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•, O afacere de milioane — înmatricularea ilegală j 
a autoturismelor străine mâi vechi de 8 ani. I

•  Ramificaţii şi solicitări în mai multe judeţe*
ale ţării. î

•  Un singur „client" pune jos 2100 DM.
•  Facturi false, ştampile contrafăcute, autoturis-1

me înmatriculate definitiv... ,
Avem în faţă un dosar Prima mişcare pe care |  

voluminos, care a nece- E.I. Milaş o face este în- - 
sitat multă trudă pentru tocmirea in fals a unei | 
întocmirea lui. Până la facturi pentru un autotu *

I
urmă lucrurile s-au lâmu- rism Volkswagen Scirroco | 
rit, iar instanţa urmează cumpărat de Attila Ti- *

cotidian independent
a se pronunţa în privinţa beriu Blaga în februarie i 
a trei inculpaţi şi şapte 1994 de la un cetăţean *
învinuiţi. Aria lor de ac-, german. Autoturismul are î 
tivitate a acoperit o bună 12 ani vechime. Interme- I 
parte- din teritoriul Ro- diar în afacere este Va-* 
mâniei. Dar să fim mai sile Gheorma, pe numele |
concreţi. căruia a şi fost întocmită «
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•  BONN. Cancelarul ger
man Ifelmut Kohi a decla
rat, miercuri, în faţă par
lamentului de la fionn, că 
doreşte ca summţitul din 
decembrie, din localitatea 
germană Essen, să pună la 
punct o strategie de extin
dere a Uniunii către Est, 
care, în opinia sa, este in 
strânsă legătură ’cu extin
derea NATO, informează 
agenţia Reuter.

U.E. trebuie, de aseme
nea, să-şi reformeze ' fnsti- 
tuţiile sâie pentru a asigura 
o funcţionare mai eficientă, 
în «pecia! în domeniile po
liticii externe şi securită
ţii, a adăugat el.

„Guvernul german va’ 
acţiona intens iii următo
rii ani pentru a asigura e- 
fectuarea unor paşi deci
sivi pentru a se pune ca
păt divizării Europei şi 
în vederea asigurării păcii 
şi libertăţii pe termen 
iung“, a afirmat Kohi.

• CHIŞJNAU, Republica 
Moldova va primi ajutor 
alimentar din partea U- 
niunii Europene, au anun
ţat surse oficiale de. la 
Ciiişinău.j Potrivit preciză
rilor acestora, Comisia E- 
uropeană a aprobat reco
mandările Uniunii Euro
pene privind convorbirile 
referitoare la acordul de 
parteneriat şi colaborare 
dintre U.E. şi Republica 
Moldova, al cărui conţinut 
este similar documentelor 
propuse celorlalte state din 
s Jgian î. Textul menţionează 
că Republica Moldova se, 
numără printre fostele re
publici sovietice care pot 
beneficia de ajutor alimen
tar, stabilit la 240 milioane 
Ecu, relatează Itar-Tass.

t
laş, 37 de ani, din Şim- 
leul Silvaniei, administra-

CONSTRUCTORII
Intr-io - organizare bynă, 

li> ordine şi disciplină, con
structori de la S.C. „Con 
dbr“ S.A. Deva şi de la alte 
upjtăţi de; profil din; apro
piere s-au adunat miercuri 
la; orele prânzului îhtr-un 
miting de protest. Din fa
ţa sediului firmei au por
nit . intr-o coloană compac
tă spre Prefectura judeţu
lui.

In mitingul lor de mier
curi, constructorii şi-aii re
vendicat drepturile scrise 
în legile ţării, "drepturi pe 
pe cave u«ii*; dintre numiţii, 
nu chemaţii să le respecte, 
le uită. Poate n-â fost bi
ne, poate a fost,cam aspră 
exprimarea, care nu le este 
în fire, Vă „noi am con
struit, noi construim, dar 
noi ştim şi să demolăm". 
Aşa-i, .Pe omul ajuns la ne
caz îl mai scăpă vorbele. 
Apoi îi pare râu... dar, ceea 
ce ne spuneau mulţi con
structori, . care au încărunţit 
în construcţii, este că nU li 
se respectă drepturile ce 
li se cuvin. Vine iarna; O-

mul de pe schele, omul şan
tierului munceşte în orice 
condiţii. Dar să primească 

î de lucru. ' Au cerut să li 
şe respecte toate drepturile 
şi pe vreme de iarnă. „Pro
tecţie socială minimă, dar 
să se asigure" —cum bine 
spunea tin vorbitor;

în timpul- mitingului o 
delegaţie .a constructorilor 
a purtat’discuţii cu dl pre
fect Georgel Răican. Ce s-a 
stabilit nu se ştie încă. A 
rămas să se comunice. în 
funcţie de cele hotărâte de 
guvern. (Gh. I. N.)

ENERGETICIENII
Miercuri, 23 noiembrie 

a.o., la Filiala Reţele Elec
trice Deva, sindicatul ener- 
geticienilor din unitate a 
organizat un miting de pro
test pentru a aduce în a- 

. tenţie o serie de dificultăţi 
cu care se confruntă firma 
şi lucrătorii ei. Au partici
pat salariaţi de la sediul 
din Deva.. , :

Din comunicatul prezen
tat cu acest prilej, reiese 
că „prin politica falimenta

ră dusă de Guvern şi pusă 
în practică de Ministerul 
Industriilor şi Administra-’ 
ţia RENEL", s-a ajuns ca 
în trimestrul IV a.c. să nu 
existe fonduri pentru ma
terii prime, cărbune, gaze; 
piese de schimb şi pentru 
salariile din lunile noiem
brie şi decembrie. în acest 
context, salariaţii sunt a- 
meninţaţi cu şomajul, tre
cerea „în statut de aştep
tare", ori neplata dreptu
rilor : prevăzute în contrac
tul colectiv de muncă. In
tervenţiile sindicateloi* pen
tru ' soluţionarea acestor 
probleme au rămas făta 
rezultat/ S-â‘ aîirtriât că, în 
cazul în care ele vor per
sista, sindicatul va apela la 
toate formele, legale deae- 
ţiune, inclusiv încetarea lu
crului. (V. N.)

tire a taxelor vamale, 
tor la S.C. „Pento Irnpex" Obţine o dovadă în a- ţ 
S.R.L. Şimleul Silvaniei. cest sens, pe care, împre- I 
Alături de el, inculpaţi Una cu factura falsă*;,-o J 
mai sunt VaSile Gheorma, prezintă la Inspectoratul! 
un gorjean de 32- de ani, Judeţean de Poliţie Hu- « 
fără ocupaţie, domiciliat nedoara. Rezultat: autotu- I 
prin Uricani şi Attila rismul este înmatriculat, ' 
Tiberiu Blaga, de 26 de iar domnul Milaş bagă in | 
ani, merceolog la SC. buzunar 400 mărci ger- J 
„Monica" S.R.L. Satu mane. >
Mare. Toţi sunt cercetaţi Urmează un Mercedes I 
pentru Săvârşirea infracţi- Benz adus prin ’93 în * 
unilor de fals material ţară şi aparţinând lui |  
în înscrisuri oficiale, uz Victor Silaghi din Lu-» 
de fals, instigare la fals peni. De data aceasta, |  
material In înscrisuri o- factura falsă este intoct« 
ficiale şi contrabandă. mită pe' humele deţinăţo- I 

Toată povestea s-a pe- rului. Gheorma va fi in- * 
trecut în perioada - mar- termediarul. El face 6 |  
tie — iunie a.c., timp în cerere de scutire a plăţii
care E.I. Mi l a s a  corn- taxelor vamale, după eâre » 
pletat în fals facturi prin la drumul către vamă |

A sosit un tren in 
gară... la Pricaz.

Foto: PA VEL LAZA

care a atestat că 13 auto- Simeria şi poliţie pentru J 
turisme de provenienţă scutire de vama şi în-1 
străină mai vechi de opt rnatricula're. Se va reuşî « 
ani («eci nu puteau « înmatricularea definitivă.; I; 
înmatriculate} au fost J*® Silaghi îl va costă ,
cumpărate în urma orga- de mărci — 400 lui |
nizării unor licitaţii pu- Milaş •?*-. --Ş5# îyi GlţeOr- J 
bUce de către unităţi spe- ma- |  
cializate în vânzarea de martl® a-c„ Mi- I
autoturisme confiscate de Suciu, din Şimleul .
statul român înainte de Silvaniei, primeşte cadou |

VALENTIN NEAGU, J 
lOVlŢA BACIAN, I 

procuror

1989, sau în cursul aces
tui an. în realitate, auto
turismele au fost aduse 
din străinătate după de
cembrie 1991. (Continuare în pag. a 2-a) ,

A Z I
actor şi autor drama- ţ 
tic român; t

• 1863. S-a născut IO AN .' 
CANTACUZINO (m. )

25 NOIEMBRIE
1934), medic şi bacte- || 
riolog ; l

GR. \

• NEA POLE. Conferinţa 
ONU de la Neapole pri
vind Crima organizată 
transnaţională, la care au 
luat, parte 140 de state, a 
adoptat în unanimitate un 
pian global de acţiune pen
tru lupta împotriva acestui 
veritabil flagel al actuali
tăţii, informează France 
PreŞse. După trei zile de 
dezbateri, sesiunea plenară 
a conferinţei a adoptat în 
unanimitate şi cu aclamaţii 
un document final, care 
conţine o ’ serie de reco
mandări în domeniile le
gislativ, financiar (secre
tul bancar) şi al cooperării 
în lupta contra crimei Or
ganizate la nivel interna
ţional. De asemenea, a fost 
adoptat un proiect de re
zoluţie ce urmează să fie 
prezentat Adunării Gene
rale a ONU.

• Au trecut 328 de zile 
din an ; au mai rămas

. 37;
• 1814. S-a născut MA

TEI MILLO (m. 1896),

(n. \
• 1885. A ■ aiurit

ALEXANDRESCU 
1811), scriitor ; L

• 1893. S-a născut aeto- )
rul NJCOLAE BALTA- \ 
ŢE.VNU (m. 1956); \

Nu servim in stare de ebrietate! 
Atunci să vină, un chelner treaz!
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© LANSARE DE CARTE. E- 
ditura „Destin", din Deva, îi in
vită pe cei interesaţi Ia* o nouă 
lansare de carte, sâmbătă, 26 no
iembrie a.c., ora’ 11, la Galeriile 
de Artă „Forma" din Deva. Este. 
vorba despre volumul „Suburbiile 
vieţii": al tetralogiei „Coridorul 
puterii" de Ion Lăncrănjan. (D. (£.)

nizării colecţiilor bibliotecii", în 
continuare âbordându-se perso
nalităţi aniversate ale acestui an 
(Nicolae Cartojan, Andrei Oţetea, 
I.C. Parhon, Herder ş.a.). în fina
lul schimbului de experienţă, 
scriitoarea Paula Popa s-a întâl
nit cu elevi din ciclul primar. 

' (M. B.). V

O SCHIMB DE EXPERIENŢA. 
Biblioteca Judeţeană a organi
zat la Brănişca un schimb de 
experienţă cu bibliotecarii comu
nali din zona Deva. Discuţiile 
s-au purtat pe marginea „Orga-

© „SCRIITORI UMORIŞTI 
ROMANI". La Şcoala Generală 
Vălişoara s-a desfăşurat şezătoa
rea literară pe tema: „Scriitori 
umorişti români". „Invitaţi" au 
fost Cincinat Pavelescu, Anton 
Pann şi un scriitor hunedofean 
în cârne şi oase — Dumitru Hu- 
rubă, care a oferit autografe pe 
recenta sa carte de poezie umo
ristică — „E ora indexării..." 
(M. B.).

© ŞOMAJUL LA OR AŞII E. 
Potrivit ultimelor date puse la 
îndemână de către dl Radu Tru
faş, şeful Oficiului Forţă de Mun
că şi Şomaj din Orăştie, numă
rul şomerilor aflaţi în plată se 
ridică la 1.492, alţi 865 benefi
ciind de alocaţie de sprijin. Din
tre ultimii şomeri înregistraţi a- 
ici, 68 sunt absolvenţi de şcoli 
profesionale, licee sau facultăţi.
( ţ - - V 3 . - :  i  '  V . . ; ; . - : ' . ■?=

Fostele balustrade au putrezit, 
bârnele, stâlpii asemenea. Cetă
ţenii au cerut mereu să fie re
parat, s-au oferit chiar să dea 
o mână de ajutor, dar de la Con
siliul local nu se dă nici o veste. 
Chiar se aşteaptă o nenorocire ?! 
(Gh.I.N.)

© POD PERICULOS. La Criş- 
cior, peste râul Crişul Alb, între 
străzile Calea Zararidului şi Cri-: 
şului, a fost cândva un pod. Tre
ceau maşini, căruţe, oameni. Am 
zis a fost. Acum, trecerea pe pod 
se mai poate face doar cu picio
rul, dar este foarte periculoasă.

© TULBURARE. Este bine de 
ştiut că tulburarea liniştii 'locata
rilor cade sub incidenţa Legii 
61/1991 şi poate fi aspru sanc
ţionată. Vă poate spune acest 
lucru şi Iosef Gabor din Deva 
care, pentru scandal, a fost a- 
mendat cu 20.000 de lei. (V. N.)



FRIGUL— O PREZENŢĂ NEDORITĂ 
ÎN INSTITUŢIA DE CULTURĂ
Frigul, la această oră. Intr-o instituţie de cultură 

nu mai este o noutate. Te iau însă toţi fiorii când afli 
că nici nu sunt şanse de a se încălzi în această iarnă 
căminul cultural sau biblioteca din lipsa sobelor sau a 
lemnelor. La Biblioteca comunală din Geoagiu e un ca2 
fericit întrucât Primăria, cu bani de la bugetul local, a 
cumpărat cahle pentru o sobă de teracotă ce urmează 
a fi ridicată în cel -mai scurt timp. în lipsa agentului 
termic care... lipseşte din... lipsa banilor ce se cer achi
taţi, clădirea Căminului cultural, inclusiv Biblioteca nu 
mai pot fi încălzite. Atmosfera de peşteră de aici o simţi 
că te pătrunde chiar şi prin .haine' groase deîndată ce 
intri. Ce să mai zici de plăpânda bibliotecară Simona 
Ganea care trebuie să' reziste aici mai multe ore ?1 Sau 
de cititorul pe eare-1 aşteaptă dânsa să intre în biblio
tecă pentru a împrumuta o carte? ! Ne întrebăm de ce 
o treabă ca aceasta nu s-a putut rezolva în vară când 
nu avea de suferit nimeni ?

Acum, acţiuni se organizează mai greu de către bi
bliotecă din cauza frigului, majoritatea lor desfăşurân- 
du-se în zilele când atmosfera era mai respirabilă în 
instituţiei Principalii cititori rămân şi la Geoagiu elevii, 
deşi aţâţ Grupul Şcolar Agricol cât şi Şcoala Generală 
din localitate au biblioteci proprii deservite de un sin
gur bibliotecar. Posibilităţile Bibliotecii comunale sunt 
însă mai mari şi mai tentante prin titluri, prin noile vo
lume care îmbogăţesc fondul de carte, provenite inclusiv 
de la reprezentanţii urmi cult religios din Blaj. Biblio
teca comunală a fost vizitată de curând de un om cu 
funcţie din Ministerul Culturii, care a apreciat activi
tatea, buna gospodărire. Aici s-au organizat proiecţii de 
diaîiime, audiţii muzicale, concursuri gen „Cine citeşte, 
cunoaşte", prezentări şi expoziţii de carte, medalioane 
dedicate unor personalităţi ale ştiinţei şi culturii româ
neşti şi universale.

Să sperăm că iarna care se apropie va găsi soba o- 
feristă de Primărie în' funcţiune şi. mai ale®, multa căl
dură în Biblioteca din Geoagiu. * MINEL BOBEA

Imagine din centrul comunei Geoagiu. Sau poate 
am greşit noi adresa? Foto: PA VEL LAZ A

Nu drumul i<m rentabilitatea, 
d lipsa 4m intpras

Foarte necăjit, dl. Âron 
Toma, primarul comunei 
Cerbăl, a venit Ia redac
ţie, solicitându-ne o nouă 
tentativă de . a-i sensibiliza 
pe cei de la R.AT.P. Hu
nedoara, Care este necazul? 
Unul mare pentru locuito
rii a 10 sate din ţinutul 
pădurenilor şi care va de
veni tot mai mare odată 
cu venirea iernii (în zonă 
deja. ă mai fulgtat).

R.A.T.P. Hunedoara are 
un traseu în zona de peste 
30 de ani, spună dl. pri
mar. Numai că- acum l-a 
redus, capul de linie fiind 
în Groş, de unde oamenii 
au de făcut câte 10—20 km 
pe jos, în funcţie de de
părtarea la egre e situat 
satul lor. Şi nu sunt oa
meni plecaţi la plimbare 
ci veniţi la oraş după 
cumpărături pentru o pe
rioadă mai îndelungată. în 
curând vor fi nevoiţi să se 
deplaseze şi după pâine, 
căci iarna maşinile nu pot 
urca în sate. Foarte, mulţi 
dintre aceştia sunt vârst
nici, care, In lipsa unor 
tineri în familie, trebuie 
să-şi tacă singuri aprovi
zionarea. Apoi sunt copii 
care fac şcoala la Hune
doara, căci din cele 8 sate 
ale comunei Cerbăl doar 
in trei există şotii cu cla
sele I—IV. Pentru copii 
s-a solicitat ca autobuzul 
să-şi prelungească traseul 
cu 7—ii km, măcar la în
ceput şi sfârşit de săptă- .

mână (în timpul săptămâ
nii stau la gazde). Mai 
simt specialiştii comunei, 
medici umani şi veteri
nari, agronom (pentru si
nii făcându-se eforturi de
osebite să-i aducă) — care 
vor să plece.

Înainte să vină la Ziar, 
dl. Toma a făcut tot felul 
de adrese şi demersuri. A , 
obţinut chiar promisiunea 
că lunea şi vinerea auţo- 
buzul îşi va prelungi ruta. 
Dar promisiunea n-â fost 

- onorată şi primarul trece 
drept mincinos în faţa să
tenilor. Dl, Toma mai susţi
ne că argumentele celor de 
laR.AT’.P. nu sunt reale- 
Nici drumul nu este rău, - 
cum susţin ci, şi pici lip
sită de îtehtohilftate n-ar 
fl prelungirea traseului. 
Cu O condiţie însă: cei care 
eliberează bilete de călă
torie (taxatoare sau şoferi) 
să fie corecţi. Iar în spri
jinul oamenilor care duc 
o viaţă grea din pricina 
izolării, primând lor a* 
duce o motivaţie serioasă. 
Din zonă pleacă tone de 
carne pentru aproviziona
rea municipiului şi dacă ar 
circula autobuzul, aşa cum 
doresc oamenii, hunedo- 
renii ar putea beneficia şi 
de lapte, Şi-atunci, dadă 
ei, oamenii satelor, fac 
ceva pentru aprovizionarea 
orăşenilor* oare domnii 
de la oraş nu pot face ni- ■ 
mic pentru ca şi viaţa lor 
să. fie cât de puţin uşu
rată? V. ROMAN

I
(Urmare din pag. I)

din Germania un auto
turism Ford Capri. Fac
tura falsă cu datele teh
nice ale Forduiui va fi 
completată pe numele lui 
Milaş Insă. Cu aceasta, şi 
dovada de scutire de va
mă, Suciu se prezintă la 
Inspectoratul de poliţie al 
judeţului Covasna. Pentru 
a nS da seama cât de în- 
curcate erau iţele, este 
nevoie să mai spunem că 
dovada pentru vamă era 
întocmită pentru un auto
turism BMW ce aparţi
nea lui Milaşl Totuşi, 
în baza celor două do-
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0,00 VOĂ Europe: 6,00 
BBC ; 6^0 Maraton ma
tinal ; 9,00 Ştiri ti muzi
că ; 9,30 English „One 
to one" (reluare, lecţia 
33): 9,45 Momlng mu-
sic ; 12,00 Clişee cinema
tografice; 13,00 Ştiri; 14,00 
BBC; 14^0 Country 
show ; 16,00 Radiomaga- 
zio de vineri; 17,00 Ştiri; 
17,30 English „One to 
one“ (lecţia 34); 17,45 Mu
tică; 18,00 BBC; 19,00 
Top 20 + 3; 21,00 BBC;

cumente, Suciu îşi înscrie i 
maşina, iar lui Milaş 'îi 
va da 500 000 de lei. Pen- I 
tru a acoperi aceste ma- j 
trapazlâcuri, don patron j 
mai întocmeşte o procura j 
pe care o autentifică la ■ 
Notariatul de Stat Şim- | 

leul Silvaniei. Prin această > 
hârtie se atestă că el este I 
proprietarul Forduiui şi ; 
îl împuterniceşte pe Su- j 
ciu. să îl vândă. Mai -j 
mult, se încheie şi un j 
contract de vânzare-curn- J 
părare cu care s-a pre- ' 
zentat organelor de poli- j 
ţie pentru înmatriculare ■ 
întortocheate mai sunt j 
cărările... necinstei!

22,00 Ştiri ; 
night.

22,10 Blue

15,00 Preţurile la bursa 1 
de mărfuri Timişoara; 
17,00 Observator. Antena 
1; 18,00 Focus; 18,30 We- 
ekend magazin; 19,30
Film: Din iad In Bor-
neo (SIJA); 21,00 Worîd- 
net.

Secţia din Păuliş, din 
cadrul Direcţiei Judeţene a 
Drumurilor — R.A. Deva, 
are cea mai întinsă arie 
de activitate din judeţ: 
drumuri judeţene şi co
munale pe o întindere de 
peste 410 km, în zonele 
Simeria, Certeju de Sus, 
Deva, Cârjiţi, Băiţa, Uia, 
Dobra, Zam, până la li
mita cu judeţele Arad şi 
Timiş. Oei peste 200 de 
lucrători drumari s-au în
trecut pe- eî Înşişi, antă 
acesta. Au fost asfaltate 
sau betonate drumurile 
Certej — Săcârâmb, Do
tară — Roşcani (betonat). 
Şoseaua Naţională *— Teiu 
(betonat), ŞoseaUa Naţio
nală — Parcul Dendrolo-

•  De la începutul anului s-au realizat: peste $£ 
km de drumuri noi, asfaltate sau betonate •  Mai bine 
de 13 km drumuri au fost consolidate •  Pe aproape 
400 km s-au făcut lucrări de întreţinere •  Au fost 
reparate mai multe poduri •  S-au aşternut mai bine 
de 25000 tone mixturi asfaltice O Au fost turnaţi 
8 000 metri cubi de betoane •  De lâ începutul anului 
valoarea lucrărilor finalizate se apropie de trei mi
liarde lei o Primari cu nărav prost o Calitatea — ba
rometrul muncii de fiecare zi o „Drum bun" urare, 
garaaţie, siguranţă şi în sezonul friguros.

gic Simeria, ca să le amin
tim doar pe câteva. Con
solidările pe unele porţi
uni de drumUri, lucrările 
de reparaţii şi Întreţinere, 
vopsiri şi ««vopsiri ale

Dialogul purtat cu dl 
ing. Alexandru Indrea, şe
ful serviciului producţie 
animală din cadrul Di
recţiei judeţene pentru a- 
gricultură şi alimentaţie, 
a reliefat legătura strânsă 
ce există între producţia 
de furaje şi evoluţia efec
tivelor de animale, pre
cum şi a producţiei de 
lapte şi carne. Pentru a 
reliefa posibilităţile exis
tente în scopul creşterii 
randamentelor la hectar, 
cu sprijinul centrelor a- 
gricole au fost organiza
te, pe terenurile unor gos
podari particulari sau aso
ciaţii agricole, loturi de
monstrative pentru culti
varea furajelor. în vede
rea generalizării experien
ţei _ acumulate, prezentăm 
câtseva exemple semnifi
cative. ■

Dl ing. Paulin Budău a 
organizat în anul trecut 
cultivarea lucemei în te
ren irigat, la Ribiţa, pe o 
suprafaţă de 0,5 ha. în ur
ma celor 3 coase realizate, 
a obţinut o producţie to
tală de 12,8 tone de fâh, 
revenind peste 28 tone ,1a 
ha. Cu cantitatea respec*

Furaje mai multe,

tivă se asiguri, pe o pe
rioadă de 180 de zile, 
hrana de fibroase de cea 
mai bună calitate pentru 
hrănirea a 6 vaci cu lapte. 
La înfiinţarea culturii (se
mănată intr-un teren ocu
pat eu grâu), premergător 
s-au aplicat 12 t gunoi de 
grajd şi 120 kg superfos- 
fat, iar' pe vegetaţie s-au 
mai administrat 80 de kg 
azotat. Pentru regenera
rea fazială s-a făcut o lu
crare cu grapa tractată de 
cai. Udările s-au făcui 
după fiecare coasă.

Edificatoare sunt şi re
zultatele înregistrate la 
sfecla furajeri, cultivată pe 
0,5 ha la Haţeg, în teren 
neirigat, unde dl ing. tă
iau Moraru a demonstrat 
că este posibil să se ob
ţină 82 t la ha (respec
tiv 41 t pe suprafaţa se
mănată efectiv). Semăna- 
Mi s-a făcut în arătură 
de toamnă, iar pentru fer-

Când munca se „cântăreşte" în tone şi kilometri
— în ultima vreme am 

umblat mult pe drumuri 
judeţene şi comunale din 
zona dumneavoastră de 
activitate. Unii primari — 
la Zam, Dobra, lila, Lă- 
pugîu de Jos, Brănişea — 
s-au plâns că mai sunt 
drumuri greu accesibile, 
distruse...

— Iertată să-mi fie re
petarea : cu oamenii mei 
construim, reparăm, între
ţinem drumuri. Nu distru
gem ! Cine o face n-are 
decât să răspundă, adică 
şă-şi plătească stricăciuni
le. Unor domni primari 
vreau să le zic o vorbă: 
S-au învăţat cu nărav 
prost. Oare pe uliţele sa
telor, în faţa caselor săte
nilor, în faţa Primăriei, 
specialiştii de Ia drumuri 
şi poduri au datoria să îm
prăştie o lopată de pie
triş ?! Azi-mâine ne vor 
chema să le măturăm şi 
ogrăzile...

— O întrebare stringen
tă : Cum vă pregătiţi pen
tru iarnă, pentru a-i în
vinge capriciile ?

— Dispunem de o bună 
dotare tehnică la toate 
punctele noastre de lucru, 
putem interveni cu promp
titudine oriunde şi ori
când este nevoie. Lucră
rile pe care le-am făcut 
în ultimii ani au fost a* 
preciate, nu ne vor crea 
probleme In sezonul fri
guros. Ne orientăm mai 
mult activitatea pe opera
tivitate şi eficienţă în in
tervenţii, pe buna între
ţinere a drumurilor. Aici 
solicităm mai multă grijă 
şi din partea celor care le 
exploatează. Când zicem 
„Drum bun" să avem de
plină certitudine că vom 
ajunge eu bine la destina
ţie. Acesta este crezul 
nostru, al drumarilor.

tilizare s-au folosit 36 de 
tone de gunoi de grajd. 
Ca lucrări de întreţinere 
s-au efectuat două praştie 
mecanice şi două manuale. 
Pe vegetaţie s-au mai apli
cat 150 kg azotat. Folosi
rea acestui sortiment de 
furaje în hrana vacilor cu 
lapte influenţează sensibil 
producţia acestora, însă 
determină şi o decalcifiere.

în sortimentul de sucu
lente locul decisiv pentru 
obţinerea unor producţii 
mari şi constante de lapte 
îl deţine însă porumbul 
siloz, cultură spre care 
este bine să-şi orienteze 
opţiunile şi crescători! 
particulari de animale, a- 
vând în vedere că nici un 
fermier din Occident nu 
concepe să facă zootehnie, 
mal ades când este vorba 
despre producţia de lapte, 
fără a avea la bază silo
zul.

P ir ing. Nictiae Kuczik 
a organizat cultivarea po

rumbului siloz pe 10 ha 
la Asociaţia agricolă „Ro- 
moşana" din ftomos. Arăt#- 
ra a fost discuită de 

■ două ori, s-a -utilizat să
mânţă din hibridul Fun- 
dulea 400, semănatul s-a 
făcut în decada a doua a 
lunii mai a.c, încorpo
rând câte 30 kg boabe la 
ha. In vederea fertilizării 
s-au aplicat, pe rând, câte 
ISO kg îngrăşăminte com
plexe la ha.

La recoltare şi însilo- 
zare, lucrări făcute meca
nizat în decada a doua a 
lunii septembrie ac., s-au 
realizat 290 tone siloz de 
cea mai bună calitate, re
venind câte 29 tone la ha. 
Silozul s-a făcut !n celulă 
de beton, asigurându-se 
o bună ţasare cu tractorul.

Exemplele prezentate 
simt cât se poate de con
vingătoare şi ele pledea
ză pentru o orientare mai 
hună a crescătorilor, de 
animale în privinţa ale
gerii sortimentelor care 
asigură cele mal bune 
producţii la ha, precum 
şi randamente ridicate In 
zootehnie.

N1COLAE TffiCOB

bornelor, parapetelor, ba
lustradelor etc. sunt tot a1 
tâtea operaţii pe care a- 
ceşti oameni harnici le-au 
trecut în contul „realizări", 
iar noi le vedem, le sim
ţim în drumeţiile noastre' 
de fiecare zi.

— Ca în orice meserie, 
şi noi, la drumuri, dacă 
nu punem suflet, treaba 
nu iese cum trebuie — ne 
spunea dl ing, Gelu Sîmi- 
na, şeful secţiei. Ce facem 
noi, ce rămâne în urma 
noastră vedem şi judecăm 
fiecare. Nu aşteptăm mul
ţumiri sau laude. Noi doar 
ne preocupăm ca fiecare 
metru din drumul pe ca
re-! călcăm să fie de bună 
folosinţă .oamenilor. Astăzi 
şi mâine.

— Ziceaţi, die inginer 
Gelu Simina, despre efor
tul drumariior de a lăsa 
Iii urmă drumuri bune. 
Dar în drumeţiile noastre 
am văzut că unii distrug 
ceea ce faceţi dv.

— Noi construim dru
muri şi poduri, le repa
răm, le întreţinem, inter
venim la nevoie. Alţii, cei 
mulţi, le folosesc ti şi 
noapte, pe orice vreme. 
Se uită însă adesea că un 
drum se face cu multă tru
dă şi sudoare. De aici şi 
respectul ce i se cuvine 
de a nu-t distruge, de a-1 
proteja. . Doar este al nos
tru, face parte — nu spun 
vorbă mare — din exis
tenţa noastră cotidiană. Gh. L NEGREA



După meciul de miercuri 
seara susţinut de Steaua cu 
Anderlecht, telespectatorii 
români mai au prilejul 
probabil s-o vadă pe mi
cul ecran ,pe Steaua în 
Liga Campionilor doar în 
meciul retur pe care îl va 
susţine în deplasare, cu 
Hajduk Split. Spunem pro
babil, fiindcă nu cunoaştem 
dacă se transmite şi la TV. 
Şi vrând nevrând, trebuie 
să- revenim la campionatul 
nostru cel de toate zilele 

din turul căruia au mai 
rămas de disputat doar 4 
etape. Semnalăm una din
tre posibilele partide din 
etapa de sâmbătă ce se 
anunţă a fi mai disputată: 
Rapid — Univ. Craiovâ (se 
dispută duminică — tele
vizat). Liderul clasamentu
lui, F.C, Naţional, are un 
meci relativ uşor pe teren 
propriu, cu F-C. Maramu
reş, iar. Steaua se depla
sează îa Electr. Craiova. 
In rest, partide în care 
prima şansă nu o au în 
întregime numai gazdele, 
ci şi oaspeţii. Pot apărea 
surprize In întâlnirile Fa
rul — Dînamo, U.T.A. — 
„U“ Cluj-N., Oţelul — Pe
trolul, dar mai mult pro
mit gazdele în meciurile 
Inter — F.C. Braşov, Glo
ria Bistriţa — Sportul şi 
Ceahlăul — F.C. Argeş.

Un meci foarte impor
tant pentru configuraţia 
clasamentului seriei a H-a 
a Diviziei A se dispută la 
Reşiţa, între Gloria (locul 
5) şi Corvinul Hunedoara

(locul 3). Pdntru antreno
rul principal, prof. Remus 
Vlad, şi pentru medicul 
echipei, această săptămână 
a fost folosită nu numai 
pentru pregătirea propriu- 
zisă a acestei partide, dar 
în special pentru recupera
rea fotbaliştilor accidentaţi. 
Să sperăm că se va reuşi 
alinierea formaţiei dorite 
de antrenor pentru ca hu- 
nedorenii să se întoarcă 
cu un rezultat bun. La 
Petroşani, Jiul primeşte re
plica fotbaliştilor de la 
Gaz Metan şi gazdele tre
buie să se întrebuinţeze se
rios pentru a obţine vic
toria, oaspeţii evoluând 
până acum apreciabil in 
deplasare.

Vega Deva are un nou 
meci în şhd, eu Unirea 
Alexandria, cate şe află 
pd locul 14; Devenii doresc 
să repete jocul bun făcut 
la Metalul BOcşa, şi să câş
tige un punct. Bine ar fl}.

Duminică se consumă ul
tima etapă din turul Di
viziei C.' Dintre jocurile e- 
tapei, consemnăm întâlni
rile: Mai. Şt, Vulcan — 
Minerul Ghelari, Aurul 
Brad — Minerul Aninoasa, 
iar Ia Certej, Minerul din 
localitate — Minerul IJ- 
vezeni :*»- o echipă care ‘se 
bucură acum de serviciile 
lui Gogu Tonca şi se... vede. 
în rest, se pare, meciurile 
de la Bărbăteni, Sîmeria, 
Hunedoara, Călan, Teliuc 
şi Orăştie - vor aparţine 
gazdelor. .

. SABIN CERBU

☆
■■ ☆
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Miercuri, la Bucureşti şi Lisabona, s-au disputat 
meciurile din etapa a V-a (Grupa C) dintre ceie pa
tru formaţii componente şi s-au înregistrat rezultatele: 
Steaua — Anderlecht 1—1; Benfica Lisabona — Haj
duk Split 2—1.

Militarii au avut ocazii numeroase de a înscrie 
dar au ratat nepermis de mult în condiţiile in care 
oaspeţii au jucat timp îndelungat in 10 oameni. In 
ultima etapă, Steaua îşi dispută partida sa la Split 
şi indiferent de rezultat părăseşte competiţia. (S.C.)

P roducă to r d e  nave te  

din p lastic d e  orice tip 

Principal furnizor p en tru  

C oca-C ola , P e p s i-C o la . 

şi a lte  firme d e  prestigiu.
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POLICLINICA CU PLATĂ HUNEDOARA

Luni —  miercuri —  vineri.
Orele 16— 17.
Consultaţii neurologici.
Dr. PAŞTIU VISALOM, medic pri

mar neurolog. (092723)]

6 2 5 5 6 1
Telefonând vă puteţi informa şi aproviziona 

en-gros cu o gamă diversă de produse alimen
tare.

Preluăm comenzî in orice cantitate pentru 
cadourile oferite de sărbători de către sindicate, 
instituţii, învăţământ, alte organizaţii.

BIALCO S.R.L. V
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S.C. „MARKET SERVICE“ S.R.L. DEVA
Importator direct. Cartierul Qttuz, bL 

15, parter, vă oferă:
•  Articole de îmbrăcăminte pentru 

femei, bărbaţi şi copii
•  Jucării, biciclete, triciclete pentru

copii
•  Articole de bucătărie Mn
•  Articole pentru baie ţ i  bucătărie 

duşuri, robinete, clanţe, broaşte, yale etc.
. •  Mohair ;; - ; j -j.-.

•  Case de bani, mici, mijlocii ţi mari
•  Pătucuri pentru copii
•  Mese rabatabile pentru călcat 

■ •  Toate aceste articole vă sunt oferite
en-gros şi en-detaille, la preţuri avanta
joase.

Program: 9—17 zilnic. Sâmbătă 
9— 13.

Informaţii la telefon: 054,621443.
(092720)

OFERĂ EN GROS
AFRICANA — 685 — FIGARO — 295 
BARON — 635 — KRENALI — 275 
MIKE — 655 — FIKNIK — 245

•  MILANO — 645 — PETTf BEORE —

LOREDANA — 635 — HALVA — 1155 
KISS — 255 — CACAO — 495 
PUFULEŢI CIOC. — 395 — ALUNE —

•  R O M  33° — 740 — TEREMIA — 1000
•  VODCA 33° — 730 FETEASCA — 1042
•  SECARICA — 720 — CABERNET -

1050
•  CHERRY — 820 — MERLOT — 105» 
® CIOCOLATA — 870 — HOPFEN — 075
•  VHISKY — 4205 — RASPUTIN — 3345
•  NAPOLEON — 4795
Deva, str. M. Emincscu, nr. 70. Tel. 625561.

F RES C0

prin reprezentanţa Hunedoara
•  dozatoare sucuri (superconceotrate)
•  maşini îngheţată ; vitrine frigorifice
•  refrigeratoare bere
•  maşini paste făinoase 

str. N. Băkescu. nr. I Poli-

V 
*
J Clinica mulata, et. 3. tel. 054/ 712832.
f MARI REDUCERI
S DE PREŢURI LA
V ÎNDULCITORI

MODIFICAREA CUANTUMULUI AMENZILOR LA UNELE CONTRAVENŢII LA LE8EA CIRCULATEI
Hotărârea nr. 582 a Guvernului României privind 

sancţionarea contravenţiilor la Legea circulaţiei pe dru
murile publice a avut un impact aproape exploziv îa 
rândul şoferilor profesionişti. In consecinţă, un comitet 
de iniţiaţivă al Federaţiei Solidarităţii Sindicatelor Şo

•  Confecţionarea plăcilor de înmatriculare de 
către persoanele neautorizate : înainte: 180006—300800; 
acum : 308400—500000.

•  Angajarea de discuţii care ar putea distrage a-
tenţia conducătorilor auto: sancţionată până acum cu 
amendă de la 10 000—20 000 lei, acum se sancţionează 
cu amendă de la 5 000—14 000 lei. Circulaţia cu plăcile 
de înmatriculare murdare: înainte 16 000—40 800 tei, 
acum 5 000—10 000 lei. •  Circulaţia cu viteză inferi
oară fără motiv întemeiat: înainte: 16 000—40 000 lei, 
acum 5 000—18 000 lei. •  Circulaţia cu viteză inferioară 
celei prescrise de indicator: înainte 16000—40 900 lei, 
acum 5 000—10 800 lei. •  Circulaţia fără dovadă în
locuitoare a certificatului de înmatriculare pierdut, 
furat sau distrus: înainte: 16080—40008 lei, acum 
10 080—40 000. Circulaţia fără plăci cu număr de
înmatriculare sau montarea plăcilor de înmatriculare 
îft alte locuri: înainte: 30 000—68000 lei, acum 40 064— 
60040 lei (s-a 'majorat la cererea sindicatului). •  “ 
Conducerea pe partea stângă a drumului: înainte 
40 000—80 000 lei, acum : 34 000—70 800 lei. •  Crearea 
de restricţii pentru circulaţie, pentru executarea la 
lucrări...: înainte; 70 000—120 000 tei, acum... 100 0*0—
300 000 lei. •  Confecţionarea de plăci cu număr de 
înmatriculare de Către unităţi sau persoane neauto
rizate: înainte: 140 000—304 OOo lei, acum: 300 006— 
509000 lei. 0  Deschiderea uşilor din mers, oprirea sau 
staţionarea ori pornirea de pe loc cu uşi deschise sau 
neasigurate : înainte : 16 000—40 084 lei, acum : 5 000— 
10800 iei. * •••

ferilor din România a determinat Inspectoratul General 
ai Poliţiei — iniţiatorul amintitei hotărâri de guvern — 
la tratative în vederea modificării cuantumului amenzilor 
prevăzute. Tratativele purtate cu dl. general maior Ion

0  Depăşirea cu până la 20 km/h a limitei maxi
me de viteză: înainte 30 000—60040 tei, acum 10 000—
20 000 lei. •  Depăşirea cu până la 30 km/h a vitezei 
a rămas 40 000—80 400 lei. •  Folosirea incorecte a 
semnalului sonor faţă de pieton, sau de conducătorii 
de vehicule: înainte: 16 000—40 009 lei, acum: 5 000—
10 800 lei. •  Folosirea abuzivă a avertismentului so
nor: înainte: 30 000—40000 lei, acum 5000—10 000 lei.

•  încălcarea benzii continue şi a marcajului: 
înainte; 40 000—80 0 0 0 4  acum: 5 000—14 900.

•  Folosirea altor mijloace decât cele omologate 
pentru remorcate: înainte: 16 000—40 008 lei, acum:
5 000—10 000 lei. •  Folosirea incorectă a luminilor de 
drum: înainte: 50 098—100 000 lei, acum: 30000— 
60000 lei. « Claxonatul interzis: înainte: 16808— 
40000 lei, acum: 5 000—19 000 lei. •  Transportarea 
persoanelor în stare de ebrietate: înainte: 16 000—40 000

acum 5 004—19 000 lei. •  Transportarea persoane- 
- lor sub 14 ani pe motocicletă: înainte: 16 000—40 000 

lei, acute: 20 000—40 094 leîT u Transportarea unui 
număr mai mare de persoane decât numărul de lo
curi: înainte: 16 000—40 000 lei, acum: 5 000—10 000 
leL •  întoarcerea neregulamentară a vehiculului Şi 
mersul înapoi: înainte: 30000—60490 lei, acum:
10 004—20000 tei, 0 . încălcarea benzii continue şt a 
marcajului : înainte: 40 000—84 000 tei, acum: 5 040— 
10000 tei. 0  Intrarea pe sectoarele de drum pe care 
este interzis accesul: înainte: 40440—60060 tei, acum: „  
5 000—10 000 lei- 0 Intrarea cu autovehicule aga bar i- 
tice pe sectoarele de drum pe care este interzis ac-

Pltulescu, şeful I.G.P., s-au dovedit rodnice. In urma tor, 
cuantumul celor mai multe dintre amenzile prevăzute 
de H.G. 582/1004 a fost modificat. Spicuita pentru Citi» 
torii noştri o parte dintre modificările efectuate;

cesul: înainte: 50 060—100 049 lei, acum H) 000—20 000 
lei. p încălcarea regulilor de circulaţie la trecerea de 
nivel cu calea ferată: înainte: 70000—120000 tei, acum:
19 400—300 000 lei. •  Murdărirea cu noroi a carosab*-’ 
luhii: înainte: 30 000—60 000 lei, acum: 5 000—10080 

■ lei.
0  Montarea altui avertizor decât cel prevăzut prin 

construcţie: înainte: 70 004—124 000 tei, acum : 100000— 
260 000 lei •  Nesemnalizarea direcţiei de mers sau a 
opririi : înainte: 14400—20 000 lei, acum: 5 000—10 000 
•  Nesemnalizarea de la cel puţin 50 m în localităţi 
şi 100 m în afara localităţilor a intenţiei de schim
bare a direcţiei de mers. sau de depăşire: înainte:
10 000—20 000 lei, acum: 5 000—10 400 tei. •  Neocu- 
parea în mers a benzii corespunzătoare pe drumurile 
cu mai multe benzi de circulaţie: înainte: 50 080— 
109 000 lei, acum: 10 000— 20M» tei. « Nerespectares 

- obligaţiilor de a circula cu atenţie Ia întâlnirea auto
vehiculelor care folosesc girofanil de «doare galbenă, _ 
a celor cu inscripţia „ŞCOALA" şi semnul distinctiv 
al începătorului : înainte: 10090—20000 tei, acum:
5 000—10000 lei. > -

-p Neverificarea tehnică a autovehiculului înainte 
de plecarea în curea: înainte: 16 000—40 000 lei, a- 
eum: 10 000—20 000 tei. » Neaeardarea de ajutor pen
tru scoaterea în afara drumului a autovehiculului ră
mas în pană: înainte : 16 080.—40 000 lei, acum i
5 000—10 000 lei. « Nerespectarea .reguhtor de oprire 
sau staţionare : înainte: 30 000 - 60 000 lei, acunst 
10 000—20 000 Iei. * —----
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DORIŢI SÂ CÂŞTIGAŢI BANI 
DUPĂ OREI.E DE SERVICIU?

Vetl afla cum, dacă expediaţi 
acest talon ţ i  adresa des. la:

' IDEI DE AEACERT'-Fast Business 
OP 5-4, CP 46, Bucureşti

cod CLD2

\ VÂNZÂRI- 
L CUMPĂRĂRI

•  S.C. Monica Brad vin-
’de en gros si en detâille 
HAINE IMPORT OLAN
DA, sortate, nesortate’ Tel. 
650961. (93153)

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

(93153)
•  Vând apartament 2

camere, central, etaj 4, 
preţ convenabil. Telefon 
618712. (93141)
; •  Vând convenabil trac

tor China- Gothatea, mv 
27/ :v

(93160/161)
•  Vând avantajos am

plificator 2 x 40, egalizor, 
tuner (Bi. ind.), pick-up 
Unitra (HI-FI) şi videore- 
corder FiSclier, stare foar
te bună, Deva, tel. 612059.

•  Vând casă, betonieră, 
uşi, ferestre.' Tel. 615167.

(93184)
•  Vând Opel Rekord 20,

înmatriculat, avariat, tel. 
615428. (93156)

•  Vând televizor El- 
crom, bicicletă semicursie- 
ră, echipament schi, , la
borator foto, complet. Tel. 
627475, după ora 15.

(93145)
•  Vând apartament 3 

camere, parchetat, preţ 
convenabil. Tel. 623939.

(93147)
•  Vând IFA — W50, în

scrisă în circulaţie, 65 000 
km, stare perfectă, preţ 
negociabil, 6500 DM. Tel. 
612166. (93146)
; •  Vând casă, anexe, gră
dină, sat Ulieş, nr. 40. In
formaţii la familia Roşu,

. (93140)
•  Vând casă, Orăştie, 

Gji. Doja, 78. Relaţii Bu
cureşti, tel. 012409356.

(92766)
•  Vând plug două brăz-

dare, 'nou — 500 000 lei, 
vând video Orion, player, 
cu telecomandă, nou — 
400 000 lei, vând teren a- 
rabil, la Cozia, 400 lei/ 
mp. Telefon 613777, după 
oră 16. (93158)

•  Schimb Audi 80, mo
del american, cu microbuz 
Deva, telefon 618929.

' (93168)
•  Vând casă, trei came

re, bucătărie, baie, beci, 
dependinţe, curte şi gră
dină,. Haţeg, str. V, Alea»' 
sandri, nr. 21, Informa
ţii telefon Haţeg 777284,0- 
rele 16—22, Deva, G15387, 
orele 6,30—8, 20—23, Hu
nedoara, 715673.

(93098)
•  Vând garsonieră, ultra

central, 7 000 000 lei şi 
pian vienez. Telefon 627265

(9317)
•  Vând caroserie Dacia,

cazan ţuică, fân. Gavri- 
loni Ioan, Boiţa, Haţeg, 
nr. 121. (93162)

•  Vând tractor, dublă
tracţiune, remorci 5 tp- 
ne, combină Claas, po
rumb floricele 4 .tone. Tel. 
633295. (92847)

•  Consiliul local al co
munei Bretea Română or
ganizează licitaţie pentru 
concesionarea unei supra
feţe de teren, situat în 
satul Gînţaga, în vederea 
Organizării unei activităţi 
comerciale. Licitaţia va

avea loc în data de 15 de
cembrie 1994, la sediul 
Consiliului local.

(93175)

• S.C. SAUMISMOB 
S.A. Deva cumpără 
buşteni fag. Informaţii 
la tel. 627939.

* (93157)

• Vând cazan Termo- 
tecă, pentru încălzire cen
trală, cu gaz, nou. Tel. 
641218, Orăştie.

(2958)
•  Vând urgent aparta

ment 3 camere, preţ con
venabil, Orăştie, Pricazu- 
lui, 34, ap. 12.

(2959)
•  Vând mobilă (came

ră de zi), preţ convenabil 
Deva, telefon 620418, între 
19—20. (92732)

•  Vând casă, teren, 8 ha
pădure în Lunca Cernii 
sau Negoi. Informaţii tel. 
718088. (2358)

•  ALFEUS Comexim 
vinde Eugenia — 87 lei, 
biscuiţi, napolitane, stin
suri, nuga, globuri şi vâr
furi pom, articole sărbă
tori, detergenţi, Nova, Spuw 
md Solo, 1020-̂ -1650 cutia, 
praf şi pastă -de curăţat, 
lichioruri variate, 930' — 
1050, rom — 780, vodc ă — 
760, rachiu extra —. 715, 
lapte praf —- 2160, petarde 
— 150 lei bucata. Primim 
comenzi pentru produse a- 
lîmentare şi nealimentare, 
la tel. 714626.

(2361)
• Vând Dacia 1310, break, 

caroserie Mercedes, preţ 
convenabil. Tel. 721132.

(2362)'
•  Vând casă şi grădină,

satul Reea, nr. 47, Haţeg. 
Informaţii Timişoara, tel, 
207836. ’ (2364)

•  Vând foarte convena
bil obiecte nof: aragaz, 
maşină de spălat, -covoa
re- persane, haine de pie
le, televizor, dormeză. De
va, telefon 618858.

(92714)

DIVERSE

• Bisericile Penti
costale din Hunedoa
ra organizează îm
preună cu

rev. EZEKIEI.
CIIOONG

EVANGHELIZARE, 
sâmbătă, 26 noiembrie 
ora 18, la sala „Side- 
rurgistul“ Hunedoara. 
Intrare liberă. Vă aş
teptăm cu. drag.

(93087)

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie de 

serviciu, eliberată de Si
derurgica Hunedoara, pe 
numele Sbârcea Miliai. O 
declar nulă.

. (2366)

•  Pierdut legitimaţie de 
nevăzător, eliberată de 
Asociaţia Nevăzătorilor Hu
nedoara, pe numele Aur 
Mihai. O declar nulă.

ÎNCHIRIERI
•  închiriez garsonieră

central Deva, Informaţi: 
telefon 711468, orele 18— 
26. ' (23650)

• Ofer de închiriat a-
partamerit două camere, 
nemobilat, zonă centrală.. 
Informaţii vineri, 25 no
iembrie 1994, la telefon 
623730. (93091)

•  Ofer de închiriat ,a- 
partament, ultracentral. 
Relaţii telefon 624893.

(93166)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 
2 camere, proprietate, De
va cu Haţeg, apartament 
proprietate de stat. plus 
diferenţa. Tel. 620534:

' '  (92733)

OFERTE 
DE SERVICII

.WWAWWUVWKWA

• Societate particu
lară de construcţii an 
gajează : arhitect pro
moţia 1993-1994; ingi
ner (tehnician) con
structor ; inginer (teh
nician) construcţii me
talice ; sudor; elec
trician interioare; lă
cătuş ; tâmplar; insţa- 
lator. Sunt operative 
şi oferte din Valea 
jiului, pentru acei' 
leasi meserii. Informa
ţii la tel. ,'615250. .

(93159) ,
vvw w vw uw vw w i w

mereu. Dormi în pace ! Fa
milia. (93151)

• La împlinirea a 
şase săptămâni, elevii 
clasei a Il-a, de la Li
ceul Teoretic „Silviu 
Dragomir" Ilia, sunt 

-Încă îmbrăcaţi în do
liu, după scumpul lor 
învăţător

BUJOREL MĂRCI i
care le-a răspândit 
lumină, în minţile lor 

' crude. Dumnezeu să-l 
odihnească in pace!

(93143)

COMEMORĂRI
• în ultima duminică 

din noiembrie, se împli
nesc 6 luni de la dispari
ţia fulgerătoare a celui 
care a fost

• Cu adâncă durere in 
suflet, .soţia şi copiii a- 
nunţă că a trecut uh an 
de când ne-a părăsit dra
gul nostru

lt. col. (r)
MUREŞAN IOAN

Comemorarea — dumi
nică, 27 noiembrie, ora 
12, la cimitirul din str, 
Eminescu. Dumnezeu să-l 
odihnească I

(092724)

• Cu durere în suflet, 
închinăm frumoasele a- 
mintiri, adânc regretate, 
într-o dureroasă comemo
rare de preţuire a sufle
tului său nobil, Ja împli
nirea unui an de la ful- 
gerătoârea şi sfâşietoarea 
despărţire de ccl drag,

coî. MUREŞ AN' IOAN 
■ Lacrimi şi flori pe tris
tul său mormânt. Mama. 
surorile,' fraţii cu , fami
liile. (92725)

D E C E S E

S.C. ALGEXIM 

PETROCOM S.R.L.

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

v (vizavi de. spital) 4
S.C. ANNA COM LUX S.R.L., str.: Libertăţii, 

bl. J 1, parter şi 
Hunedoara, str. Grădinilor, nr. 2 A (Lipscani)

congelator 210 I — 540 000 lei
congelator 160 1 — 470 000 lei * ‘ 
congelator 120 1 — 385 000 Iei.

BANCA „DACIA FEL1X“ S.A. DEVA 
Anunţă vânzarea prin

\
(92708) \

\
s

HERCIU MOISA,
la numai 42 de ani, năs
cut in Bătrâna, jud. Hu
nedoara, căsătorit în Chii- 
zătău — Timiş, lăsând 
cu durere în suflet pe cei 
dragi.' Dumnezeu să-l 
ierte. Cornelia.

(93120)

• Comemorăm dumini
că, 27 noiembrie, şase săp
tămâni de la despărţirea 
de dragul nostru

NICU ZASLOŢI, 
din Mintia. Te plângem

•  Cu nemărginită 
durere, soţul Petru, fii
ca Mariana, ginerele 
Florin şi nepoţii 'Ma- 
rius şi Camelia anun
ţă incclarea din via
ţă a celei care a fost 
o bună soţie, mamă 
şi bunică

SOFIA FLUlERAŞ
înhuiriarea va avea 

loc sâmbătă, 26 noiem
brie 1994, Ia Cimiti
rul din Deva, str, Că- 
lugăreni. Cât ai trăit 
ne-ai iubit, cât vorn 
trăi to vom plânge !

(93177)

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)

m m
VINERI* 25. 11. 1994

9,00 Emisiunea din sea
ra precedentă; 14,00 Vi- 
deotext; 18,00 Deschide
rea emisiunii; 18,05 Şti
inţa iii slujba oamenilor; 
18,20 Avanpremiera fil
melor, publicitate; 18,25 
Un concert pe săptămână; 
19,00 Tele 7 abc — film 
serial — Casa din prerie;

19,50 Clip viva: 20,00 Raff 
show; 21,00 Devasat — 
(emisiune proprie); Din 
sumar: •  Desene ani
mate: Peter Pan •  Ştiri 
• Avanpremiera filmelor 

"•Dedicaţii muzicale* 
Reporter ds: Luminile 
Scărişoarei •  Front run- 
ners; 22,15 Film serial; 
Vegas; 23,05 Clip viva; 
23AS Mitică; 23,20 Docu
mentar: radiografie bri
tanică; 23,50 Cartea de 
citire; 23,55 Clip viva; 
24,00 Videotext.

V
A URMĂTOARELOR IMOBILE:

•  Caşă, curte şi grădină situată- în Hârţăgani, 
nr. 410.

•  Casă, curte şi grădină situată în com. Băiţa, 
Sat Sălişte, nr. 110.
LICITAŢIA va avea loc în data de‘28. 11. 
1994, ora 10, Ia Judecătoria Deva, biroul 
executorilor judecătoreşti.

•  Apartament cu 4 camere situat în Deva, 
cart. E. Gojdu, bl. 6, ap. 7.

•  Apartament cu 2 camere, situat în Deva, bd. 
Decebal, bl. 16, ap. 53.

•  Casă, curte şi grfţdinâ situată în Orăştie. 
str. 9 Mai, nr. 78.
LICITAŢIA va avea loc. în data de 29. 11. 
1994, ora 10, ia Judecătoria Deva, biroul 
executorilor judecătoreşti.
Informaţii suplimentare la sediul băncii 

din Deva, bdul N. Bălcescu, bl. 34, tel. 620796.|
| S.C. AGROMEC S.A. BAIA DE CRIŞ 1

1

\

!

i !
S-

Judeţul Hunedoara
Organizează în zilele de 16, 23 şi 30 de

cembrie 1994, ora 10. vânzarea prin

U C IT A T H E  P U B L I C A

a următoarelor mijloace fixe;
•  Tractor U 650 — 6 buc.
•  Combină siloz E—281 — 1 buc.
•  Vindrover E—302 — 1 buc.
•  Maşină plantat cartofi SA 2—70 — l bu« 
B Autoatelier TV 12 FA — 1 1)UC.
•  Alte maşini agricole.
Taxa de participare la licitaţie: 5 000 lei. 
Informaţii suplimentare, telefon 107.

(92728)

S.C. COMBOR S.A. ORĂŞTIE 
Organizează concurs pentru ocuparea postu 

lui de
•  MANAGER
In conformitate cu Legea 66/93, în data de 

21 decembrie 1994.
Ofertele se primesc la sediul, societăţii din 

Orăştie, strada Luncii, nr. 3.
Informaţii suplimentare Ia tel. 642350

(092719)

S.C. XEREX S.R.L, BAIA MARE 
Vinde la sticle de 1/2 i
•  Vodcă 33" cu 600 Iei + T.V.A.
•  Rom 33° cu 615 Iei 4 T.V.A.

_ Telefon 062/431084.
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