“, organizat de 
instituţia gazdă. Juriul va alege, 
dintre cele 10 concurente ajun
se în finală, cele mai frumoase 
şi mai inteligente, pe câştigă
toarea ediţiei din acest an, care 
va fi desemnată „Miss Hune
doara ’94". (M.B.).

•  VIITOAREI RECOLTE — 
BAZE SOLIDE. In comuna Ra- 
polt' au fost semănate în aceas
tă toamnă — în strictă confor
mitate cu normele agrotehnice 
— 30 ha cu orz şi 584 ha cu 
grâu. Sămânţa aşezată în sol a 
fost procllrată, în cea mai mare 
parte, de la „Asirom" Orăştie,

iar holdele, răsărite deja, arată 
foarte bine. (Tr. B-).

•  RASA ŞI LAPTELE. Rasa, 
masa (hrana) şi casa (adăpostul) 
sunt factorii decisivi pentru pro
ducţia de lapte. Acordându-le 
toată atenţia, crescători de ani
male ca : Aurel Bulz, Mircea 
Costea, Grigore Iusco, Ionel Ui- 
bar, Petru Cazan, Vasile Seme- 
nescu şi alţii din comunele Baia 
de Criş şi Ribiţa au obţinut pe 
o lactaţie normală între 3200 şi 
3900 litri lapte de la fiecare va
că din rasa Pinzgau. (N.T.).

•  NOU. Societatea comercială 
„Adi-Lia Company-Impex" S.R.L. 
a deschis în Deva, pe bulevar
dul 1 Decembrie, un magazin 
de desfacere a cărnii şi subpro

duselor de carne. Furnizorii sunt 
producători particulari. Preţurile 
acceptabile. (E.S.).

•  DRUMARI DE ELITA. Şan
tierul de' drumuri de la Certeju 
de Sus, secţia de specialitate din 
Păuliş, asfaltează drumul spre 
Săcărâmb, Bocşa. Drumarii lasă 
în urma lor lucru de cea mai 
bună calitate. In mod deosebit 
se cuvin vorbe de laudă şi pre
ţuire maistrului Gheorghe Ilie şi 
şefului de echipă Vasile Lipcei, 
„drumari de elită" — cum îi 
numea şeful secţiei, dl. ing. Gelu 
Simina. (Gh; I.N.)



Scrisoare de muJfumire ■]
Recent, pe adresa Prefecturii judeţului Hune*1 

doara, a sosit o scrisoare din partea Comitetului E- j 
xecutiv Raional Strâşeni, din Republica Moldova, în 
care se mulţumeşte instituţiei hunedorene pentru 1 
sprijinul material şi financiar acordat populaţiei din 
raionul de peste Prut, urmare a calamităţilor na-, 
turale din 26—27 august a.c.

In urma acţiunii umanitare întreprinse de Pre» 
fectura judeţului Hunedoara s-au adunat materiale 
şi bani în sumă de 150 de milioane de lei, între care , 
5 milioane de lei bani lichizi. Intre firmele din ju
deţul nostru care şi-au adus o contribuţie aparte 1 
în sprijinirea sinistraţilor din Raionul Strâşeni se în- | 
scriu: „Casial“ S.A. Deva — 25 tone de ciment şi 22 
tone de var; „Marmosim" S.A. Simeria — 50 de tone 
mozaic şi „Siderurgica" S-A. Hunedoara — 105 tone I 
oţel beton. (C.P.) .

-  PROIECT DE 
AMENAJARE A ZONEI

GĂRII DIN SIMERIA

Consiliul local Simeria 
a aprobat planul de siste
matizare a zonei gării. Pla
nul, întocmit de arhitectul 
Cornel Florea, prevede 
construirea aici ă uftui com
plex comercial Ce va cu
prinde magazin universal, 
cofetărie, unitate ABC, spa
ţiu pentru desfacerea ră
coritoarelor ş.â. Planul mai 
prevede un complex meş
teşugăresc şi amenajarea a 
două staţii do autobuz.

Cei ce doresc să desfă
şoare o activitate comer
cială şi de prestări servicii 
în zona gării din Simeria 
vor trebui să participe cu 
fonduri. (Tr. B.).

-

„Banc Post" are o filiali şi la Simeria i

NECAZ URI LE UNUI FERMIER

La Simeria a avut loc 
inaugurarea sediului li
nei filiale a „Banc Post”, 
ce se află pe strada I 
Decembrie, bl. A I, par
ter. La ceremonia ce a 
avut loc cu acest prilej 
au participat dl, Mircea 
Deac, directorul Sucursa
lei Hunedoara a „Banc 
Post", dl. ! Ioan Jura 
Păun, primarul oraşului, 
reprezentanţi ai altor 
bănci ce funcţionează în 
judeţul nostru şi, evi
dent, lucrătorii npii fi
liale, tăind panglica i- 
naugurală, dl. Mircea 
Deac a rostit o. scurtă 
alocuţiune în care a 
subliniat că momentul, 
coincide cu împlinirea a 
doi ani şi opt luni de la

inaugurarea Sucursalei ju
deţene a „Banc Post", că fi
liala din Simeria este a 
noua unitate de acest fel 
din judeţul nostru, şi a 
reliefat rolul şi locul ce-1 
ocupă „Banc Post“ în sis
temul financiar, aportul 
ei la procesul de priva* 
tizare. Vorbitorul a ară
tat, totodată, avantajele 
ce le oferă „Banc Post" 
celor ce apelează la ser
viciile e i : operativitate 
maximă în servirea cli
enţilor, dobânzi însem
nate celor ce-si depun 
banii aici, toate opera
ţiunile se fac gratuit, a- 
mabilitate faţă de Clienţi. 
„Banc Post” este o uni
tate financiară pusă to
tal în slujba oamenilor 
ce funcţionează in ca

drul Poştei Române, ceea 
ce li oferă posibilitatea 
să efectueze servicii deo
sebite Ea desfăşoară o 
activitate loială, o con
curenţă cinstită.

Vorbitorul a mai sub
liniat câteva intenţii de 
viitor ale unităţii ban
care: în curând se va 
deschide o filială „Banc 
Post" în Valea Jiului, în 
Deva va începe, în scurt 
timp, construcţia sediu
lui Sucursalei judeţene 
a „Banc Post", se vor 
construi sedii noi pentru 
filialele din Hunedoara 
şi Petroşani.

Directorul filialei „Banc 
Post" din Simeria este 
dna Doina lordache.

TRAIAN BONDOR

In cele peste trei dece
nii de când lucrează la 
Ferma pomicolă din Orâş- 
tie a Staţiunii de Cerce
tare şi Producţie Pomicolă 
din Geoagiu, dl. ing. Ioan 
Popa a avut parte de multe 
împliniri in plan profesio
nal, dar uneori nu l-au 
ocolit nici necazurile. A- 
cestea din urmă's-au am
plificat mai ales în ultimii 
ani, când a început de
gringolada pământului, şi 
au culminat în 1994; când 
terenurile fermei au fost 
inundate, eauzându-i pa
gube evaluate în jurul a 
100 de milioane de lei. Cu 
toate greutăţile întâmpi
nate, gândind că vor veni 
şi vremuri mai bune, dl. 
Popa este frământat de 
problemele specifice sezo
nului, spunându-ne că mai 
are încă puterea şi voinţa 
necesare să revigoreze ac
tivitatea acestei ferme pro
filată îndeosebi pe pro
ducerea de material sădi- 
tor pomicol.

Recunoscându-i-se meri
tele. şi aportul la dezvolta
rea pomicultura în ju
deţul nostru, cât şi in zo
nele limitrofe care preiau 
puieţi pentru plantare de 
aici, împreună cu alţi 
câţiva specialişti în pepi
niere din ţară, a făcut q 
deplasare pentru documen
tare bi Italia, unde a stră
bătut o serie de zone con
sacrate tn pomicultură. Re- 
latându-mi despre cele vă
zute acolo, aprecia că a- 
cum pomicultura noastră 
este serios rămasă în ur
mă, în special datorită sla
bei dotări tehnice. Fireşte, 
sub aspect teoretic şi aî 
condiţiilor pedoclimatice

am putea să remontăm 
handicapul in timp scurt, 
dar atâta vreme cât nu 
sunt bani şi suficient in
teres faţă de acest sector 
ne vom zbate tot în lip
suri şi neputinţă. Se ştie 
ce ar trebui să facem, 
însă nu prea avem cu 
cine şi cU ce să ne miş
căm spre performanţă, lu
crurile la noi mergând in 
virtutea inerţiei, strategi
ile in pomicultură ră
mânând la nivelul unor 
simple intenţii. Fără ’ a 
minimaliza cu nimic pro
gresul ce s-a făcut Îndeo
sebi în domeniul cercetă
rii, fără investiţii serioase 
în acest domeniu suntem 
sortiţi să ne învârtim în- 
tr-un cerc vicios, suferind 
în final producţia de 
fructe şi consumatorii. Dacă 
în Italia se oferă în fie
care an sortimente noi şi 
cu randamente superioare 
de material sădi tor, ga
rantat pentru producătorii 
de fructe, dar care costă 
de 10—15 şi etâar 20 de 
ori mai mult pe bucată 
decât preţul practicat ia 
noi, asta înseamnă că po- 
micultorii au şi ce şi de 
unde alege. Să nu mai 
vorbim că şi calitatea fruc
telor şi aspectul lor co
mercial sunt deosebite.

Revenind la problemele 
noastre concrete, dl. Popa 
Îşi exprima nemulţumirea 
pentru faptul că planează 
încă incertitudinea asu
pra situaţiei pepinierei 
(unde se produc anual în 
jur de 300 000 puieţi din 
toate speciile pomicole şl 
e largă Varietate de so
iuri, ce sunt adaptate con
diţiilor locale), cât şi a-

supra restului terenului, 
disputele referitoare la 
stabilirea proprietăţii parcă 
nu mai au sfârşit. Trăind 
într-o asemenea derută, 
cu greu se poate concepe 
o. strategie clară de cul
tură, de asigurare în vii
tor a progresului în po
micultura judeţului. Spe
cialiştii ştiu bine ce tre
buie să̂  facă hr atest scop 
şi au dorinţa să scoată 
din impas producţia de 
fructe, dar este nevoie să 
li se asigure şi condiţii 
pentru ca să pună în prac
tică experienţa acumulată, 
să fie valorificat mai bine 
potenţialul pomicol al 
gospodăriilor particulare şi 
societăţilor comerciale. Sediul Filialei Simeria a Banc Post Hunedoara — Deva, Inaugurat de cu

rând. Foto: PA VEL LAZA
NICOLAE TtRCOIi -  V m m  . t —  mmm
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A patra iarnă la... Polul Nord?!
Nu-i vorba de nici o 

expediţie la polul frigu
lui, ci de o sumbră per
spectivă a locatarilor din 
cartierul Micro 7, din Hu
nedoara,constitui ţi in a- 
sociaţia de locatari nr. 38, 
Perspectiva de a îndura 
blestemai celei de-a patra 
ierni fără căldură, fără 

' apă caldă,
— Unde aţi apelat pen

tru a aduce căldura In 
apartamentele locatarilor 7 
— i-am întrebat pe dl 
Floria» Opriţi*, preşedin
tele Asociaţiei de loca
tari nr. 22.

— Ca în fiecare înce
put de sezon friguros, âm 
bătut Ia toate uşile.

— Anume. '
— Mal înţii ia Primă

rie, chiar la dl primar 
Mariş. Ni s-a spus: „Fiţi 
liniştiţi, se va rezolva. Nu 
veţi Indura a patra iarnâ 
fără căldură. Dar tariftşft 
şi la R.A.G.C.L." Am fost 
„fiţi pe pace. Veţi arca

- t p f f 1 — » t m  ■ făspan- 
suL tpvMdâr. Frigul a ve
n it V M *  Şt apă caldă 
nu c, fa. Am revenit la 
Primărie, la dl primar. 
Se pare că l-am nimerit 
nervos. „Mai daţi-ml pa-

ce. Mergeţi la R.A.G.C.L. 
Ei sunt cu căldura" —nt 
s-a spus. Di Racoîţea, şef 
de echipă la R.A.G.C.L., 
care am înţeles că răs
punde de aducerea căl
durii în casele noastre, a 
tfat mai tranşant: „O să 
ayş# căldură când «mau 
CU". Scurt. Os sft nud fa
cem f O l peste 306 dte 
Mărimi, eu bătrâni, -ţa 
mici, a» vor duce ia P 
mărie, tfu vor pleca până 
le rezolvarea problemei. 
A patra lamă in frig nu 
se mai poate Indura!

Gh. I. NEGREA

O  societate fantom a?
Când S.C. „Publicius" S.R.L. din Deva, strada Ba- 

riţiu, nr. «A  încheiat contracte de abonament cu mal 
mulţi deveni prin care societatea se obliga să livreze ia 
domiciliul abonatului lapte şi produse lactate, cel care 
s-att abonat au sperat că în telul acesta vor scuti timp 
cu deplasările diaree şi cu rialul la cozi, după lapte, 
N-aa pus la îndoială nici a clipă seriozitatea firmei. To
tul a mers bine, până într-o *i când motoreta CU ataş 
nu şi-a mai tăcut apariţia la scara ori la poarta omului. 
S-a motivat mal întâi că n-au ştiut adresa, apoi c i s-a 
defectat maşina do transport, tn cele din urmă, mau mai 
găsit nici o motivaţie. Pur şi simplu n-au mat adus lap
tele, Revoltaţi, rând pe rând abonaţii s-au prezentat 1a 
sediul firmei, iar adieie trecute au fost acolo în număr 
mal mare, pentru a cere explicaţii patronului şi a-şl re
cupera banii luaţi de către societate, în avans. Ori de 
câte. ori au venit ia firmă, salariaţii au ridicat din u- 
mefi, n-au ştiut ce să le mai răspundă. într-o zi, abo
naţii au luat cunoştinţă, prfntr-un anunţ pus pe uşă. Că 
cei care doresc si renunţe Ia contract să se prezinte 
marţi, 15. XI. 1994, în jurul Orei 19, la sediul firmei. M 
abonaţi «-au conformat, sperând iu recuperarea banilor. 
Au aşteptat in irig, Bun» de o oră, ia uşa încuiată a 
societăţii, dom-, doar va apărea cineva. Di radar «mă. 
Am reţinut Şt Câteva proteete: „DC ce neMrt» luat bănit, 
daci nu se ţin de cuvânt?": „Ne vom adresa poliţiei"; 
„Să fie şî aceasta a societate fantomă*?*: j m i  rând 
Poate face cineva ce Vrea în ţara asta?". Chiar aşa» 
(E.S.) "  \  ...... - - ---- ----------- --------- -—

utnuri o dAţă̂ P. ţă/idjpăit •  ■ '■ * * *  «r- rişpja a ţăitMăt R.ţl > mm i m h Oh  m i m i m u

VINERI, 18. II. 1994

9,00 Emisiune în relu
are; 14,15 Videotext; 18,00 
Deschiderea emisiunii; 
18,0-5 Ştiinţa în slujba oa
menilor: Sunteţi depen
dent?; 18,33 Avanpremie
ra filmelor. Publicitate; 
*8,40 Da concert pe săp
tămână: WA. Morari i 
19 ,00  Tale ? abc — Film 
seria!: Casa din prerie; 
19,80 Clip Vi Va; 20,00 Pri
mul pas; 2 1 ,0 0  Dovusri — 

|  teie-magazinul riârşituiui 
de săptămână. Din sumar: 
o Desene animate: Petri 
Pan o  Ştiri o  Avanpre- 

1 miera filmelor •  Formula 
« « •  FUm documentar,

4 Vara pinguinilor (partea 
H *  Bpwrt» « u r i  şi pu-

I

hltrttnfril m. TWmmău#
•  Mupţt ttrikm  
Trie 7 abc, Am avut M 
întâlniri cu Nicolae Ceau- 
şescu — interviu cu Ti- 
tus Popovtrit 23,15 Film 
serial: Vegas; 0.05 Mi
tică; 0,10 Videotext.

RADIO DEVA

VINERI, 18. ti. 1994'

0,00 V.OA.; «,00 BBC: 
6,30 Maraton matinal; 9,00 
Ştiri; 9,10 Muzică; 940 
One to one (reluare lec
ţia nr. 28); 11 ,00  Mica pu
blicitate radio; 12,00 Oi- 
şee cinematografice; 1340 
Ştiri; 13,10 Mica publiei- 
tete radio; 14,00 BBC; 
1440 Country show; 16,00 
Radtomagazin de vi
neri: 17,00 Ştiri; 17,10 
«Ucu publicitate radio;

C&* 4l*ă tp p p , v»M"' > 
nr. 29); 17.45 Mutici ; 040  )
W U k  a m  Top 20 +  3; |
21.00 BBC; 21,30 Muzică; |
22.00 Ştiri; 22,10 Blue * 
night; 2340 Ediţie spe-1

VINERI, 18. II. 1994 j

15,00 Videotext — a- i 
nunţuri de mica publici- f 
tate; 17,00 observator; * 
18JMJ Focos; 1840 We- I 
ekend magazin; 19,00 Film ! 
artistic: Accidental; 20,30 1 
Woridnet. . J

I

D.M.P.S.
SITUAŢIA LOCURILOR 

DE MUNCA VACANTE 
LA DATA DE 15. 11. *94

Meserie Nr. tocuri

I '
Actor
Agent asigurări 
Asistent 
Barman 
Betonist ‘ î
Bucătar , , "s 2
Casier 1
Cofetar-patiser 2
Contabil şef ŞI
Contabil st. medii 1
Croitor 135
Detectiv particular 10
Drumar . 10
Dulgher 8
Economist 13
Electreexcavatorist 1
Farmacist Ş
Prapor Ş
Gardian public 10
Inginer GJ^DJP. - §
Inginer electronică 2
Inginer energetic 1
Inginer geodezie 1
Inginer mecanic 4
Inginer metalurg 1
îngrijitoare .-4
Jurist 2
Lăcătuş 6
Lenjereasă 
Lucrător gestionar

2
4

Macaragiu 2
Măcelar 4- carmanger 2
Maisttu C-FAJJP. 2
Maistru tâmplar
Manager 3
Mecanic auto 2
Mecanic întreţinere I
Modic 5
Miner salvator praf. M
Mozaicar 7
Muncit, necalîflcat 2
Ospătar 18
Pictor decorator *
Primitor-distribnK. 3
Reparator «riduri 
Şofer

t
t

Strirngar ;■ Ă.
Sudor autogen 1
Tăbăcar 1
Tâmplar 16
Tinichigiu auto 6
Topograf *
Vopsitor auto 
Zidar pietrar

I
M

Zidar rosartencuitor 15
total 420
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unităţii noastre"
,■■■■•— " Stimată dnâ Mihaela 
Vintllâ Miclea, sunteţi 
noul manager al S.C. „Ul- 
pia“ S-A. Deva. Nu de 
multă vreme a avut loc 
la sediul S.C. „Ulpia“ con
cursul organizat de Fon
dul Proprietăţii de Stat in 
baza Legii 66/’93, pentru 
ocuparea acestui post. A- 
mănuntele le aşteptăm de 
la dv.

— Intr-adevăr, concursul 
a avut loc în data de 17 
septembrie a.c. Am parti
cipat la concurs în echipă. 
Adică împreună cu dl. 
ing. Olivian Goţiu şi am 
câştigat împreună - con
cursul, dl. Goţiu fiind ac
tualul director comercial al 
societăţii.

— Aveaţi tangenţă cu 
societatea şi înainte de 
concurs?

— Da, am lucrat ca ju 
rist aici începând cu 1991.

•— Având în vedere câ 
atât dv. cât şi colegul de 
echipă, care alcătuiţi îii 
prezent conducerea „Ul- 
piei“, sunteţi tineri — mo
tiv de satisfacţie pentru 
generaţia dv. care trebuie 
să-şi găsească în cele din 
urmă teren de afirmare şi 
în alte domenii potrivit 
pregătirii şi capacităţii in
telectuale a fiecăruia — 
ce v-aţi propus să aduceţi 
nou în activitatea comer
cială a celor 20 de ra
ioane ale complexului?

• Dorim să îmbunătă
ţim imaginea magazinului, 
să mărim credibilitatea so
cietăţii în faţa colaborato
rilor. întâi, printr-o apro
vizionare corespunzătoare

unui complex comercial 
reprezentativ pentru oraşul. 
Deva, apoi prin îmbunătă
ţirea ambiahţei, schimbarea 
atitudinii personalului faţă 
de potenţialii clienţi, a 
atmosferei de lucru în ca
drul societăţii, astfel în
cât să existe bună înţele
gere şi întreaga atenţie a 
salariaţilor să fie concen
trată pe atragerea şi buna 
servire a clientelei. Doar 
astfel se va putea realiza 
obiectul de activitate, a- 
dică un comerţ civilizat la 
care aspirăm cu toţii de 
atâta vreme.

— Exemplul personal, 
buna înţelegere trebuie să 
pornească de sus, de la 
cei care conduc.

— Există o bună cola
borare între membrii echi
pei de conducere, colabo
rare care sperăm să se ' 
răsfrângă pozitiv asupra 
întregii activităţi.
- — Aprppo de armonie. 
Prin ce prismă vedeţi ve-

* chile disensiuni între ta
berele care se formaseră 
aici,1 după constituirea ce
lor 12 societăţi cu răspun
dere limitată?

— Procedându-se in baza 
legii, nu avem nimic a re
proşa cuiva. în fond, din- 
tr-un contract de ; locaţie 
de gestiune trebuie să câş
tige ambele părţi
- Vă mulţumiră* şi do
rim tinerei echipe putere 
de lucru, echilibru şi multă 
încredere în propriile po
sibilităţi. - *

Discuţie consemnată de 
ESTERÂ ŞINA :

Sâmbătă şi duminică, 
din nou fotbal în toate 
eşaloanele. In Divizia Na
ţională, etapa intermediară 
a adus câteva schimbări 
în clasament, Steaua, pier
zând Ia Sibiu, a cedat pri
mul loc lui F.C. Naţional. 
Sâmbătă . s-ar putea ca 
FJC. Naţional să piardă 
fiindcă joacă la F.C. Ar- 
geş, adică acolo unde cele
lalte 3 echipe bucureştene 
au fost îngenuncheate în 
turul acestui campionat: 
Steaua, Dinamo şi Rapid. 
Credem că la Piteşti se 
dispută meciul etapei a 
XlII-a din Divizia Naţio
nală, fiindcă Rapid dă 
F.C. Braşov) şi Steaua (a- 
casâ cu U.T.Â.) nu par să 
aibă probleme deosebite.

Corvinul s-a ţinut destul 
de bine miercuri la Me- 
trom Braşov, terminând 
la egalitate: •—0 şi .deci 
se menţine in lupta pen
tru locul al doilea (vizat 
de hunedoreni) Sâmbătă, 
Cbrvinul primeşte pe te
ren propriu replica cefe
riştilor clujeni, care nu 
poate însemna decât victo
rie. Un meci aşteptat cu 
interes de spectatorii hu
nedoreni, de galerie, care 
gustă tot mai mult fotba
lul ofensiv practicat de 
COrvinul, cu foarte multe 
faze de atac care fac de
liciul tribunelor. Deci, face 

*

să ne deplasăm sâmbătă, 
Ia ora 11, pe stadionul 
Corvinul.

Vega Deva, din Divizia 
B, seria a IlI-a, îşi dis
pută meciul său de dumi- 
nică, din etapa a XlV-a, cu 
Constructorul Craiova, pe 
stadionul „Cetate" din Di
va şi sperăm sâ-şi feri
cească din nou suporterii 
cu o victorie. Cu toate câ 
la Mătâsari devenii n-au 
reuşit ceea ce şi-au pro
pus, pe un teren în care 
oaspeţii Mint aproape di
nainte învinşi, ei pot cu
ceri cele trei puncte care 
sâ-i ajute la ascensiunea Hi 
clasament. Să mergem la 
stadion, au nevoie de spri
jinul şl încurajarea noas
tră.

în Divizia C, duminică 
are loc penultima etapă s 
Liderul clasamentului, Mi
nerul Certej — neînvins 
până acum (1), se deplasează 
la Favior Orăştie, in timp 
ce urmăritoarele sale, A- 
urul Brad şl Minerul Â* 
nînoasa, joacă prima in de
plasare la Mineral Ghe- 
iari şi a doua acasă cu 
Minerul Bărbăteni. De ur
mărit şi „dialogul“ între 
antrenorii Gogu Torsca şi 
Mitică Gălan în meciul Mi- 
nerul Livezeni şi Con
structorul Hunedoara.

SABIN CERBtJ
★

ta Campionatul European de fotbal, seria 1. s-au
disputat miercuri meciurile Polonia —. Franţa 0—0 4»
Azerbaidjan — israel 0—2. Iaift si clasamentul Jta aîM:
1. ROMÂNIA 3 2 i 0 6—2 7
2. Israel ■ ,v # 2 i 0 6-2 î
3. Polonia 3 i 1 - 1 2—2 4
4. Franţa 3 0 3 0 0—0 3
5. Slovacia 4 0 2 2 6—8 2
6. Azerbaidjan 3 0 0 3 0—6 0

1 »
BANC POST S.A. 

SCOATE LA:

FIL. HUNEDOARA

l

•  Apartament (4 camere) 
pendenţei, nr. 1, bl. 33, ap. 17.

* •  Apartament (2 camere)
Vuia, nr. 3, ap. 26.

9  Apartament (2 camere) — Aleea Câm
pului, nr. 2, bl. C 22, ap. 41.

9 Apartament (2 camere) — str. Ştran
dului, nr. 3, bl. N 1, ap. 13.

9  Apartament (2 camere) — str. Tranda
firilor, nr. 15, ap. 19.

9 Casă, curte şi grădină — sat Nandru, j 
nr. 51, com. Peştlşu Mic.

Licitaţia Va avea loc în data de 21 nov. 1 
1994, ora 10, la sediul Judecătoriei muu. Hu- | 
nedoara, biroul executorului judecătoresc.

Informaţii Suplimentare la sediul Băncii J 
din Hunedoara, str. 22 Decembrie, nr. 7, tel. } 
717345. i

BANKCOOP S.A. j
SUCURSALA HUNEDOARA — DEVA {

VINDE LA LICITAŢIE j

P U B L I C A  :j J S •  Grajd situat în localitatea Bârsău;
•  Apartament cu trei camere situat 

în Deva, cartier Micro 15, bloc 50, aparta
ment 46.

Licitaţia va avea loc la sediul Jude -' 
str. Traian J \ cătoriei Deva, biroul executori judecăto

reşti, în ziua de 23 noiembrie 1994, ora 9.

Următoarele imobile din Hunedoara:

str. înde

I

I l

I

!
*

SC. METALOTEX S.A. DEVA

Organizează

pentru vânzarea de mijloace fixe disponibile, cuprinse 
în lista afişată la sediul societăţii.

Licitaţia va avea loc la sediul societăţii din Slr. 
22 Decembrie, bl. 4 parter în fiecare zi de vineri, 
ora 10, începând cu ziua de 2. 12. 1994, până la fl- 
ehidarea acestora. (92693)

S.C. COMTOURINEX S.R.L. ii

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ŞI LOCATIVA DEVA

Scoate la

Cu sediul în Simeria, Piaţa Unirii, I
I bir 21, parter.
’j ; ORGANIZEAZĂ: * - ‘ '
i

L I C I T A Ţ I E  P U S L i C A
următoarele mijloace fixe:

J
| deschisă cu oferte în plic închis, pentru *

II
j din oraşul Simeria
* ' Documentaţia de licitaţie poate fi fur-!
! nizată ofertanţilor la sediul societăţii. Li- f 
| citaţia va avea loc în data de 25 noiembrie j 
1  1994, ora 10, la adresa mai sus menţio-! 
! nată. Relaţii suplimentare la tel. 660575,1
| zilnic, între orele 12—15.

I

(92692) j

F R E s c a

9 2 multicare IFA 
9 1 automăturătoare IFA—VV 50 
9 l autobasculantă 

■vvl9! 1 autogreder'
9 1 transformator TTU—MO KVA 
9 1 multiplicator KS—4 •’
9 l-bloc motor D 110 (de tractor U. 650) 
Licitaţia va avea Ioc la sediul R.A.G.C.L, Deva 

din str. Libertăţii, nr. 6, în data de 30 noiembrie 
1994, ora 10, ■.■ .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Jele-, 
fonul nostru nr. 611243.

prin reprezentanta Hunedoara 
9  doiatoarc sucuri (tap*reonc*airai«)
. 9 maşini îngheţată; vilrtad frigorifice 
9 refHpnlDM bete 
9 maşfoi pastc făinoase
Hunedoara, str. N. Bălcescu, nr 

J clinica cu plată. et. 3. tei. 954/7f2832.
j MARI REDUCERI

DE PRETURI LA 
ÎNDULCITORI

1 

i  

i 

? 

\
1 Poli j

S.C. AGROSIM S.A. 
S I M E R I A

prin FERMA POMICOLA din satul 
AUREL VLAICU

9 mere pentru borhot ţuică, preţ — 25>l j 
lei (negociabil).

Informaţii suplimentare la tel. (560 0 23

(

)ii
i !

f
\

\

i 5

S.C.F.D.P. PETROŞANI J

cu sediul în strada Gării, nr. 2, Petroşani

A N U N Ţ A  !l
Conform - aprobării R.C.F. Timişoara cu nr. 66/ 

03. XI. 1994, In ziua de 20. XI. 1994, între orele 6,5» 
— 14,45, în vederea executării unor lucrări urgente ta 
calea ferată, se închide circulaţia feroviară Pe tron
sonul de cale ferată Merişor —* BSniţa.

Vor fi afectate următoarele trenuri de călători:
— Trenul 2702 cu plecare din staţia CER Simeria 

va circula până la staţia CFR Pui, de unde se întoar
ce Ia Simeria ca tren 2025,

•- Trenul 2702/2025 pe distanţa Pui — Petro
şani se anulează- I
’V T r e n u l  2718 se limitează ia staţia Petroşani, dş. 
unde formează trenul 2717 pe distanta Pu* — Petro
şani.

—• Trenul accelerat 264 şi 263 Arad — Timişoa- _ 
ra — Petroşani se anulează Pe distanţa Petroşani — 
Subcetate.

— Trenul 2025 rămâne în staţia Petroşani, 
unde' formează trenul 2026 ce va circula regulat.

—- Garnitura trenului 2702, după formarea tre
nului 2025, rămâne în staţia Simeria.
, — Trenul 2026 pe distanţa Simeria — Petroşani
se anulează. .

— Trenul 2734 pe distanţa Petroşani — Lupend
se anulează. . , „

— Trenul 2703 pe distanţa Lupeni — Simeria

— Trenurile 32401, 20301, 23911, 32487, 23803,
23821, 29004, 23802, 20122, 23812, 20302 , 23912 se
anulează. ,

— Trenul 27301 circulă eu dispoziţie RC.

S.C. F1F SCANROM OPTICA SRL.  HAŢEG

9 rame şi lentile pentru ochelari, din import şi 
indigene.

Execută orice comandă de ochelari, cu lentile sfe
rice, cilindrice, bifocale şi progresive.

Vă aşteptăm la magazinul nostru din str. Pro *1 
greşului, nr. 1, Haţeg.



VÂNZÂR1-

CUMPÂRARl
•  Vând urgent aparta

ment două camere în Goj- 
du, tel. 616023. (9300S)

•  Vând căţei Kocker şi
dalmaţieni. Deva, str. Ba
natului, nr. 5 (peste li
nia ferată). (9300)

•  Vând Oltcit Club, Că- 
lan, sat Grid, nr. 111.

(93007)

•  Vând teren intravilan
1890 mp, posibilităţi con
strucţie, cuier hol, fier 
forjat, mare, frumos, cos
tume bărbăteşti, noi, 48— 
50, tel. 611845. (93006)

0  Vând remorcă auto 7 t, 
în perfectă stare de func
ţionare. Dobra, str- Zori
lor, nr. 2, tel. 633404'.

(93003)

•  Vând urgent cherestea
de brad. Relaţii la tel. 
628635. (92931)

•  Vând 5 arii teren a- 
grement în zona Casa Verde 
Retezat şi teren arabil sau 
pentru agrement: în Geoa
giu Sat, în Suseni, 58 ari- 
Tel. 618910, după ora 15.

(93010)

•  Vând apartament 4
camere sau schimb cu 2 
camere. Tel. 623343, după 
ora 16. (93005)

•  Vând apartament trei
camere, ultracentral, etaj 
I. Tel. 613796. (93881)

•  Vând Dacia 1310 
breale, nouă. Tel. 625485.

(92914)

0  Vând apartament trei 
camere decomandate, po
sibilităţi privatizare. In
formaţii zilnic, str. Lilia
cului, bl. 17, sc. E, ap. 1, 
Deva, sau tel. 624754.

(92887)

•  Vând trunchi nuc, dia
metrul 0,40 cm, lungime 
2 m. Tel. 626612. (92811)

•  Vând dormitor două 
paturi, noptiere, un dulap, 
rriasă. 028353, 627986.

(92325)

•  Vând talon Trabant şi 
Mobra, Vetel, nr. 187.

(93021)

•  "Vând Mercedes 220 D, 
Opel Ascona, Opel Kadett 
pentru piese schimb. 
724969.

•  Vând casă şi teren in
travilan Deva, informaţii 
la tel. 611621. (93016)

•  Vând urgent- blană
nutrie nouă, cort 4 per- 
soane, Bronchowaxon. Tel. 
626779. (93014)

•  Vând garsonieră, O- 
răştie, str. Pricazului, rir. 
34, ap. 23, tel. 016/209541.

(92690)

•  Vând Dacia 1310 TLX,
an 1990, Ungaria, str. Vul
can, nr. 1, toi. 625717. De- 
va. (93831)

•  Vând garsonieră zona
Mărăsti. Informaţii tel. 
624388. ; (93828)

' •  Vând apartament : 3 
carperg, dependinţe, gaj 
metan şi 200 mp, situat 
în Hunedoara, str. Brân-

cuşi, nr. 17, cartier OM 
Preţ negociabil, 11 000 do 
lari. Informaţii tel. 712226, 
sâmbătă între orele 12--22 
si duminică între orele 
8—14. (1735)

a Vând apartament 2 
camere, chioşc (sau închi- 

. riez) 40 mp, Piaţa Obor. 
Tel. 718918. (1734)

•  Vând apartament 3
camere, decomandate, ul
tracentral, şi garsonieră. 
Informaţii tel. 718676. orele 
8—18. (17310)

•  Vând Fiat Croma Tur
bo Diesel, fabricaţie 1987, 
160 000 km, bleu, Lord, 
stare perfectă, preţ con
venabil, 7 milioane de lei, 
negociabil. Sat Batiz, nr. 
73. (1711)

ÎNCHIRIERI
Caut garsonieră sau 

apartament cu două ca
mere, pentru închiriat pe 
termen lung. Tel. 623617, 
între 19 şi 21. (93011)

•  Ofer de închiriat 78
mp spaţiu pentru depozit 
en-gros, Horea, 243, tel. 
618383. . (93002)

OFERTE 
DE SERVICII

•  R.A.TP. Hunedoara,
strada Rotarilor, nr. 140 
bis, angajează temporar fo
chist. . _ (1733)

•  Efectuez transport auto,
1 tonă, convenabil. Tel. 
G16483. (93020)

•  Angajăm şofer posesor
autoturism şi achizitoare, 
aspect plăcut, vârsta 20—28 
ani. Tel. 616180. (92938)

•  La Dobra s-a deschis 
o moară pentru măcinat 
grâu şi porumb, capacitate 
608 kg/oră, macină trei 
categorii de făină şi stă la 
dispoziţia cetăţenilor la o-

rice oră - din zi şi din 
noapte! (93803)

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE
•  Schimb apartament 

ultracentral- 2 camere plus 
diferenţă cu apartament 
3—4 camere. Tel. 611868.’ 

(93022)

PIERDERI
•  Pierdut carnet şomer 

pe numele Vass Marin. Se 
declară nul.

DIVERSE
•  S.C. Mercur S A. Brad 

anunţă bă la : magazinul a» 
limentar do lângă autogara 
s-a găsit un coş cu un o- 
biect de valoare.

COMEMORĂRI
•  Astăzi se împlinesc şase 

săptămâni de la dispariţia 
Iui

MATEI GAVRIL
Nu te voi uita niciodată. 
Veronica. (93019)

•  Şase luni de cănd 
te-ai dus/Un cuvânt nu ai 
mai spus/Doar mi-ai lăsât 
un gând/O cruce şi un 
mormânt. Parastas pentru

•  Mişu Luppa efectuează 
transport persoane Turcia,
sâmbătă, 19 noiembrie şi 26 ION MĂRGINEAN
noiembrie, 55 000 lei. Tel.i duminică, 20 noiembrie. Ţa 
612166 şi 714352. (92684) Herepeia. Soţia, ' ; (92916)

| S.C. TRAUM S.A.
% .

! ANGAJEAZĂ PRIN TESTARE:
\

Iî  rioşi) din zona Ilia, Vorţa şi împrejurimi, 
|  cu posibilitatea obţinerii calificării de „O- 
\ perator fabricare berea.

J
Muncitori absolvenţi de liceu (se- |

% ■
I% 1 
I% ‘
l%
I«
I-W. •'
1

1

\
j •  Fochişti autorizaţi

j •  Frigotehnişti autorizaţi (amoniac).

|  Informaţii la sediul din: Deva, str.

IM. Kogâlniceanu, bl. F4, sc. 4, ap. 14, tel, 
1614102. (CEC)
I fc: ;V:;:, -M TO .v

; y v - ... ...„...;• ■ 0.0- : . j . . v^  ■ ■■-.. MOI:,

înlocuiţi Vechiul cu Noul /

io- ■'

DIN PARTEA PREFECTURII 
JUDEŢULUI HUNEDOARA 

în completare la recomandările fă
cute prin circulara nr. 3677/1994, solicităm 
primarilor ca, până la obţinerea de către 
proprietarii de' instalaţii de fabricat ra
chiuri naturale (cazane) a autorizaţiei de 
funcţionare prevăzute de Decretul-lege nr. 
54/1990, de la Consiliul judeţean Hune
doara, să procedeze la prelungirea valabi
lităţii autorizaţiilor existente, cu percepe
rea taxei de viză prevăzută de ărt. 34, pct. 
12 din Legea nr. 27/1994.

CASA DE PRESĂ ŞI EDITURA 
„CUVÂNTUL LIBER“ S.A. DEVA 

Comunică anularea certificatului nt, 
5870/31. 12. 1991, eliberat de D.F.P.C.F.S., 
ca societate cu capital de stat şi înregistra
rea societăţii cu capital privat.

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL 
JUDEŢULUI HUNEDOARA 

ANUNŢĂ 
Scoaterea la

pentru închiriere spaţii temporar libere la ţ
\următoarele unităţi:

. •  Clubul Elevilor Lupeni
•  Grupul Şcolar Călan
•  Grădiniţă cu Program Prelungit 

Nr. 2, Petroşani
•  Liceul Teoretic „Decebal" Deva 
Licitaţia va avea loc în data de 281

noiembrie 1994, ora 10, la sediul Inspec-j 
toratului Şcolar al Judeţului Hunedoara ţ 
— Deva. Relaţii suplimentare la sediul u- ţ 
nităţilor. (92699) ţ

\

\
\

■i

S .a  PECO DEVA
Organizează \ 

\

PUBLICA !---------------------- . ------ .

S în data de 30. TI. 1994, şi 5. 12. 1994, ora ( 
\ 10, la sediul S.C. „FECO“ S.A. Deva, str. ( 
| 22 Decembrie) bl. 11, pentru următoarele \ 
j mijloace de transport casate: \

1

ti

•  autocamioane-tip S.R. 113, 131: J
•  autocisterne tip S.R. 113; J
•  Aro 244 D.
Lista se află afişată la sediul societăţii.'

o Aveţi un copiator mai vechi ... nu va mai satisface dar to tu ş i. 
vâ mai serveşte ch iar dac'a'aproape to t tim pul este defect ş i va 
costă mai m u lt ( nervi, b a n i). L-ati pune deoparte, dar parca 
to tuş i mai valorează ceva...

Oamenii de la MINOL TA au găsit soluţia ideală: cumpără 
copia toru l vechi de ia Dvs. (ind ife ren t de tipu l aces tu ia ) ş i suma 
oferită pe e l se scade d in  p re ţu i unu i cop ia tor MINOLTA nou.

' Puteţi câştiga astfel, pe  lângă satisfacţia oferită de calitatea 
unui cop ia tor MINOLTA, până la 2.500.000 lei.

Surprize p lăcute avem şi pentru cei ce cumpără un fax sau 
o im prim antă laser MINOLTA.

Pentru a beneficia de cele mai mari avantaje sunaţi chiar 
acum la:

MEMORII SERVICE S.R.L. HUNEDOARA 
dealer autorizat MINOLTA 

Tel /  Fax: 054.716.501 ; 054.713.045

. /  A AT*U N Ţ
Referitor la aplicarea art. 15, lit. f, clin Legea 

nr. 44/1994 — privind veteranii de război, precum şi 
unele drepturi ale invalizilor de război şi văduvelor 
de război, R.A. ROM TELECOM — Direcţia de te
lecomunicaţii i r  judeţului Hunedoara, comunică ur
mătoarele :

întrucât Ministerul de Finanţe nu a răspuns la 
scrisoarea Ministerului Comunicaţiilor privind preci
zarea instituţiei abilitate să furnizeze sumele chel
tuite pentru acordarea drepturilor menţionate în le
ge, suntem obligaţi a proceda în continuare la înca
sarea contravalorii abonamentelor telefonice.

Rugăm abonaţii telefonici care beneficiază de 
prevederile art. 15, lit. f, din. Legea nr. 44/1994, să 
respecte aceste precizări, în caz contrar vor suporta 
consecinţele care decurg din neachitareâ abonamen
tului. ■ .

CONDUCEREA
(106)

M IN O L T A

Ziar editat da S.C. „CUVÂNTUL LIBER" S.A. DEVA 
J/2Q/S18/1991 Cont 307050601 B.C.D«va.CodflscaI2116827 
□ava. Str. 1 Decembrie,35 jud.Hunedoara.Teletoen9:6112755 
612157;611269;625904lax6 l 9061.Conslliuldea<*nlnlstr«tlai 
Dumitru Gheonoa - preşadnta, Minai Bodaa, -Virgll Crişarb 
Tlbariu istrate. Nlcolaa TTrcbb - administratori. Intra aga

acestora. Tiparul axacutai la S.C. ..R(XIOAVA*S.A. DEVA.
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