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Un război permanent duc 
inspectorii de specialitate 
ai Oficiului pentru .protec
ţia consumatorilor cu ten-, 
dintele unor comerciali ţi-de 
a strecura în coşul cum
părătorilor produse fie Cu 
termenul de valabilitate de
păşit, fie fără posibilitatea 
de, a le fi identificate Ca
racteristicii^' fie degradate 
calitativ sau organoleptic. 
Spicuim din constatările 
doar a patru zile de con- 

' trolv . :/ ‘
-SC. „Comyialex" Deva 

7 avea la vânzare cârnaţ 
,,popular" achiziţionat de 
la S.C. „Comexim" ‘ S.R.L. 
Deva. Produsul, destul de ' 
..obosit", avea serioase C o 
dificări organoleptice: mi-

-i.

ŞI
.buletin de. identitate

roş nespecific, culoare mo
d if ic a i  i puprafctţâ' lipicioa
să. . Ce ,mai servicii i-a fă
cut comerciantul furnizoru
lui său compromiţAndu-i 
pur şi simplu produsele ! 
Inspectorii O.J.P.C. au fost 
mai radicali: pe lângă a- 
menda de 58 000 de l e i a - , 
plieată patronului,- au dis
pus şi' distrugerea în: faţa 
lor a produselor astfel de
preciată. La fel s-a întâm
plat cU salamul „Victoria" 
pe care*L comercializa S.C. 
„Prola Flori Com" S.R.L, 
Deva, produs de S.C. „De- 
ccbal" S.A. Deva.

S.C. „F.rtim" S.R.L. O 
răştie fabrică preparate de 
carne - în laboratorul pro
priii; între altele: ,;polonez“

şi cârnaţi afumaţi. în vân
zare însă le expune fără 
nici un fel de posibilitate 
de identificare, Pentru a- 
semenea abateri, de la 
prevederile Ordonanţei nr. 
21/1992 a Guvernului, so
cietatea a fost amendată 
cu 50 000 de" lei, iar 85 kg 
de produse au fost oprite 
temporar de la vânzare.

Nu ştim, cum se stă cu 
fondul de marfă în judeţ 
la unt, dar cert este că 
importatorii ne înghesuie 
cu unt de pe toate meri
dianele. S.C. „Avicola" Ba
cău în calitate de im-

ION ClOCI.El

Rorpânia, ca şi alic ţâri 
foste comuniste, şi-a m a
nifestat şi susţinut, ori de 
câte ori s-a ivit prilejul, 
voinţa dc a intra în or
ganismele europene po
litice, economice şi de 
securitate, angajându-se să 
respecte statutele acesto
ra şi să militeze |n  sens 
democratic pentru aplica
rea lor. Intrarea ţării 
noastre în Consiliul E- 
uropei şi în Parlamentul 
său de la Strasbourg a 
fost un prim pas spre 
integrarea europeană. A 
urmat aderarea la Par- 
teneriatul pentru Pace, 
aceasţa antecameră de 
aşteptare a intrării în A- 
lianţa Nord- — Atlantică 
(NATO), care, după toate 
previziunile, se va produce 
la sfârşitul acestui secol 
şi mileniu sau la  începu
tul celor viitoare.:

ţiale diferite într-6 direc
ţie sau altă, un grad di 
ferit de înţelegere şi a- 
plicare a normelor demo
cratice care guvernează 
lumea occidentală. Intr-un 
studiu elaborat de spe
cialiştii U.E. în domeniu 
se arată că n u . numai 

ţările foste comuniste care 
doresc integrarea trebuie 
să facă sacrificii de a- 
daptare la rigorile Uni
unii Europene, dar şi 
membrii acesteia vor fi 
nevoiţi să facă eforturi 
similare. Vorbind şi mai 
concret, comisarul euro
pean pentru relaţiile cu 
Europa de est, Hanş van 
den Broeck, arăta că nu
mai aderarea României şi 
Bulgariei la U.E. va costa 
între 63 şi 126 de mili
arde de dolari.

Se pare că nici alte»

|  24 NOIEMBRIE |
J '•  Au trecut, 327 de zile » 
I din an ; au mai ră-1 
* mas 38; .
I •  1796. S-a născut ŞTE- I 
î  FAN I.UDWTG BOŢII î 

(m. 1849), umanist cu |  
'  idei democratice: . I;

( •  1816. S-a născut pic- !
tprul Revoluţiei ro-1 

{ mâne de la 1848, * 
I BARBU ISCOVES- | 
j CU (m. 1854);
|  •  1874. S-a născut scrii- I 
* torul JEAN BART (m. î 
I 1933); |
* •  1920. S-a născut NI- ' 
i COLAE TÂUTU (m .)
* 1972), scriitor. I

COMENTARII

(Continuare în pag. a 2-j i ) —  • ~  - • —  *

•  BUDAPESTA. Cores
pondentul Kompres, Sorin 
Petrescu, transmite : La o 
întâlnire găzduită de loca
litatea ungară Iludakeszi, 
Tabajdi *Csabâ, secretar de 
stat, coordonatorul Oficiu
lui pentru minorităţile de 
peste hotare, a afirmat că 
Ungaria nu are pentru ce 
se ruşina în ceea ce pri
veşte modul în care sunt 
tratate minorităţile naţio
nale din ţara sa. El a 
recunoscut, totuşi, că po
litica promovată în acest 

i  sens are şi unele puncte 
slab’c, printre' care şi fap
tul că această categorie a 
populaţiei nu are repre
zentare în parlament, ca 
şi unele deficienţe existen
te în procesul de învăţă
mânt,

» PARIS. — Cea de-a 
134-a Vânzare de vîrrtiri 
„Hospices de Beaune", des
făşurată în Bourgogne, 
care constituie un indica
tor de piaţă în această re
giune viticolă, s-a tradus, 
duminică prinţr-o creştere 
a preţului mediu al buto
iului de 228 litri cu 53 la 

. sută comparativ cu vân
zările din 1993, s-a aflat 
din surse apropiate viticul
torilor, citate de France 
Presse. Sporirea este ide 
51 la sută pentru vinuri
le roşii şi cu 40 la sută 
pentru cele albe. Vânza
rea a  adus peste 12 mi
lioane de franci fran
cezi (2,2 milioane dolari), 
tn ultimele patru ediţii,

. vânzarea vinurilor „Hos
pices de Beaune" înregis
trase scăderi însemnate 
şi constante.

„ S T E L E L E  C E T Ă Ţ II11
Aşadar, după o între

rupere de 4 ani, Festi
valul interjudeţean de 
muzică uşoară „Stelele 
Cetătii" se reia. Ediţia

lor dotaţi,, dornici; de a- 
avea uri cuvânt de spus 
în muzica uşoară româ
nească. De aceea, este 
deschis concurenţilor din

t a 12-a continuă o tracii- întreaga ţară. Şi-au a-
• G a  o e  r o  c u  r l / t r o o t c '  o  I V I  ______ , ^ ,  .1 _ • ............_________ţie care se doreşte a nu 

mai cunoaşte evenimente 
nedorite. Am solicitat, 
în acest sens; preci
zări dlui Vali Ilyeş, re
ferent de specialitate la 
Casa de Cultură Deva, 
principal organizator al 
concursului. -

— Da, Casa dc cultu
ră este principal organi
zator, alături de Inspec.- 
toratul pentru Cultură al

 ̂ judeţului Hunedoara şi
i suntem ajutaţi substan-
/ ţial do Ministerul Cultu
1 rii şi de Consiliul mu
1 nicipal Deva.

—- Ce v-aţi propus: pen
tru- actuala ediţie ?

— Pentru noi, festiva
lul organizat în zilele de 
25—27 noiembrie a.c. tre
buie să-şi continye me
nirea de a oferi o şansă 
de afirmare interpreţi-

nunţat deja .participa
rea peste 50 de inter 
preţ) dîn Bucureşti, Si
biu, Maramureş, Arad, 
Alba, Caraş-Severin, Mu
reş, Braşov, Cluj, Bacău, 
Hunedoara, care, joi, 24 
noiembrie, vor fi supuşi 
unei inerente preselecţiî, 
coi 20 selectaţi mergând 
în întrecerea propriu- 
zisâ

— Pentru public, vă 
rugăm să faceţi câteva 
precizări legate de ."-ju
riu, prezentare, recita- 
luri. ■

— Juriul este alcătuit 
din oameni de specialita
te, avându-1 în frunte 
pe compozitorul Horia 
Moculescu, ceea ce ne dă 
nouă şi concurenţilor si
guranţa că vor izbândi 
cei mai buni. Prezen

tarea spectacolelor : se 
bucură de prezenţa a 
două nume cunoscute da 
la Televiziunea Română 
— Carmen Movileanu şi 
Adrian Cristea. în zilele 
de 25 şi 26 noieţnbrie sc 
vor desfăşura spectaco
le— concurs, iar în ultima 
zi, spectacolul de gală 
al laureaţilor. în cele trei 
zile vor evolua în recital 
interpreţi hunedoreni a- 
firmaţi la „Stelele Cetă
ţii", dar şi invitaţi de 
marcă. îi • amintim pe : 
Daniela Gyorfi, Carmen 
Rădulescu, Raluca Oc- 
nean, Gabriel Cotabiţă, 
Alin Cibian, Qvidiu Ko- 
morny, Monica Angliei. 
Producător artistic: Roma- 
gram Music LTD Bu
cureşti. Premiile vor fi 
substanţiale.

Ziarul „Cuvântul li
ber" le urează succes 
organizatorilor şi, mai 
ales, concurenţilor.

MINEI. BODEA

Dorinţa românilor este 
de a se integra cât mai 
repede în aceste forumuri 
ale Europei democratice, 
dar trebuie să avem răb
dare. Primirea' nu este 
nici simplă, nici lipsită 
de cheltuieli din partea 
comunităţii economice oc
cidentale. Iar aceste chel
tuieli . nil sunt mici.

Următorul pas al Ro
mâniei în integrarea e- 
uropeană âr fi intrarea 
în Uniunea Europeană: 
(U.E.). Ţara noastră şi-â 
făcut, printre primele, 
cunoscută intenţia de a 
adera la această organi
zaţie, care i-ar facilita 
nu numai dezvoltarea e- 
conomică, dar i-ar asigura 
şi securitatea. Deschiderea 
U.E. spre ţările Europei 
centrale şi estice, - care 
s-iau» aflai- o perioadă în
delungată sub regimuri 
comuniste, este clară. E- 
xistă chiar un angajament 
politic al U.E. de a primi 
noi membri. Şi totuşi...

Procesul primirii aces
tor ţâri sub Umbrela U- 
niunii Europene va fi u- 
nul care va dura, cu chel
tuieli evaluate la sute de 
miliarde de dolari. A- 
eeste cheltuieli vor fi ab
solut necesare pentru că 
ţările ce urmează să fie 
primite au nivelur^ dife
rite de dezvoltare, poten-

condiţii de aderare nu 
sunt coapte încă. Se poartă 
discuţii controversate pri
vind contracararea păr 
trunderii pe piaţa agrişei, 
occidentală ,a produselor 
ieftine din ţările . centrate 
şi est europene carie ar 
necesita schimbări sub
stanţiale în politica a- 
grară occidentală. Cri
zele de industrie (pre
cum cea metalurgică) nu 
sunt rezolvate, cum de 
altfel nu sunt rezolvate 
în general diferenţele de 
niveluri de dezvoltare e? 
conomică.

Aşadar, un loc sub um
brela Uniunii Europene 
este destul de costisitor, 
ceea ce înseamnă că pro
cesul de integrare în a- 
ceaştă organizaţie . euro
peană va dura. Să spe
răm însă că nici ţările 
membre ale U.E., nici 
ţările foste Comuniste na 
vor da înapoi în faţa 
piedicilor care se ivesc, 
că îşi vor menţine tonu
sul politic şi voinţa in
tegrării neştirbite, dând 
tuturor oamenilor din a- 
ceastă parte a Europei 
credinţa că vor ajunge 
să beneficieze de avanta
jele integrării. Scump, 
scump, dar trebuie să re
cunoaştem că face.<

Gh. PAVEL
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•  Caut maşină de spălat rufe. Sub 30 

de ani. Necăsătorită.

AJUTOR UMANITAR 
SUBSTANŢIAL

La Leagănul de copii de la Hu
nedoara, începând de marţi, 22 
noiembrie, a intrat în exploatare 
o instalaţie de încălzire centrală 
cu cazan propriu, realizată cu o 
sponsorizare substanţială — 35 
milioane de lei, — din partea 
societăţii non-profit „Medical Aid 
For Romanien" din Marea Bri- 
tanie. '

Dl. Adorian Peter, preşedintele 
asociaţiei, a revenit cu acest pri
lej, pentru a treia oară în jude
ţul Hunedoara. ŞL tot cu ajutoare 
umanitare substanţiale. :

Calde mulţumiri din partea 
hunedorenilor, dle Adorian Pe
ter — prieten sincer al României 
— căci Ic meritaţi cu prisosinţă 
( t . C . )  -  - .......
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0  Simpozion. Inspectoratul 
pentru Cultură al judeţului Hu
nedoara şi Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane Deva, secţia 
ştiinţele nâturii, organizează în 
zilele de 24—25 noiembrie 1994 
simpozionul ştiinţific „ACTUALI
TATE ŞI ' PERSPECTIVA IN 
CERCETAREA ŞI OCROTIREA 
NATURII". Manifestarea ştiin
ţifică va reuni comunicări pri
vind . cele mai recente rezultate 
ale cercetărilor asupra ecosiste
melor naturale reprezentative ale 
României, precum şi ale protec-

ţiei acestora. Participă cadre di
dactice universitare, cercetători, 
muzeografi de la diferite insti
tute, universităţi si muzee din 
ţară. (S.B.) '

0  însămânţări. Din discuţia 
avută cu dl. Staic Obîrşie, de 
la Centrul agricol din Pul, am 
reţinut că în această localitate 
însămânţările de toamnă s-au 
încheiat. Au fost semănate, în 
condiţii de calitate, 470 ha cu 
grâu. De remarcat că aproape 
toţi proprietarii de pământ au 
aşezat în sol sămânţă procurată 
de la Agrosem Orăştie. (Tr.B.)

0  Elevi în excursie la Alba 
Iulia. Un grup de 135 elevi de. 
la Şcoala Generală Nr. 6 Deva 
a participat la O excursie de do

cumentare la Alba Iulia. Cu a- 
cest prilej, elevii şi profesorii lor 
au luat parte la festivităţile pri
lejuite de deschiderea manifestă
rilor dedicate aniversării mare
lui act al Unirii de la 1 Decem
brie 1918. Au mai fost vizitate 
cu acest prilej Muzeul Unirii, 
Catedrala încoronării, alte lo
curi din . incinta cetăţii Albei 
Iulia. (M.B.)

0  Mostra. La sediul fermei 
nr. 2 a S.G. Horticola din Deva, 
condusă de dl. ing. Mircea Dan, 
se afli o sfeclă de zahăr în gre
utate de circa 5 kg. O _ mostră 
clară că aici s-a obţinut în acest 
an o producţie medie de 68 tone 
rădăcini la hectar şi o rentabili
tate ridicată la cultura respec
tivă. (N.T.) . -
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în magazinele pentru coptt

Mirfuri din abundenţă, clienţi puţini

: U V A N T U L  U B E K
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Magazinele din Deva eu 
articole pentru copii sunt 
aprovizionate din abun
denţă cu obiecte vestimen
tare de sezon pentru cei 
mici. Dacă zăboveşti o 
vreme prin raioanele sau 
prăvăliile de acest profil, 
constaţi că vânzarea este 
foarte lentă. Un prim mo 
tiv sunt preţurile mari. 
Dar oricât ar costa, mi
cuţii nu pot fi lăsaţi fără 
strictul necesar. Apoi, dacă 
adultul poate purta un 
costum ani la rând, copi
lul: în creştere schimbă 
mărimile de la an la an 

„Materna11 este unul din
tre puţinele magazine ea- 
re-şi păstrează pr< Jilul.
Iată ce ne spune dna jVIa 
riana Miheţ, gestionară: 
,,Afem tot ceea ee ne tre
buie. Clienţi însă mai pu
ţini; datorită preţurilor 
miŞt prea mari. Apoi,’ ca-” 
.litatea laşă de dorit. Aici 
ar trebui să insiste pro
ducătorii, adică să imbunâ- 
tăţeâiriŞ atât calitatea ma
terialelor pentru confecţio
nat^’ţă t şi manopera tn 
sine 'şi măi ales coloritul. 
Copiii sunt atraşi de cu

lori vii şi exact paleta co- 
loristică lipseşte confecţii
lor pe care le comerciali
zăm. Aspectul, calitatea 
ar trebui să fie pe mă
sura preţurilor. Aceasta ne 
pretind nouă cumpărătorii".

Raionul de nou-nâseuţi al 
complexului „Ulpia“ este 
de asemenea foarte bine 
aprovizionat Se găsesc a- 
ici articole aduse direct 
de la producători din ţară 
cum sunt: „1 funie" Ti* 
mîşoara, „Farniasorb" S.A. 
Dej, ,Duo“ S-R.L. Arad, 
„Trieotex" S.A. Deva, „Da
cia" S.R.I,. Sibiu etc.j dar 
şi de la depozitul SC, 
„Sarmintex" Deva.

— Pentru hou-născuţi —- 
ne spune dna Sebestyen 
Elisabeta — avem tot ceea 
ce se cefe, .

-— Ce articole sunt de 
-strictă-necesitate în pri
mele luni de viaţă?

DoUă câmăşuţe, • trei 
căciulite şi tot atâtea ja- 
cheţele cu bonetă,: Uri cos- 
tumaş P.N.A., zece acus 
tece, două perechi de bo- 
toşei, 0  băfbiţă, două sa
lopete, un port-bebe, o a-

coperitoare şi un pled, trei 
pantalonaşi cu botoşei.

— Cât costă toate a- 
cestea la un loc?

— In jur de 100 000 de 
lei.

Acelaşi raion come reia- 
lizează Încălţăminte pen
tru copii. Lipseau însă 
din aprovizionare nume
rele mici, până la 19, In 
schimb la „Materna" erau ~ 
cizmuliţe de la nr. 14 lâ 
19, cu 13 254 de lei pere
chea. „Le avem de anul 
trecut, spunea gestionara. 
Probabil că în acest an 
vor avea alt pre|t Nici în- 
tr-un caz mai mic, ei dim- 

< poţrivă". Până când vor 
»sâ ă e  scumpească? ■— se 
- întreabă cumpărătorii. Ţin
uta reproşului lor sunt 
producătorii, apoi corner 

■ cianţîi. Poate nici unii, nici 
alţii nu-s atât de vinovaţi, 
gândind la costurile mate
rialelor, âle materiilor pri
me, ale consumurilor e- 
nergetice. Oricum, a de
venit un lux creşterea şi 
educarea unui copil.

-i.'C ESTERA SlNA

f ALTE COMISIOANE?!
|  S-a ivit o conjunctură I  
; favorabilă pentru ex- *

I portul cartofilor de sâ-j 
mâtţţâ, care insă nu n e ;  

j prisosesc nici nouă. Şti- 1  

I ind tâ  există constituite * 
J totuşi Unele stocuri la î  
|  societăţile comerciale p e | 
v profil (Unisem), se fac J 
I presiuni de la „centru" |  
;  pentru ca acestea sft f ie «

I disponibilizate în vede-1 
rea exportului, probabil*

I'  cineva fiind interesat să |  
încaseze nişte comisioane * 

I grase. Cei din judeţul » 
|  nostru sunt decişi să nu I 
* le facă jocul şi , bine î 
I procedează. }
* în primăvară, figura j  
I se va petrece invers, a- |  
* pelându-se, credem, la *. 
|  importul seminţei de I 
* cartofi. Fireşte, cu alte , 
j comisioane. Când ne I 
I vom lecui oare de ase- * 
'  menea practici? (N.T.) J

• niW~ Ţ—
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Sătenii sunt şi buni constructori
Dl. sing. TitUs Tode* 

raş are în răspundere pro
blemele de urbanism şi

Şi Balşa. L-am între
bat .de curând :

\  *— Ce se mai constru-" 
ieste prin sate ?

Anul trecut s-au ■ 
'rfdiSat case noi în satele 
"Aurel Vlaicu, Geoagiu, 
Gfeoagiu-Bâi, Balşa, Po
iana. Pe baza proiecte
lor întocmite noi ■ am e- 

vliberaţ ; autorizaţii de 
"construcţie.
'! ■— Numai pentru case?

— Şi pentru anexe gos- 
podăreşti: garaje, graj
duri, şuri, extinderii mo
dernizări, balcoane, re- 
compartlmerttări etc.

— Creşte numărul ce

lor care construiesc în 
sate ?

— Ritmul, ea să zic 
aşa, se menţine. De fapt, 
cei mai mulţi săteni 
îşi extind şi îşi moder
nizează easeie. boar fa
miliile tinere îşi ridică, 
sprijinite de părinţi, case 
noi, arătoase, după mo
da zilei.

—' In anul 1993, în sa
tele comunei noastre s-au 
construit 9 case noi — 
ne spunea dl Petrişor 
Ianc, Viceprimarul co
munei Rapoltu Mare. Gos
podari ca Roman Cazan, 
loan June, Magdalena 
Iacob şi-au ridicat case 
culcare satele noastre se 
mândresc.

— Anul acesta câte 
autorizaţii de construcţie 
aţi eliberat ?

Comercianţi cu tupeu
(Urmare din pag I)

ortator — dacă nu cum
va o fi a doua „mână" — 
oferă unt vrac din Noua 
Zeelandă. Pentru comer
ţul cu amănuntul a găsit-o 
ie clientă pe S.C. „Ali
mentara" Deva. O oarecare 
identitate avea produsul, 
iar numai pentru cunoscă
torii de limbă engleză. Da- 
ele înscrise chiar în această 
imbă, în certificatul de 

origine şi sănătate, nu spu
neau nimic despre compo- 
iţia şi parametrii calitativi, 

motiv pentru care a fost 
oprită temporar de lâ vân- 
•are o cantitate de 50 kg 
le unt; până la traduce
rea şi afişarea în limba 
română a „Buletinului de 
identitate" al produsului. 
Dacă nu cumva între timp 
va suferi ceva modificări 
car# să-l facă inapt pen
tru consum.
. Sigur, din constatările 

acestei perioade de numai 
patru zile a rm a i fi multe 
de „povestit", tot fapte 
care dovedesc că inspecto
rii de la protecţia consu
matorilor — o mână de

oameni prost plătiţi şi do
taţi, dar bine intenţionaţi 
— nu „şomează" aşa cum 
îi mai acuză câte unul. Ar 
fi de povestit despre răco
ritoarele din concentrate 
fără buletin de analiză şi 
certificat de calitate, de. 
spre lichioruri şi rachiuri, 
despre ulei şi ciocolată, 
despre măsline şi deter
genţi, cele mai multe din
tre ele păcătuind prin im
posibilitatea de a se „le
gitima", pentru că patro
nii care le comercializau 
uitaseră ‘ să le scoată „bu
letin de identitate".

De ce uită oară unii co
mercianţi asemenea obli
gaţii care unora le par 
găselniţe? Uituceala e cu 
tâlc. Absenţa informaţiilor 
cerute de lege despre pro
dus face trimitere Ia spe

cularea naivităţii cumpă
rătorului, care „înghite 
orice", plătind rebuturile 
sau surogatele unor firme 
de producţie internă, sau 
de comerţ en gros ori de 
import, cu bani grei, din- 
tr-un buget familial tot 
mai secătuit. Pentru ase
menea comercianţi sau pro
ducători — nici o milă!.

• • •  |

— 17- Dnii Simi Fiii-j 
rrion şi Nicolae Danciu, I 
din Ra pol t i r  Mare, Emil * 
Costa, Minerva Iobăgel | 

din Rapolţel; Nicolae v 
Trip — din Bobâlna, şi-aU I 
construit case noi, d a r '  
nu orice case... Alţi mulţi |  
săteni şi-au constru it; 

.grajduri, garaje, bal- • 
coane e tc , şi-au extins şi I 
modernizat locuinţele. î 

...Este în firea omului 1 
de la ţară să-şi bfttuceas- î 
Că palmele muncind, |  
să-şi facă ograda to t» 
mai faină. Iţi este mai I 
maro dragul când treci * 
pe uliţele satelor. Nu te |  
poţi opri să nu 2 ic i: * 
jVedeţi' ee casă faină, i 
Cinste celor ce .i-au pus I 
temelie. Dar şi . celor j 
care au ridicat-o! |

»
GII. 1. NEGREA |

Ogoarele de toamnă con
stituie o lucrare cu in
fluenţă hotărâtoare asupra 
producţiei agricole la cul
turile ce se însămânţează 
în primăvara viitoare. Ne
cesitatea efectuării grab
nice a arăturilor este mo
tivată de o serie de con
siderente.

Executându-se la adân
cimi de până la 30 de cm, 
în funcţie de tipul de sol, 
se asigură păstrarea apel 
din precipitaţii, iar pregă
tirea patului germinativ şi 
lucrările' aferente se pot 
face de calitate şi cu e- 
forturi materiale şi finan
ciare mult diminuate. Pa
ralel cu aceasta, arăturile 
de toamnă constituie mo
dalitatea cea mai sigură 
de combatere a buruienilor. 
Totodată, ogoarele de toam
nă constituie cel mal efi
cace mijloc de combatere 
a rezervelor biologice de 
insecte din sol, a generato
rilor de boli criptogamlce 
şl a rozătoarelor, In acelaşi 
timp asigurâridu-se păstra
rea însuşirilor fizice, chi
rilice -şi biologic© ale» so
lului.

Fertilizarea cu îngrăşă
minte fosfatice a ogoarelor

JOI, 24. XI. 1994

15,00 Videotext; 17,09 
Observator; 18,00 Film  
artistic „Călăreţul elec 
trie"; 19,45 Wortdnet.

0,00 V.O.A. Europe)
6.00 BBC; 6,30 Maraton 
matinal ; 9,00 Ştiri; 9,1» 
Muzică; 9,30 English O- 
ne to one (reluare, lec
ţia 32); 9,50 Moming 
music; 11,00 Mica pu
blicitate radio; 11,30 
V.O.A.; 13,00 Ştiri; 13,10 
Mica publicitate radio;
14.00 BBC; 14,30 P o s t i  
meridian; 17,00 Ş tir i; 
17,10 Mica publicitate 
radio; 17,30 Eriglis t i
ne’ to one (lecţia 33); 
17,45 Muzică; 18,00 BBC;
19.00 Rondul de seară;
20.00 Hard rock ca ffe ;
21.00 BBC; 21,30 Muzică;
22.00 Ştiri; 22,10 Top 
nostalgic.

W M M W W M W W W

de toamnă permite ca for
mele de fosfor greu solu
bil să se transforme în 
forme, solubile de care vor 
beneficia culturile de pri
măvară. Este deosebit de 
important a reliefa faptul 
că pe terenurile infestate 
cu pir rezistent la erbict- 
dele obişnuite, acesta se

INTRE DORINŢE J
Şl POSIBILITĂŢI |

• . \Din Câmpuri de Sus, poate spune ca s-au m- / 
comuna Gurasada, ne călcat legile- Drept este) 
scrie dl. Viorel ' Farcaş, că „drumul" făcut de o ţ 
persoană handicapată, în- persoană handicapată pen- 
Câdrată în gradul II de tru a-şi dobândi dreptu- 
invaliditate. „Vreau «â rlle legale este foarte a- 
ştiu de ce nu se aplică n©voios nu numai din 
legile In vigoare privind cauza stării de «ăriitaţe 
drepturile acestor per- în care se află, ci şi a 
soane necăjite" — ne scrie sistemului birocratic. Dar 
cititorul nostru. Urmează nu se poate pune în sea- 
apoi o serie de întrebări, ma celor care a pl ic ă le-

Am primit răspunsurile gea acest neajuns. Sute 
la Inspectoratul Teritorial de dosare simţ adresate 
de Stat peţitril Hăndica- lunar inspectoratului spre 
păţi. Ca o primă reco- soluţionare. Şi încă un 
mandare «am reţinut că aspect: unele solicitări, ţ 
este necesară realizarea d- ' m i  ■ se încadrează în lege, t 
nei noi anchete sociale nu pot fi satisfăcute din / 
(reactualizarea. celei de lipsa mijloacelor mate- J 
la dosar)' la primăria eo- riale ( ' d e : exemplu' trici- 
munei. De asemenea, dacă ciul pentru cei care nu 
cel în cauză nu poate se pot deplasă}, '■

VÂRSTA A TRJEÎA

veni personal, să trimită Asemănătoare ca ■■••te- 
pe cineva din familie matică este scrisoarea 
pentru a primi de la dlui Petru Jurj din Zei- 
inspectorat o adeverinţă câni, comuna Sarmizege- 
pe baza căreia poate be- tusa. Citind acest articol 
neficia de medicamente credem că a găsit răspuns 
gratuite. Cât priveşte la multe din întrebările 
mijlocul de transport so- privind facilităţile la care 
licitat, inspectoratul nu este îndreptăţit. De ; ase- 
îl poate ajuta căci nu are menea, credem că a reţi- 
un triciclu în stare de nut că un răspuns cpnv.. 
funcţionare. Poate bene- plet privind nu „ numai 
fieia, In schimb, de 6 drepturile pe care le are, 
călătorii anuale. De seu- dar şi modul concret cum \  
tirea de taxe radio bene- le poate obţine, primeşte 
ficiază doar. cei cu gra- de la Inspectoratul Ta- 
dul I de invaliditate. ritorial de Stat pentru-

l'axele de înscriere a Handicapaţi din Deva, str. 
maşinii la poliţie, costul A.'ŞagUjia, nr, 1. 
unor piese de schimb Este firească r ■ dorinţa 
trebuie plătite integral, fiecăruia dintre Ren de- aţ 
Şe poate : plăti doar ju- duce 6 viaţă mai bună - 
mătate din prima de asi- Este justificată şi pre- 
gurare pentru autoturism tenţia ca drepturile în-
— am aflat de la orga- scrise în lege să rie ‘fie
nele financiare — dar acordate. Din1 păcate ’ îti* 
numai în condiţiile în tre ceea ce dorim şi ceea •, 
care se prezintă docu- ce suntem îndreptâţiţr 'sâ 
mente din care să rezulte primim există azi O mare 
că maşina a fost adaptată diferenţă. Se mai adaugă 
pentru handicapaţi, cât acestei stări d e 1 fapt şi 
şi un certificat care să birocraţia, statul pe 
ateste calitatea de persoa- Uşi şi cozi care îngreuia- 
nă handicapată. ză în fapt dobândirea

Revenind la întrebarea celor reglementate de
— reproş „de .ee nu se lege, face şi mai amară
aplică legile?", am putea viaţa persoanelor cu han- 
spune că lucrurile nu dicap şi în plus şi vârsi 
stau chiar aşa. In cazul nice. ;
cititorului nostru nu se VIORICA ROMAN

grapa cu colţi sau combi
natoriii. Patul germinativ 
va fi incomparabil mai 
bun calitativ decât cel re
zultat la arătura Crudă, 
de primăvară, înainte de 
semănat. Este recomanda
bil ea arătura să se exe
cute la adâncimea de 25— 
28 cm pentru cartofi, iar

poate combate cu maxi
mum de eficienţă folosind 
triclor acetat de sodiu, a* 
plicat pe arătura de toam
nă, efectele financiar© 
fiind pe deplin justificate 
în acest caz. De menţionat 
câ în arătura adâncă de 
toamnă activitatea micro
biologică se dezvoltă pu
ternic, ceea ce contribuie 
la descompunerea materiei 
organice şl acumularea de 
Substanţe nutritive necesare 
viitoarei recolte.

fn razul arăturii de 
toamnă solul se pregăteşte 
uşor şi repede în primă
vară cu grapa cu discuri,

pentru sfeda de zahăr pâ
nă la 30 cm.

De reţinut că pentru 
culturi este bine ca îngrâ- 
şâmintele organice să. fie 
introduse sub brazdă, la 
arătura de toamnă, ere- 
ându*se astfel mediul pro
pice de descompunere mi- 
crobiană. Pe solurile acide 
se vor administra, amenda
mente (dolomitâ, carbonaţi 
de calciu) ee se vor incor
pora sub brazdă, corecta
rea acidităţii şi ridicarea 
gradului de fertilizare fi
ind astfei garantată.

Adâncimea arăturii de
pinde în primul rând de

tipul de sol. Pe solurile 
grele — luto argiloase 
şi argiloase—se poate mer
ge la o adâncime de până 
la 30 de cm, în timp ce pe 
solurile mai luto — nisi
poase se poate ara până 
la 25 de cm. După a doua 
jumătate a lunii noiembrie, 
se recomandă câ arătura 
să. se, execut© fără grapă 
stelată. ■

Informativ, costul unui 
hectar de arătură variază 
între 45—50 de mii lei, în 
funcţie de tipul de sol, 
pantă etc. Până la finele 
anului 1994, producătorii 
agricoli pot beneficia de 
credite bancare, conform 
H.G. nr. 767/1994, cu do
bânda bonificată, de 15 la 
sută, pentru achitarea con
travalorii arăturilor de 
toariină executate.

Relaţii de consultanţă 
tehnică şi despre modali
tatea de creditare se pot 
primi de la specialiştii 
agricoli de la cen
trele agricole comu
nale am  societăţile agricole 
AGROMEC din judeţ.

Ing. SERGIU 8BUCHEA, 
Direcţia Generală pentru 
Agricultură şi Alimentaţie 

Hunedoara — Deva



LA GEQAGIU ŞI AUREL VLAICU

ltt curând se va aprinde 
gazul metan

Cititorii ziarului nostru 
Işi aduc aminte câ ani pu
blicat o informaţie ce a- 
nunţa că în satul Gelniar 
s-a introdus gazul metan, 
în aceste rânduri ne pro
punem să relatăm despre 
mersul lucrărilor pentru 
introducerea — de fapt 
extinderea — gazului me
tan în alte sate ale comu
nei (Geoagiu şi Aurel Vlai- 
cu). Dl. Cornel Igna, pri- • 
mărul comunei, a definit 
precis stadiul lucrărilor:

— In GeoagiU se lucrează 
la reţeaua stradală, reali
zată în proporţie de 80 la 
sută,'Şi la montarea sta
ţiei de distribuţie. La A- 
urcl Vlaicu s-a realizat ju
mătate din reţeaua stra
dală şi au fost aduse com
ponentele staţiei de distri
buţie. ‘ ' V î ” ' ■

— Când se va aprinde 
gazul me’tnn în casele ditf 
cele două . sate? ■

Confort» rf gi-aficUlui 
s t a b i l i t , l â  M M 'ri 
şi tui acestei Ittni, iar ' In 
Aurel Vlaicu în prima d e 
cadă a lunii’ decembrie.

Cum ziceam, la Geoagiu 
se.: efectuează extinderea 
instalaţiei de gaz : metan, 
astfel că cheltuielile acestei 
lucrări sunt suportate, în 
cea maj măre parte, de 
către cetăţeni. Circa, 50 Oţp 
de lei r e ^ y ;  $e /familie-;; 
Pentru adufei-reâ sdmeibf,, 
consiliul local a format o 
comisie diinJŞ' 
ce se deplasează din casă 
în casă. Mulţi oameni au 
depiis suma respectivă o 
singură ctaţă, alţii o depun 
|ri rate. Sumele nu se a- 
dună uşor, fiindcă fiu toţi 
oamenii au bani. Dar con
structorul — „Proinstal" 
Bistriţa —, care efectuează?

o lucrare de calitate exce
lentă, se dovedeşte înţelegă
tor cu această situaţie.

Gazul metan urmează să 
fie introdus şi In cele două 
şcoli — liceul şi Şcoala 
generală —, dar banii pen
tru  lucrare încă n-au ve
nit, deşi, din iunie încoace, 
primăria trimite adrese 
Inspectoratului şcolar ju
deţean; Şi iată o anomalie, 
dacă i se poate spune aşa: 
pC adresa primăriei din 
Geoagiu a venit o adresă 
semnată de dl. Vasule A- 
lionescu, în care îl acuză 
pe primar de afaceri ne
cinstite, luare de mită 
ş.a. şi că de ce" nu a fost 
încredinţată lucrarea fir
mei particulare pe, Pare o 
cdnddce dânsul. Credem 
insă pă a procedat bine 
consiliul fiscal Geoagiu 
încredinţând efectuarea lu
crării firme! „f’rdinsfaî" 
Bistriţă. Oamenii care 
muncesc ia reţeaua ‘ stra
dală şl la cehtrele de 
distribuţie, conduşi de dl. 
ing: Mîcolae Buripescti, e- 
fectuează lucrări de înaltă 
calitate, *

Este prima lucrare pe 
care o efectuăm In jude
ţul Hunedoara — ne spu
nea dl Buricescu.

— fii. primar ne Spunea 
Că' în. G&Safiiu w  Va a- 
prinde gazul la sfârşitul 
acestei luni,- iâr la Aurel 
Vlaicu în' priijjâ decadă a 
lunii decembrie. Vor fi 
Jpjfectaie aceste termene?

— Fără nici o îndoială. 
Materiale avem suficienţe, 
oamenii noştri muncesc şi 
sâmbăta şi duminica, dacă 
sunt solicitaţi.

TRAIA.N BONDOR

S.A. - DEVA
Cu sediul în Deva, str. Titu Maio- 

i rescu, nr. 2, anunţă intenţia de major are\ 
\a preţurilor şi tarifelor la următoarele ac- 
’tivităţi:

•  transport auto, marfă şi călători;

•  service şi vulcanizare auto;

•  lucrări de reparaţii şi confecţii j 
;î metalice şi tâmplărie;

•  alimentaţie publică şi cazare;

•  lucrări agricole şi produse agricole

•  produse de balastieră;

•  materiale de construcţii;

•  studii şi lucrări de cercetare geolo-

.. NEPĂSARE
fn urmă cu câteva numere ale ziarului nostru am 

adus în atenţia opiniei publice şi factorilor de răspunde
re de la drumuri un aspect aparent minor, dar care, în 
anumite situaţii, poate genera mari nenorociri. La intra
rea pe podul de peste Răul Mureş de la Şoimuş lip
seşte de mai multe luni o placă de metal de lângă 
âxul drumului. Nebsnuind prezenţa unui hop, mai 
ales că „denivelarea** nu este semnalizată, conducă
torii auto suportă izbituri puternice.

Deşi am semnalat cazul, până in prezent nimeni 
n-a mişcat măcar un deget, fapt pentru care facem 
apel, de această dată, la Oficiul pentru Protecţia Con
sumatorilor. Nu de altceva, dar pentru a oferi un 
„mic cadou** celor cai*e daţi dovadă de atâta nepă
sare. (C.P.)

•  produse din 'roci ornamentale.

(92712);

S.C. COMTOUR LOWE S.B.L.

închiriază imobilul situat In Sântuhalm, la 

intersecţia cu şoseaua Hunedoara. Clădirea are 

o suprafaţă utilă de 206 mp, compartimentată 

in 4 încăperi cu posibilităţi de reamenajare.

Informaţii Ia tel. 621113. (92711)

CONSILIUL LOCAL BAU DE MORI

* Anunţă

pentru lichidarea patrimoniului fostelor C.A.P.
din Râu de Mori, Clopotiva şi Ostrov'.

Licitaţia va avea loc în 12 decembrie, ora 

10, la faţa locului.

Licitaţia se vă repeta in fiecare zi de luni, 
până la lichidarea patrimoniului. (92706)
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CONCURSUL DIN 

_  27 NOIEMBRIE 1994
1. BRESCIA (17) — BARI (7) 1, x _
După 10 etape, elevii lui Lucescu n-au cunoscut 

gustul victoriei. Şi cu toate că joacă tot acasă în a- 
ceastâ etapă, nu poate să le scape victoria. E greu 
când ai in fată pe Bari, situat pe un loc foarte bun.

. 2. FIORENTINA (3) — SAMPDORIA (9) 1
Până acum cele două formaţii şi-au cam împăr

ţit victoriile, reaiizându-le fiecare pe propriul teren. 
Nu vedem ca în prCzent, când gazdele sunt într-o 
formă bunâ, să nu obţină victoria.

3. FOGGIA (0) — NAPOLI (14) 1, X y
Gazdele au de partea lor suporterii, propriul te

ren, dar cum oaspeţii sunt specialişti în remize, n-ar 
fi exclus să plece cu un punct.

4. GENOA (13) — CREMONESE (15) 1
Deşi apropiate ca locuri în clasament, gazdele a- 

proape sigur vor ieşi Învingătoare. Până acum, Cre- 
monese n-a „luat" nici un punct în deplasare.

5. INTER (10) — PARMA (1) 1, x, 2-
Dacă amintim că meciul se va desfăşura în noc

turnă, înseamnă că se prevede a fi „capul de afiş" 
al etapei. Şi ca orice derby, se poate încheia CU orice 
rezultat.

6. LAZ10(2) — ROMA (5) x
în ultimele patru campionate, din 8 întâlniri, 7 

s-au terminat la egalitate. Şi cum echipele sunt apro
piate ca valoare .

7. PADOVA (16) — JUVENTUS (4) 2 V
E foarte greu pentru gazde (nou promovate) să 

ţină piept în faţa experimentaţilor juventişti.
8. REGGIANA (18) — CAGLIAR1 (8) X, 2
Cele două echipe s-au întâlnit de două ori şi fie

care şi-a luat punctele. De data aceasta partida s-ar 
putea încheia nedecis sau cu o înfrângere a gazdelor

S. PALERMO (12) — VICENZA (7) x
Dacă luăm în considerare că sicilienii au remizat 

de patru ori acasă şi câ acelaşi lucru l-au realizat şi 
oaspeţii în deplasare, un egal ni se pare cel mai ni
merit pronostic,; : . . '

10. ATALANTA (15) —  VERONA (11) 1, X
Meci de ambiţie Intre foste două adversare in

seria A. Gazdele joacă la victorie, insă oaspeţii se 
pricep să scoată măcar un punct din această depla
sare.

11. CHIEVO (9) — PIACENZA (1) X
* Liderul întâlneşte în deplasare o echipă aflată 

îrttr-o bună formă sportivă. Este greu de crezut Insă 
că oaspeţii vor pleca fără un punct.

12. COSENZA (14) — ASCOLI (17) 1, X
Atât rezultatele întâlnirilor anterioare dintre cele 

două echipe cât şi locul lor ocupat acum In clasa
ment ne tentează să mergem şi pe o remiză.

13. VENEZIA (13) — UDINESE (5) 1, X
Gazdele aflate în lupta pentru părăsirea locurilor

periculoase din clasament s-ar putea să se mobilizeze 
exemplar, să obţină cele trei puncte puse în joc. Nu
mai că Udinese n-a pierdut decât un meci In depla
sare.
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S.C. ADA-KALEH S.R.L. DEVA 

Unic distribuitor.

următoarele specialităţi orientale:

•  halva cu diferite arome
•  rahat: portocale, trandafir, cocos, 

m teăşi alune
•  prafuri îngheţată, diferite
•  cornete
Adresa: str. Pietroasa, nr. 1, telefon 

054*627878. (92707)

1 ...* ■■ ...................... ...* 1 ........

; S.C. XEREX S,R.L, BAIA MARE 

Vinde la sticle de 1/2 1

•  Vodcă 33° cu 600 Iei +  T.V.A.

•  Rom 33° cu 615 lei +  T.V.A. 

Telefon 062/431084.

L

COREUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI AL 
CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN 

ROMÂNIA

FILIALA HUNEDOARA

Organizează cursuri de iniţiere în contabi
litate şi informatică de gestiune, începând cu 
data de 28 noiembrie 1994.

Informaţii Ia tel. 611758 şi 616279, între 
orele 8,30—15,30.

S.C. IMCOMEX S.R.L. !

prin magazinul „CENTRAL* din Orâştle, Jjl 
str. N. Bălceseu, nr. 1, telefon 647498: 7,

An g a j e a z ă :

•  lucrători gestionari

•  Conducători auto, categoriile B, C şi D.

iî:;

CASA DE AMANET

•  TELEVIZOARE COLOR NEI (diagona
lele 37, 51. 54, 72 cm), cu şi fără teletext, te
lecomandă. garanţie 3 ani ;

•  TELEVIZOARE ALB-NEGRU. Sirius. 
Diamant. Sport garanţie un an);

•  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE ..Arc
tic" (garanţie un an);

•  ARAGAZE cu 2, 3, 4 şi 5 ochiuri (pro
duse la Satu Mare); -

•  MAŞINI DE SPĂLAT „ALBA-LUX* şl 
„AUTOMATIC" (garanţie un an) ;

•  CENTRALE DE ÎNCĂLZIRE PE G AZ;
•  COSMETICE;
•  ALTE PRODUSE electronice şl electr»- 

casnice : filtre cafea, râşniţe de cafea, mixere e- 
lectrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, boi
lere pe gaz, plite pe gaz. butelii aragaz etc.

GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI I
Produsele se vând şl eu

PLATA ÎN RATE



■ * «OCtOO -O'XIOO'.'X jXX'fVXX-jŢXV*'y,

VÂNZAR1- 
/  CUMPĂRĂRI ,

•  Vând radiator nou, 
Ford- Sierra Diesel 2,3. Tel. 
626682.

(0092308)
•  S.C. Monica Brad vin

de en gros si en detaille 
HAINE IMPORT OLAN
DA. sdrtate, nesortate. Tel. 
650961. (93153)

•  -Vând armă vânătoare 
mixtă, cu lunetă. ceho
slovacă, nouă. Tel. 650961.

, (93153)
•  Vând Renault 10, 1967, 

preţ 750 000, stare bună. 
Deva. tel. 614931.

. (93103)
•  'Cumpăr frigider tip 

auto. telefon 627916,
(93119)

•  Vând teren arabil Şi-, 
merla, telefon 660694. -

(93115)
•  Vând casă pentru ma

terial de construcţii în 
satul Mesteacăn. Informa-

JOI, 24. XI. 1991

9,00 Reluare emisiunea 
de seară; 15,00 Videotext; 
18,00 Deschiderea pro
gramului ; 18,05 Desene

r animate; 18,30 Avanpre
miera filmelor; 18,35: 
portrete muzicale (II); 
18,45 Priviri spre vii-

ţii, telefon 722965. după 
ora 17. (93121)

•  Vând urgent garsqnie- 
râ Deva, EminescU. bl. 
105, sc. B, etaj 1. ap 11 
Telefon 624809.

• : (93124)
•  Vând magazin de- 

montabil din aluminiu, do
si gn deosebit, unicat. Tg. 
Jiu, str. T. VladimirescU, 
nr. 19, telefon 053/213589.

: ■ t  (93057)
•  Vând apartament cu 

două camere în Deva, str. 
Al .Armatei, bl. 7, ap, 18, 
telefon 626167.

:■.» (9313Q)
•  Vâfid Dacia 1310, zero 

km. Telefon 618304.
, (93131)

•  Vând maşină- spălat 
automată, frigider, parbriz 
Opel. telefon 626190.

(93132)
•  Vând apartament 3 

camere sau schimb cu 2, 
telefon 6207)5.

(93134)
•  Vând VW Golf feic- 

sel, 1980, vamă achitată, 
jenţi aluminiu, turelă, ca
pitonat, aspect deosebit, 
disc ambreiaj şi placă pre
siune defecte, 1400 DM, tel. 
633288.

tor : ingineria apek 19,00 
TEI.E 7 abc — Film se
rial. Casa din prerie; 
19,50 Clip VIVA; 20,00 
Documentar: Radiografie 
britanică; 20,30 In mie
zul lucrurilor; 21,00 In
terviu cu Paul Goma (I); 
21,30 Film serial: Croa
zieră de lu x ; 22,20 Clip 
VIVA ; 22,30 DEVASAT 
•  Film artistic. Mercena
rul (SUA, 1970); 24,17
Videotext.

I .BANCA „DACIA FELIX“
j S.A, CLUJ-NAPOCA

j SUCURSALA DEVA

|  Anunţă scoaterea la

I 

i
i

I a apartamentului cu 3 camere, situat I 
5 în Deva, str. Bejan, bl. 79, ap. 14. I|  Licitaţia Va avea loc în data de 25. - 
|  XI. 1994, ora 10, la Judecătoria Deva, J 
! biroul executorilor judecătoreşti. »

V
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S.C. „DECEBAL" ‘S.A. 
V D E V A

I
*

l
%

I

(fosta Industria Cărnii) J
Piaţa Unirii, 8, j

Anunţă că se preia de la populaţie po-1 
j  rumb ştiuleţi la preţul de 130 lei/kg. | 
I Relaţii suplimentare la telefon : 054/ j 
î 613322 sau 611760, 611761, 611762. *
i

i
%

i
%
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SECŢIA DRUMURI NAŢIONALE 
D E V A

Strada Rândunicii, nr. 3/A

închiriază pe perioada 1 decembrie 
1994 — 28 februarie 1995

•  AUTOGREDERE 
pentru deszăpeziri în Livezeni, Baru, 

Simeria.
Ofertele se depun până în data de 25 

noiembrie 1994, la Secţia Drumuri Naţio 
nale Deva, tel. 613327 ; 613538.

(CEC)

•  Vând apartament 3 
camere, Deva; tel. 624344. 
.după Bra 15.

(93099)
•  Vând autoturism Da

cia 509, necesită repara, 
ţii, preţ convenabil. Tel. 
614271. . (93137)

•  Vând apartament 2
camere, central, etaj 4,
preţ convenabil. Telefon 
618712. (93141)

•  Vând cameră video-
recorder Hitaki VSIl cu 
casetă normală, preţ 
3 000 000, negociabil. Orăş- 
tie, telefon 642410, orele
18—20. . (93152)

•  Vând apartament 2
camere, decomandate, Mi
cro 15 şi chioşc metalic cu 
terasă în vad minier, -tel. 
195 — Băiţa.

(93147)
•  Vând apartament 2

camere, mobilat. Informa
ţii Ai. Romanilor, bl. 14, 
sc. 2, ap. 27.

(93155)
, •  Vând convenabil trac
tor Chîrta.' Gdthatea, nr.
27. '•

(93160/161)
•  Cumpăr talon Re

nault 5. Informaţii tel, 
628806. (93167)

• .  Vând' VW Golf, pen
tru piese schimb Brad, 
telefon 600518.

’ (92262)
•  Vând piese Fiat Du-

kato Maxi, avariat şi Fiat 
Dukato persoane şi ta
loane. Sibiu,, telefon 069/ 
423197. (2957)

•  Vând apartament 2 
camere, în Hunedoara. In
formaţii tel. 721509; 7206981

(2360)
•  Vând Trabant, fabri

caţie ’85, telefon 714390, 
între orele 16—21.
_ . _  (2359) '

•  Vând două garaje, po
sibilităţi atelier, 380 V, 
depozit, în spatele Cate
dralei. Telefon. 711573.

(1748)
•  Vând urgent 30 tone

fân, informaţii telefon
724347, după ora 16.

(2353)

•  Vând apartamente, 
zona teatru,. O M., tele
fon 717446, orele 15—21.

(2354)
•  Vând Audi 100, Die

sel, preţ convenabil. Hu
nedoara, str. D. Vodă, nr. 
4. (2355)

•  Vând urgent boiler 
nou, gaz, Germania, sigi
lat. Telefon 718657.

(2356)
•  Vând casă, teren 8 ha, 

pădure în comuna Lunca 
Cernii sau Negoi. Infor
maţii telefon 718088.

(2358)

ÎNCHIRIERI

/ •  închiriez spaţiu pen
tru depozitare, 300 mp. 
Vând ARO 244, nou. Tel. 
717808. (2357)

OFERTE 
DE SERVICII

, •  Execut transport in
tern de persoane şi mar
fă; Dacia, tei. 647226.

(2956).
: , •  Transport auto 1 to
nă, vând cauciucuri dife
rite dimensiuni. Telefon 

. 616483. (9312)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament
două camere, cu garsonie
ră. Telefon 617740, după 
ora 19. (93114)

D E C E S E

CUVÂNTUL LIBER J
>>̂X>C>0<X)000<XXXX3<XX>OrX>XAX>00<><XXXXXXxy5̂5X>

" casa DE ECONOMII 
Şl CONSEMNAŢlUNI 

SUCURSALA JUDEŢEANĂ 
HUNEDDARA-DEVA

•  Marioara, cum
nată, împreună cu co
piii şi nepoţii, aduc un 
ultim omagiu celui 
care a fost un om 
deosebit, ’

VASILE BĂRNUŢ 
Dumnezeu să-l o- 

dihnească în pace f 
(92704)

s Cu prilejul aniversării a 130 de ani 
de la înfiinţarea CASEI DE ECONOMII 
ŞI CONSEMNAŢlUNI

FILIALA JUDEŢEANĂ HUNEDOA
RA—DEVA

urează tuturor depunătorilor, cetâţe 
nilor judeţului Hunedoara multă sănă
tate şi prosperitate, împlinirea tuturor 
dorinţelor. -

Imporl-^xport Şrl

ţ

ţ
I

4
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s 
s

Firmă străină, Importatoai^t produselor

Cola. Cao HMPAX cfawm
D I S T B i o U I T O R i  OU 

8 U M £  P O S î B I L « T T ^ Ţ l  
D E  f t F f t C E R l

. ipmtb/a Cba TAMPAX4 site bunuri 
consum: affmentâreucosmetice. 

fumToceutice, alte produse 
Sgj|lnteresaţl sunt rugaţi să tdefoă^eia>

SWWWVW/A'AruWUWWV.WAVVVWWVyWWftWrtV

S.C. ALGEX1M

PETROCOM S.R.L.

comercializează prin magazinele din 
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 76 

(vizavi de spital)

S.C. ANNA COM LUX 15.R.L., str. Libertăţii, 
bl. J 1, parter şi 

; Hunedoara, str. Grădinilor, nr. 2 A (Lipscani)

I congelator 210 1 — 540 0OO lei

I congelator 160 1 — 470 000 lei

I congelator 120 I —  385 000 Iei.
(92708)

S.C. „PANICORu S.A. 
HUNEDOARA

ORGANIZEAZĂ

S . C .  I N T E L C R E D O  S  A .

j

pentru vânzarea următoarelor mijloa- 
C0 ftZCQ • '• v 4 .

• Autodubă SR 131 2,5 t
• Remorcă
Informaţii la sediul societăţii, str. 

Mihai Viteazul, nr, 1, Hunedoara. Tel. 
713556, 713339.

Licitaţia va avea loc după 10 zile de 
la apariţia anunţului. (092718)

în colaborare cu C.P.I. Bucureşti şi lăcuită tea 
de Ştiinţe Economice C ln$N apoca anunţă 
încep erea  în sc r le r ilo r 'lă  c u r su r ile  de :

, ,  programatori - studii suffcprioare 
data începerii: 2 3 .1LJ 994.

•  c o n t a b i l i ta t e  in fo r m a tiz a tă  
postliceal

Informaţii suplimentare ta telefot,.

6 1 . 9 0 . 0 0

sa u  la sediul firmei:

str. 1 Decembrie nr. 14
(curtea U.J.C.C. - DEVA l

V
ţ AGENŢIA SC „TRANS EUROPA” SRL j

Sibiu. str. N. Băleescu. 41. telefon 0 6 9 /1 
21.12.96; 21.03.64, j

Efectuează săptămânal, transport de per- ? 
soane în Germania, pe ruta: Nfîrnberg — Heil- ?

Frankfurt)bronn — StUttgart — Wfirzburg 
— Mannheim. Plecarea din DEVA. 

ţ lei. Asigurăm întoarcerea.
Plata îd |

__î
Z ia r ed itat d« S .C , „C U V Â N T U L  L IB E R * S .A . D E V A  

J/20/618/1991 Cont 307050601 B .C .O «v aC o d (ls ca l21 16 8Z 7  
D e va , Str..1 Decern bria. 35 lud. H unedoara,T  eletoana: 611275; 
612157;611269;625804fiu r61B 061. Consiliul deadm lnlsfraţle 
Dum itru G heonea * preşedinte, M inei Bodea, -VirgH C riş a a  
Ilb e r lu  Is tra te , N ieo lae  T îrco b  -  adm inistratori. în treaga

'acestora. Tiparul executat la S C „PO LlO AVA* S.A . D E V A .


