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U r u m a r i i  h u n e d o r e n i  — 25 de a n i !
„ La. 15 deceiribrie a.c. drumarii judeţu
lui trăiesc u n ’ moment deosebit: 25 de 
ani de Ia înfiinţarea Direcţiei Judeţene 
a Drumurilor — R.A. (denumirea actuală). 
Nu neapărat festivă, cât m ai' ales pri
lej de bilanţ, aniversarea sfertului de 
veac marchează deopotrivă împliniri şi 
perspective. ‘

Administrând un patrimoniu public 
ce totalizează 1559 km drumuri' judeţene 
şi comunale, 5129 rn poduri, însumând 
valoric peste 11,4 miliarde lei, D.J.D. — 
R. A. Deva este prezentă îri judeţ prin 
secţiile sale din Brad, Haţeg, Hunedoara, 
Orăştie, Păuliş şi şantierul din Petroşani, 
cu circa 880 de salariaţi care asigură în
treţinerea, repararea şi modernizarea 
drumurilor şi podurilor de interes local, 
precum şi a parcului propriu de utilaje 
şi mijloace de transport. ,

Momentul aniversar îi găseşte pe dru
marii hunedoreni în pragul unor per

spective tehnice şi organizatorice, în ton 
cu modernitatea vremurilor. în  patrimo
niul regiei au intrat, “chiar zilele trecu
te, prin eforturi ' deosebite, utilaje de 
asfaltare performante din import Italia, 
care în anul 1995 vor fi văzute pe dru-~ 
murile publice şi vor atrage atenţia 
atât prin lucrul în flux tehnologic, cât şi 
prin calitatea lucrărilor.

. Organizatoric, D-J-D. — R.A. Deva se 
transformă în regie autonomă de interes 
public local, pe bază de gestiune eco
nomică şi autonomie financiară, iar în 
ansamblu drumarii hunedoreni _ sunt 
convinşi că şi în anul 1995 se vor număra 
printre cei care vor face lucruri bune 
şi de interes pentru locuitorii judeţului, 
ai ţării.

Cu acest prilej, drumarilor le dorim 
mult noroc şi sănătate, iar Direcţiei ’Ju- ! 
deţene de Drumuri •— prosperitate !
(C. P ).

15 DECEMBRIE

•  Au trecut 348 de
zile din an ; au ră
mas numai 17 ;

•  +  Sf. Sfinţi Mc Elef- 
terie, Suzana şi Vah 
cel Noul

•  1802, S-a născut JA- 
NOS BOLYAI (m. 
1860), matematician 
maghiar din Tran
silvania ;

•  1888. S-a născut 
CELLA DELAVRAN- 
CEA (m. 1991). pia
nistă română.
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DUREREA DE CAP A MII DE HUNEDORENI

A S C  E N  S O  A R  E L E
Un domn din Hunedoa

ra care ţine să rămână 
anonim ne trimite o 
scrisoare în care ne su
gerează să efectuăm c an
chetă asupra modului 
cum sunt întreţinute şi 
funcţionează lifturile în 
municipiul de pe CemaY 

în epistola sa cores
pondentul aduce acuze ' 
grave celor ce au în 
grijă ascensoarele, cum 
ar fi, printre altele: •  
Pentru revizia unui as
censor, RAGCL înca
sează lunar între 50 —
76 000 lei, dar, de fapt, 
reviziile nu se efectuea
ză f •  Cei ce asigură func
ţionarea * lifturilor răs
pund cu multă întârziere e 
la solicitările cetăţenilor;
•  în mod repetat liftu
rile sunt oprite timp de 
mai multe zile consecu
tiv pentru' revizii, în a- 
cest caz de ce se încasea
ză lunar sumele de mai 
sus ?: •  RAGCL încar
că artificial notele de 
plată pentru utilizarea ‘ 
lifturilor. Iată, acuzaţii

grave, de aceea am făcut 
o deplasare la RAGCL Hu
nedoara şi am discutat 
cu câţiva dintre cei vi
zaţi. înainte de a- reda 
convorbirile cu dumnea
lor, să mai facem câteva 
precizări: •  îri munici
piul Hunedoara - există 102 
lifturi * în serviciul de 
specialitate al RAGCL lu-, 
creazâ 16 oameni # Lunar 
se înregistrează în jur de 
00—60 de defecţiuni •  îri 
medie, de -la semnalarea 
defecţiunii până la înlătu
rarea ei, p se înregistrează 
2—3 ore •  Noaptea şi în 
zilele de sâmbătă şi du
minică se asigură serviciul 
de urgenţă.

Primul cit care am dis
cutat a fost. dl Maxim 
Gherman, şeful secţiei con
strucţii din cadrul RAGCL, 
care ne-a declarat:

— In prezent, în Hu
nedoara, funcţionează 58 
de lifturi.

— Din 102 ? Foarte pu
ţine. De ce ?

— în .septembrie a.c. a 
fost înregistrat urî acci

dent, iar dl director al 
regiei a dispus oprirea şi 
verificarea minuţioasă a 
tuturor ascensoarelor.

— Câtă vreme n-au func
ţionat ?

— O lună de zile. Trep
tat—treptat, după revizia 
şi autorizarea acestora, 
lifturile âu fost puse In 
funcţiune-

Nu ne-am propus să 
comentăm decizia dlui 
director al RAGCL Hune
doara, 1 dar o facem, to
tuşi, pe scurt. Fără în
doială, respectivul act era 
necesar, dar de ce ă u  fost 
oprite absolut toate cele 
102 lifturi, timp atât de 
îndelungat ? Se putea pro
ceda mai uman, în sensul 
că, pe măsură ce erau 
verificate, ascensoarele, 
puteau fi puse în func
ţiune, că doar nu toate 
s-au aflat în acelaşi sta
diu de degradare. 6  în
trebare se impune : ce-au 

TRAIAN BONDOR,
GII. I. NEGREA
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A devenit un fapt cert 
că„ Alianţa Atlantică 
(NATO) ri-a dat seama 
de ineficienţa P^ţ-tene- 
riatului pentru Pace pro
pus ţărilor din Estul şi 
Centrul Europei, foste 
comunişţe, -iri ce; priveşte 
securitatea lor şi, la 
propunerea S.U.A., a de
cis să cuprindă sub um
brela sa şi aceste ţări, 
Mai ales SUA, care ştiau 
dinainte că Parteneria- 
tul pentru Pace nu face 
nici două parale, au in
sistat pentru luarea a- 
cestei decizii. Cu sigu
ranţă, n-au făcut râcest 
pas numai de dragul 
ţârilor în cauză, ci, în
deosebi, pentru a pune 
la punct pretenţiile Ru
siei de a controla ade
rarea ţărilor foste co
muniste la NATO şi a-i 
aminti că acum în lu
me nu mai există decât 
o singură superputere, 
capabilă să-şi impună 
voinţa în orice proble
mă şi în orice colţ al 
lumii. . ‘

o manieră în care Eu- . 
ropa să fie din ftou di |  
vizată, iar Rusia să fie J 
lăsată deoparte". |

Mai mult, însuşi Boris * 
Elţîn, la summit-ui I 
C.S.C.E.. de la Buda- . 

-pesta s-a opus catego- |  
ric planului de lărgire J 
â NATO cu ţările fostu- |  
lui pact de la Varşovia. < 
Făcând aluzie la înmor- J 
mântatul „război rece", I 
Elţîn a spus că adera- J 
rea la NATO a ţărilor | 
din Estul şi Centrul Eu- J 
ropei ~ a r contribui la |  
înstăpânirea unei „păci * 
reci“. |

în capitalele ţărilor * 
vizate devenite membre I 
ale NATO domneşte însă " 
unanimitatea în denun- J 
ţarea „amestecului inae- J 
ceptabil" al Moscovei în | 
treburile interne ale u- J 
nor state suverane. 
„România este hotăra - J 
tă să. se alinieze la > 
NATO şi consideră inac- 1 
ceptabile condiţiile puse j 
de o a treia parte, care ]

I

COMENTARII

I

Miting «ie protest! |
Ieri, în faţa Prefecturii I

judeţului Hunedoara, a *
aviit loc un nou miting jie I
protest - iniţiat de către J
sindicatele din metalur- j
gie şi unităţile miniere I
aparţinătoare R.A,C. De- î
va, prin care s-a soliei- |
tat rezolvarea 1 punctelor '
înaintate Guvernului in |
urma dialogului de luni ,
de la Deva, cu pre- I
fectul judeţului, J

Liderii de sindicat, pre- t
zenţi la miting, au soliei- I
tat prezenţa primului j
ministru în perioada ur- |
mătoare în judeţul Hune- *
doara, pentru a discuta |
concret problemele mari •
— dificultăţile —, care I
stau în faţa mineritului j
şi a siderurgiei. |

Vineri, 16 decembrie j
a.c., la ora 13, Ia sediul |
Prefecturii, va avea loc o '
întâlnire între reprezen- I
tanţii acestor sectoare — J
siderurgie, minerit etc. —, *
şi parlamentarii de Hu- “
nedodra. (C. P.).

•  H t M t l f t M I l

UNA PE Zt
•  DEFINIŢIE:
Pătratul este o cir

cumferinţă care a apu
cat-o pe un drum gre
şit- ' 'LV /: ,

Hotărârea NATO a 
fost luată la 1 Decem
brie la Bruxelles, unde 
cei 16 miniştri de ex
terne ai ţărilor mem
bre ale Alianţei Atlanti
ce au convenit „să ac
cepte propunerea ame
ricană privind lărgirea 
alianţei cu ţările din 
Est", după cum a re
latat France Presse. Pro
punerea prevede crea-• 
rea unui grup de lucru 
pentru „examinarea mo
dalităţilor de aderare a 
noilor membri". Se pre
cizează că studiul tre
buie încheiat in decurs 
de Un an, făi# însă a fi 
stabilită o dată limită 
pentru intrarea efectivă 
în alianţă a noilor sta
te, al căror număr, nici 
nu a fost menţionat în 
declaraţia purtătorului 
de cuvânt oficial — re
latează aceeaşi agenţie 
de ştiri franceză.

Cum era de aşteptat, 
hotărârea NATO a fost 
primita cu multă răcea
lă la Moscova. Intr- 
un comentariu al Agen
ţiei France Presse se 
spune că decizia luată 
la Bruxelles a. suscitat 
crispare la ' Kremlin, 
Serghei Krâlov, minis
tru adjunct de externe 
al Rusiei, într-o convor
bire cu un reporter al 
AFP, a ţinut să subli
nieze că „este imposi
bilă lărgirea NATO, de

ar crede că are drept 
de veto în această pro
blemă". a declarat. Ia 
Bucureşti purtătorul de 
cuvânt al M.A.E. român. 
Iar secretarul de stat 
al Ministerului Apărării 
din România, Ioan. Mir- 
pea Paşeu, a afirmat că 
ţările est-europene îi bă
nuiesc ; pe ruşi că ar 
vrea „să-şimenţină sfe
ra de influenţă în Eu
ropa Centrală şi de ’ Est"' 
şi că „ppziţia Rusiei 
este cantonată în logica 
bloctîî-ilor şi a războiu
lui rece". ''' , -

Luări de poziţie ase
mănătoare «U a Româ
niei au fost clar expri
mate şi la Praga, Buda
pesta. Varşovia, • Sofia.

Se pare că Ursul Alb; 
tot mai singur în vizui-- 
na sa, ar dori să rede
vină stăpânul pădurii.

Şi pentru acest lucru 
este capabil să facă ori
ce. Numai că, pe cale 
democratică, acaparate» 
unei imense zone în care 
să-şi exercite influenţa 
nu mar este posibilă. 
Şi nu mai este aşa 
simplă nici calea răz
boiului. Iar dacă Mos
cova a ales „pacea rece", 
o priveşte. în definitiv 
gerurile aspre peste ţă
rile est şl central euro
pene întotdeauna au 
venit din Răsărit.

GII. PA VEL

A Z I I
IN SALONUL EUROBINGO

din incinta I.P.H. DEVA 
J O C  S P E C I A L  

PREMIU 500 000 LEI (093497)

LA MULŢI ANI RADIO DEVA !
Astăzi, 15 decembrie, se împlineşte un an de 

când s-au emis în eter primele semnale, ale postu
lui local Radio—Deva. Prilej, deopotrivă, de emo
ţii şi de bilanţ, scurgerea unui an de la primele 
unde radio a reprezentat o perioadă „de examen" 
pe care colegii noştri au susţinut-o din zori şi până 
seara târziu, oferind cu profesionalism şi căldu
ră sufletească informaţii utile, din toate'  .sferele de 
activitate, locuitorilor municipiului Deva şi celor 
din împrejurimi.

Cu acest prilej adresăm postului Radio Deva. 
acelora care sunt prezenţi zilnic prin vocile lor în 
casele noastre, Cele mal sincere felicitări, alături de 
un sincer „LA MULŢI ANI RADIO DEVA 1“ 
(C. p.).

•  „Modificare". După 
ce a stat în locaţie mai 
multe zile în gara Orăş- 
tie, un vagon cisternă 
cu benzină expediat de 
la Petrom Brazi pentru 
firma Ş.C. Monic Printer 
SRL, 'furnizorul i-a 
schimbat destinaţia, o-,

ferindti-1 firmei S. 0. 
PECO Deva. Garda Fi
nanciară va elucida îm
prejurările în care s-a 
produs această, „modi
ficare" de destinatar, 
(N.T.).

•  Ion Bujor Pădureâ- 
nu —- la 60 de ani. Vi
neri, ora 12, la sala 
festivă a Primăriei din 
Simeria, Biblioteca Ju
deţeană „Ovid Densu- 
sianu", Biblioteca oră

şenească şi Primăria Si
meria îl vor sărbători pe 
scriitorul Ion Bujor Pâ- 
dureanu, cu prilejul îm
plinirii vârstei de 60 de 
ani. Gu acest prilej va 
fi lansat volumul de 
„Poezii" apărut în a- 
cest an îa Editura „P. 
Magister". (M. B.)*

•  Citiţi, c'tiţi. In faţa 
sediului Poliţiei T.F. din 
gara Deva a fost şi mai 
este un chioşc pe care

scrie: „Citiţi, citiţi. Dra
goste şi speranţă". Dar 
amărâtul de chioşc nu 
mai are nici uri geam, în 
interior este o mizerie 
de nedescris, ceva oâ 
totul respingător... Stai 
şi te întrebi : A cui o 
fi ? Cine a investit bă
nuţi în el? (GH.I-N.).



Fructa de pădure la export
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Era zi de sâmbătă. 
CSim ia Centrul de pre
lucrare a fructelor de 
pădure din Vaţa de Jos 
am văzut porţile deschi
se am intrat. Dna Sirona 
Carolina Tomşa, şefa 
unităţii, ne explică:

— Astăzi sortăm ienu
păr pentru export . în 
Anglia. Am expediat be
neficiarilor noştri din 
această ţară 7 tone de 
ienupăr şi, la cererea 
dumnealor, mai pregă
tim 9 tone, pe care le 
vom expedia în urmă
toarele zile-

— Firma pe care o 
conduceţi face export? 
Pare o unitate anonimă...

— Avem beneficiarii

«terţului, 1,2 tone sirop 
concentrat pentru sucuri 
răcoritoare, 235 hectoli
tri sucuri , naturale d i
ferite, precum şi 364001 
mături din sorg, 10 000 
mături din ramuri de 
mesteacăn, multe alte 
produse. Un lucru vă 
rog să reţineţi: atât la 
export, cât şi la  intern, 
toate programele sunt 
Îndeplinite. Toţi lucră
torii îşi iau salariile, la 
şomaj nu am dat pe 
nimerii.

— Necaz avem cu un 
singur beneficiar: dl- 
Dincfi, patronul „Comin" 
— -Petroşani — a  inter
venit dna Zeftna Petru- 
ceanu, contabila şefă.

Şi ei îl aşteaptă pe Moş Crăciun

Centrul de prelucrare a fructelor 
de pădure Vaţa de Jos

noştri tradiţionali în 
străinătate, firme Care 
cumpără numai de ja  
nbi. In timpul care" a 
trecut din acest an am 
expediat în Germania şi 
(Banda 3?,$ tone de 
mure proaspete, 39,1 to
ne vişine proaspete; 21,2 
tone de măceşe — din 
care 11,1 tone proaspete 
şi lfl.l tone uscate. Cum 
vă spuneam, în Anglia 
are mare căutare ienu- 
părul de la noi. în  fie
care an cumpără în jur 
de 20 de tone- Pare pu
ţin. dar gând iţi-vă că 
bobul de ienupăr este 
iuma! un pic mai raâri-

S1 ca unul de piper, 
i să strângi d  tonă- 
— Dacă germanii, o- 

landezii, englezii vă 
lăudă — de fapt, ne 
feudă, că sunteţi firmă 
românească — pentru 
Boi, românii, ce livraţi? 
La intern, cum se zice.

— Beneficiarii noştri 
de ani de zile sunt Fa
brica de spirt din Arad 
fi comerţul. Pe zece 
luni am trimis Ia Arad 
8,1 tone de mure proas
pete; 29,6 tone suc de 
Vişine prelucrat la noi. 
Apoi am asigurat pe 
piaţa de desfacere, co-

„Moş Crăciun cu plete dalbe" va 
sosi (oare îj printre nămeţi", Chiar 
şi fără nămeţi copiii îi aşteaptă cu 
nerăbdare şi bucurie. La câţi dintre 
ei şi în ce măsură le va împlini do
rinţele e greu de spus. Pentru cei 
crescuţi intr-o iamilie care-l ocro
teşte şi iubeşte, cum-necum moşul 
va găsi teva daruri în sacul său.

Dar pentru ceilalţi ? Copiii ortani 
sau abandonaţi de părinţi şi de ca
re se ocupă statul, crescând şi învă
ţând în instituţii de ocrotire socia
lă, se bucură şi ei. mai ales în ul
timii ani, de venirea Iul Moş Cră
ciun. Au grijă unii patroni sau aso
ciaţii umanitare să-l sponsorizeze pe 
„moş", pentm ca sub pomul de Cră
ciun iiecare copil să aibă un cadou.

La micuţii cerşetori, care-şi expun

, Iniirrnltâţile sau te trag de haine 
să Je dai un ban, oare moşul se va 
gândi ? După teiul în care foarte 
im iţi sunt exploataţi chiar de pro
priii părinţi, e greţi de crezut că vor 
primi în dar haine m i  şi călduroase. 
Pară zdrenţe cum vor mal impresio
na trecătorii ? Dulciuri poate vor 
primi de ia oameni milostivi.

Există şi o altă categorie de copii 
ai străzii, cei tugiţi de-acasă sau 
din instituţiile de ocrotire socială. 
Pe ei îi va găsi Moş Crăciun, dată 
liind mania lor de a cutreiera ţara 
în lung şi-n lat f  La Centrul jude
ţean de primire a minorilor din De
va răspunsul a lost afirmativ. Co
piii. aflaţi temporar ta centru, de 
sărbători primesc pachete cu dulciuri 
de la cantina Spitalului Deva, de ja

Filiala de Cruce Roşie Deva şl chiar |  
de la persoane particulare din mu- * 
niclpiu. Anul trecut de Moş Nicolae I 
şi de Moş Crăciun dna Minerva Ne ie- ; 
ga ie-a dăruit dulciuri, iar dna Mari- I 
oara Gara le-a adus portoca'e. Au reve-, 
nit şl anul acesta de Moş Nicolae. De a- | 
ceea copiii aliaţi la centru speră că nici * 
Moş Crăciun nu-i va ocoli. Mal mult |  
chiar, poate că alături de Instituţiile I 
şt persoanele menţionate, cărora co- j  
piil le suni recunoscători, se vor g i- * 
si şf aiţi sponsori generoşi. Căci nu j 
poate ii bucurie mai mare decât să I- 
vezl cam îniloreşte zâmbetul de mul- £ 
furnire pe chiputile unor copii care I 
de obicei mint trişti şi însinguraţi, j

VIORICA ROMAN *
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De luni de zile nu ne 
achită contravaloarea mă
turilor livrate, sumă ce 
se ridică la peste 17 mi
lioane de M . la  bilan
ţul nostru financiar con
tează m ult 

—- Lucrătorii centrului, 
nostru-sunt oameni des-ţ 
toinici, harnici ’ — con- 4 
ţinuă di loan Tomşa, şe-1 
ful depozitului. In de- } 
pozit, In secţia de Im- ţ  
buteliere, condiţiile de 4 
lucru nu sunt dintre |  
cele mai tune. Este an I 
fel de congelator, după 4 
cum vă puteţi convinge, i 
Dar lucrători ca La ura 1
Petreanu, Cornelia Frâ- ţ 
ţilâ. Liliana Magher, I 
Constantin Drâghici, loan |  
Ciur, Augustin 7 Bortiş, |  
Constantin Chira, to ţii 
oamenii din firmă, laţe* 1 

treaba }
Im- ţ

leg câ numai 
bine făcută aduce 
pliniri. 4

... O mână de oameni.« 
De ani şt ani de zile |  
mulţi englezi, olandezi, ţ 
germani au cuvinte de 4 
laudă despre ei. Anonimi / 
cum sunt, mai rar . ne 1 
amintim şi' noi de ei. ( 
Adevărul este că lor i 
nu le'place lauda. !

G1L I. NEGREA

După 46 de ani de la 
interzicerea Bisericii Ro
mâne Unite cu Roma — 
Greco-Catolică, a avut loc 
prima sfântă Liturghie 
arhierească, oficiată în 
„Ţara Haţegului", în pa
rohia din Tuştea, de că
tre excelenţa sa P.S. 
episcop Alexandru Me- 
sian, în numele înalt P.S.

/

Slujba arhierească so
lemnă S-a oficiat In bi
serica greco-eatolîcâ din 
Tuştea, unde excelenţa 
sa a  predicat în splritai 
rcamenismului, a păcii 
blisei învoiri cu bis 
ca soră Ortodoxă, 
celeaţa* sa «  impar, 
cărţi şi iconiţe ctt Maica 
Domnului. Agapa a  fost

Un eveniment spiritual
sale, episcop Joan Pios- 
caru, de la Episcopia Lu
gojului. Primirea a  fost 
făcută de către pr. pro*. 
Trandafir Sflvăşan, gre co
ca talie, pr. paroh Doinei 
Preda, absolvent aL A- 
cademiei Teologice din 
Blaj, pr. Nicolae Fuga- 
ta, dl Bavel Dragotă, li
cenţiat în Teologie, dl
Romolus Silvăşan, avo
cat în Hunedoara, dl cu
rator Păran şi o mul
ţime de credincioşi din 
localitate, precum şi de
legaţi din parohiile ve
cine. . ■

dată de familia dlui cu 
rator Păran şi cu spriji
nul unor buni credin
cioşi din Tuştea.

Plini de bucurie cân
tam şi noi „uniţii" în 
pragul sfintelor sărbă
tori ale Naşterii dom
nului cu îngerii care au 
prefaţat Naşterea Dom
nului Nostru Isus Hristos, 
im nul: R ă r i re  întru 
cei de sus lui Dumne
zeu/ Şi pe pământ Pace/ 
Intre oameni buna în
voire".

AUGUSTIN. SILVAŞAN, 
corespondent
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(Urmare din 1)

făcut cei ce se ocupă 
de întreţinerea lifturilor 
până la accidentul amin
tit,. de-au ajuns în stare 
jalnică ? Pentru ce au 
încasat banii de la oa
meni ?

In discuţia ce am a- 
vut-o cu dl Dumitru 
Constantin, soţul dnei An
gola Constantin, condu
cătoarea formaţiei ce se 
ocupă de întreţinerea as- 
censoarelor, aflată în 
concediu, şi care îi ţine 
locul, am aprofundat an
cheta noastră.

—- în urma accidentu
lui din septembrie, a  fost 
reconsiderată activitatea 
de întreţinere a ascensoa
relor, ne-a spus inlerlo-, 
cutorul.

— In ce sens ?
— In fiecare zi lifturi

le sunt verificate de către 
oamenii noştri, act ce este 
consemnat în registrele 
deschise în acest scop. 
Reviziile lunare sunt mult 
mai amănunţite, iar lu
crările efectuate sunt de 
calitate.

— Cât o costă p e  o

A S C E N S O A R E L E
familie utilizarea ascen
sorului?

— Revizia lunară curen
tă valorează 64 000 lei. 
Suma «ceasta se împarte 
pe numărul de familii 
care folosesc ascensorul.

— Am văzut, pe strada 
Bucegi, blocuri unde lif
tul opreşte şi la etajele 
I şi II. Faptul ne-a mi
rat.- .,

— De ce ? Dacă oa
menii plătesc. Sunt însă 
şi blocuri unde la etaje
le respective nu există O- 
priri, deoarece familiile 
ce locuiesc aici nu ac
ceptă să plătească.

— Dna Florica Popescu, 
ce locuieşte intr-unui din 
blocurile K, ne spunea că 
unul din cele două lifturi 
ale blocului nu funcţio
nează de peste un an de 
zile.

— Aşa este. Are mo
torul ars.

— Dna ne spunea di 
locatarii ar vrea să aran
jeze ca motorul să fie re- 
bobinat, într-o altă uni

tate şi nu la RAGCL, dar 
dv nu acceptaţi aşa ceva.

—• .Ba da. Motoarele 
ascensoarelor sunt insă de 
un tip special, au două 
viteze. 'Astfel că rebobi- 
narea lor. nu este simplă. 
Dar dacă dânşii pot re
zolva treaba, nu avan 
nimic împotrivă. Să ştiţi 
Insă că la noi reboblnarea 
este mult mal Ieftini.

— In primul bloc K, cel 
de la şosea, am apăsat 
pe butonul liftului de la 
scara B, fără nici un re-

, zultat. '
— Şi ăla e defect de 

multă vreme. Cineva a 
pătruns in camera ascen
sorului şi a  furat apara
tura electrică. Fiindcă am 
ajuns aici aş vrea să spun 
că, deşi sunt închise cu 
lacăt, unii indivizi intră 
în camerele tehnice ale 
ascensoarelor, ceea ce 
este total interzis, exis
tând două" pericole: ac
cidentarea respectivilor şi 
deteriorarea instalaţiilor.

— Am fost la blocurile

turn din Micro 7. Foar
te puţine lifturi ara gă
sit în funcţiune.

— Da. Două din cele 7 
câte există aici. Echipe
le noastre acţionează toc- 
mâl în acest cartier pen
tm  a le pune la punct 
şi în funcţiune pe toate.

— Ştim că aveţi neca
zuri cu procurarea piese
lor de schimb şi a ma
terialelor,
* — Foarte mari. Nimeni 

nu-ţi dă nimic decât cu 
bani gheaţă, Iar preţu
rile sunt tot mai mari.

— Cine suportă costul 
pieselor de schimb ?

— Locatarii. Dar mulţi 
dintre ei nu sunt de acord 
cu treaba asta. N-avem 
ce face. Când o piesă tre
buie înlocuită, o înlocuim, 
tocffiai pentru a nu .peri- 
clita viaţa oamenilor.

Am vrea s i  încheiem 
optimist această anchetă, 
dar n-avem suficiente ar
gumente pentru a proce
da ta  acest fel. Un lu
cru este însă ce rt: ascen- 
soarele — mai bine Zis 
funcţionarea .lo r  — dă 
multă bătaie de cap la 
mii de locuitori ai muni
cipiului Hunedoara. Până 
când oare?

Schimb de experienţă
Grădiniţa de copii nr. 

9 din municipiul Deva a 
găzduit, luni, un intere- 
sant schimb de experien
ţă Interjudeţean eu te
rn* — „Perfecţionarea e- 
ducaioarelor in aplicarea 
mâl programe privind a- 
ritte de stimul în g r ă r tai-

re — directoare de uni
tăţi ŞÎ mptnrfiglf» H{n flju-

loralităţi ale judeţului 
Alba au  lost oaspetele co
legelor lor de la Grădini
ţa Nr. 9 şT Gfă&niţa cil 
program jaeiungit nr. 2 
din Micro 15. Au fost 
prezente inspectoarele de 
specialitate pentru învăţă
mântul preşcolar de la 
inspectoratele şcolare ju 
deţene Hunedoara şi Alba, 
respectiv dnele Zoe Ivănuş 
şi Rodica Cristea. 

g După ce s-au văzut.pe 
„viu" sălile de clasă, 
•s-au prezentat ' proiecte şi

schiţe întocmite prin a- 
bordarca unor noi tehnici 
de muncă, ce au în aten
ţie  eliminarea din start 
a  birocraţiei, o gândire cât 
mai liberă, neîncorseta'tă. 
S-a subliniat că, în gene- 
mi, noile schimbări au 
fost primite cu înţelegere 
ta  unităţile de învăţă
mânt preşcolare. Educa
toarele au fost de acord 
cu identificarea demente
lor componente ale Utere
lor de către copiii de gră
diniţă, dar nu şi cu în
văţatul scrisului. După un 
dialog sincer şi deschis

tregii activităţi, a progra
mului zilnic, s-a apreciat 
că „fără pasiune şi fără 
dăruire învăţământul pre
şcolar nu poate exista" — 
idee reluată şi accepta
tă  de către fiecare par
ticipantă la. schimbul de 
experienţă. (E. S.).

6indacal ghebos -  dăunător 

periculos a l culturilor 

de grâu şi de orz
Atacul gândacului ghe

bos (zabrus tenebrioides) 
se înregistrează toamna, 
după răsărirea grâului şi 
a  orzului. Astfel, după 2— 
3 zile de la prima ploaie^ 
în apropierea plantelor de 
grâu şi de orz se observă 
numeroase grămăjoare de 
pământ, reprezentând o- 
rificii ale unor galerii. Prin 
aceste galerii frunzele plan
telor sunt trase în sol, 
apoi ele sunt expulzate 
sub forma unor ghemo
toace fibroase.

Prin distrugerea pe rând 
a frunzelor, plantele pot 
fi atacate şi distrase in 
întregime. în  sol, după 
ploaie, la nivelul rădăcini
lor, se observă existenţa 
unor larve mici, de cu
loare alb-gălbuie, până la 
verde-cenuşiu ,cu cap ne
gru cafeniu. Larvele îşi 
continuă hrănirea, distru
gând plantele chiar şi în 
cursul iernii In perioa
dele în care solul este lip
sit de zăpadă, iar tem
peraturile nu coboară sub 
zero grade Celsius. Ata
cul are loc până în pri
măvară, ta  lunile aprilie 
—mai. Pe lângă pagube
le produse de larve, adul
ţii apăruţi în luna iunie 
rod spicele, consumând 
boabele in formare. Acest 
dăunător — gândacul ghe
bos —, atacă atâ t ta  vetre, 
cât şi generalizat, pu
tând să producă chiar 
compromiterea întregii cui-

Pentru preîntâmpinarea 
pierderilor, este necesar ca 
fiecare cultivator de ce
reale păioase (grâu şi 
orz) să efectueze un con
trol riguros al culturilor, 
mai ales pe solele unde şi 
în anul -trecut au fost 
cultivate tot cereale pă
ioase. Combaterea acestui 
dăunător periculos tre
buie făcută cu operati
vitate şi ta  condiţii de 
calitate pe toate , supra- 
feţele unde se constată 
apariţia lui. Din sem
nalele ce le avem până 
acum, există atac al gân
dacului ghebos la cerea
lele păioase în comunele 
Băcia şi Rapoltu Mare. 
La semnalarea unui atac 
de peste 3 la sută plante 
atacate, se recomandă e- 
fectuarea unui tratament, 
fie în vetre sau generali
zat, cu produsele Peb -f 
Lindan, sau Lindatox. 3, 
făcându-se prăfuirea cu 25 
kg la hectar. Dăunătorul 
fiind extrem de periculos, 
nu trebuie neglijat con
trolul periodic al culturi
lor semănate în această 
toamnă.

Procurarea substanţelor 
necesare tratamentului 
fito-sanitar se poate face 
apelând la centrele pentru 
protecţia plantelor din Ju
deţul nostru.

IULIAN A MARIAN, 
btetag ta Inspectoratul 

Judeţean pentru Protecţia 
plantelor . „

* * o » "



C O M U N I C A T

Analizând starea economică ţi  socială din loca- 
| lităţile judeţului. Filiala Hunedoara a C.D.R, a ajuns 
\ la concluzia că  s-au produs, prin efectul «mor legi 
i şi hotărâri de guvern, creşteri ne justificate ale ta- 
! xelor şl Impozitelor locale. Ele au dus la creşteri 
; artificiale de preţuri şi la stagnarea iniţiativei priva
te. Taxele şi impozitele locale se întorc intr-un pro
cent necorespunzător în bugetele colectivităţilor, pre- 
judiciind astfel dublu interesele cetăţenilor.

Preluând iniţiativa filialei judeţene a P.A.C.,
\ Convenţia a hotărât să supună, prin consilierii săi,
; votului Consiliului local Deva o hotărâre prin care j, 
să se solicite Guvernului reducerea nivelului minim!; 

\ al taxelor şi impozitelor locale.
^  Propunerea va fi făcută atât In consiliile locale 
■! din judeţ, cât şi în Consiliul judeţean, 
y S-a hotărât ca parlamentarii C.D.R. din judeţ 
J> să sprijine iniţiativa legislativă a P.S.D.R. pentru mo

dificarea Legii 27/1994 şi a hotărârilor de guvern J! 
prin care sunt stabilite plafoanele pentru taxe şt im- 5 

1 pozite locale. V-'
! Filiala judeţeană a CXD.R. cheamă agenţii eco
nomici cu capital privat şi cetăţenii sâ sprijine fi
nalizarea hotărârilor sale.

CONSILIUL JUDEŢEAN
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| s~c. mmmexT r!  ]
J - . v
1 prin magazinul «CENTRAL11* din Orăştie, I 
J str, N. Băkescu, nr. 1, telefon $47496:

ACORDA ÎMPRUMUTURI 
ÎN IEI PRIN

I

I •  TELEVIZOARE COLOR NEI (dlagona-j 
» fele 37, 51, 54, 72 cm), Ţa *şf fări teletext, te- j 
I lecomandă, garanţie 3 a n i; 
j •  TELEVIZOARE ALB-NEGRU, Sirius, j 
I Diamant Sport (garanţie un an) î |

•  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE „Arc- j
*• (garanţie un an) ; î

j •  ARAGAZE cu 2, 3, 4 şi 5 ochiuri (pro- j 
* duse la Satu Mare); *
1 •  MAŞINI DE SPALAT „ALBA-LUX* şl J
i ^AUTOMATIC" (garanţie un an); J

•  CENTRALE DE ÎNCĂLZIRE PE GAZ ; |
’ •  COSMETICE; ;
I . •  ALTE PRODUSE electronice şt electro- I
| paşnice : filtre cafea, râşniţe de cafea, mixere e- » 
! lectrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, boi- J 
j fere pe gaz, plite pe gaz. butelii aragaz etc. ţ 
! GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI ! î 
| Produsele se vând si cu |

! PLATA IN RATE i
J in judeţele Hunedoara şl Alba. I

S.C. „POLIDAVA" S.A. DEVA 

Vă oferă, în regim en gros,

I• %
I
A -.

j

t m  % m m  !
... .....,____ 1

cu promptitudine, la preţuri avantajoase 
şi de calitate ireproşabilă, următoarele pro
duse :

•  biscuiţi (într-o gamă sortimentală di
versă) ;

•  Eugenia — Divertis — Crem cu arome 
de banane, ciocolată, portocale, căpşuni;

•  sticksuri;
•  paste făinoase;
•  tăiţei de casă.
Relaţii şi comenzi — zilnic, la sediul socie

tăţii, strada 22 Decembrie, nr, 257. la tele
foanele : 054/620712 şi 621750 ; fax ; 621159.
....... *....... .... . ....... ... ——— ———
DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII HUNEDOARA — 

DEVA ■ 1
ANUNŢA

Personalul unităţilor de telecomunicaţii, însărci
nat cu lucrări de instalări, mutări, modificări, ridi
cări de deranjamente sau verificări ale instalaţiilor 
de telecomunicaţii, are acces liber in' clădirile sau lo
cuinţele abonaţilor între orele 7—19 sau la  alte ore 
acceptate de abonat, pe baza LEGITIMAŢIILOR e- 
liberate de unităţile de telecomunicaţii.

Orice sume de bani se achită numai la unităţile! 
de telecomunicaţii pe bază de chitanţă. ţ

ABONAŢII TELEFONICI SUNT RUGAŢI SA LE- } 
GIT1MEZE PERSONALUL CARE SE PREZINTĂ * 
PENTRU EXECUTAREA DIFERITELOR LUCRĂRI i  
DE TELECOMUNICAŢII PENTRU EVITAREA UNOR 4 
SITUAŢII NEPLĂCUTE 1

S.C. COMAT HUNEDOARA S A . j

Adresându-se atât clienţilor săi tm - j 
diţionali cât şi celorlalţi potenţiali consu- ţ 
matori de table din producţia S.C. SIDEX 
Galaţi,

COMUNICA:
Anunţul publicitar prin care S.C. j 

COMAT MUREŞ S.A. îşi declară călită-\ 
tea de distribuitor a l produselor S.C. SI-1 
DEX Galaţi nu afectează în nici un mod) 
relaţiile tradiţionale ale acestui producă 
tor cu S.C. COMAT Hunedoara S.A. - 

Invităm, deci, toţi agenţii economici, 
persoanele interesate din judeţul Hune- ţ 
doara, sau judeţele limitrof e, să ne trans-ţ 
mită comenzile specificaţii reprezentând \ 
necesarul pentru trimestrele I şi II ale a- \ 
nului 1995, pe adresa: (

S.C. COMAT HUNEDOARA — S.A.S 
Str. Depozitelor, nr. 5, 2700, Deva. V 

CP 13, fax: 054 — 616269. ,
Promptitudinea Dumneavoastră în \ 

transmiterea comenzilor ne ajută să vă | 
servim cu promptitudine. \

Vă mulţumim! (Cmd.)\
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CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA

Arc plăcerea să vă invite la misiunea eco
nomică din Egipt, în perioada 10—18 ianuarie 
1995. Misiunea are drept scop contactarea de 
firme egiptene, la sediile Camerelor de Co
merţ din Cairo şl Alexandria, In funcţie de 
domeniile de interes şi profihd firmei partici
pante din România. Precizăm că nu sunt ad
mise la importul în Egipt: produsele de con
fecţii, textile, îmbrăcăminte şi încălţăminte; 
există interes pentru importul d e : aparata j 
electric, rulmenţi, motoare electrice, articole 
de sticlărie şi porţelan, materiale de construc
ţii, piese de schimb la maşinile şi utilajele 
deja livrate în Egipt.

Pentru alte amănunte şi înscrieri, vă aş
teptăm la sediul C.C.I. Hunedoara, camera 204, 
până în data de 15 decembrie a.c.
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S.C. „COMVIOR- S.A. ORĂŞTIE 

str. Luncii, nr 18, Orăştie

| t  CUMPĂRA tineret bovin mascul, în j 
' greutate de 250—350 kg. .

(093495)

|  Preţ negociabil. Relaţii suplimentare 
|  sediul unităţii (Complexul de viţel).

/A .... ' '
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DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
HUNEDOARA

Vinde prin

i i i i
în data de 28. XIL 1994, ora 10.
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| •  Mijloace fixe amortizate (ARO, Dacia |
* 1300 Break, autospecială LEA 1, caroserie Dacia î  

1300 Break). * I
I
. Relaţii suplimentare la tel.: 604153, 604191. I
1 (Cmd.) |
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IBANKCOOP S A .  DEVA

Organizează licitaţie publică pentru ţ 
vânzarea următoarelor bunuri:
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CONCUBSUl DIN 

18 DECEMBRIE 1994

1. Bari (6) — Parma (2).‘ X  2
O partidă în care, practic, se poate înregistra 

orice rezultat. Cu toate că are în faţa sa pe Rari, 
formaţia parmegianâ va face totul să nu piardă.:
2. Cremonese (15).— Torlno (12)  ̂ X

Cu toate că kanbarzii îşi doresc foarte mult o 
victorie, care le-ar da speranţe pentru părăsirea zo
nei „minate*1, vor întâmpina destule greutăţi. Pentru, 
torinezi, în schimb, un egal e foarte bun.
3. Florentina (3) — Foggia (8) t

Elevii lui Ranieri au o poziţie foarte bună pentru
a ţinti fotoliul. E greu să credem că pe teren pro
priu le va ciupi vreun punct Foggia.
I. Inter (9) — Lazio (5) I *

In cele mai multe întâlniri directe cele două e- 
chlpe şi-au cam împărţit victoriile. Dar s-ar putea şi 
o remiză.
5. Juventus (1) — Genoa (14) 1

Gazdele vor să sărbătorească trecerea între ani
ca lider al clasamentului. Şi o pot face.
6. Napoli (13) — Brescia (18) ’ t

Se pâre rău pentru Mircea Lueeseu, dar „rân- 
dunelele** sale nu pot emite vreo pretenţie. : ■>
t. Reggiană (I?) “  Padova (16) 1 x

Deşi în revenire, să nu omitem că atacul gazde

lor a fost slab productiv, dar nid oaspeţii nu stră
lucesc în deplasare.

& Roma (4) — Milan (11) 1 2
Gazdele au realizat „acasă4* 3 victorii, 3 egaîuri 

şi n-au cunoscut înfrângerea. Milanezii „afară** — 1 
victorie, un egal. Acum însă meciul poate fi pe 
„contre**, Milan pare în final să-şi revină.
9. Sampdoria (7)—  Cagliari (11)) 1

Judecând lucrurile după starea de fapt din cla
sament, şi meciurile în general echilibrate între cele 
două formaţii, Sampdoria cu' Gullit în frunte e 
favorită.
•10. Acireale (15) — Verona (9) 1 x

Sicilienii se află acum, spre sfârşitul anului, 
în revenire de formă. Dar oaspeţii au o echipă e- 
ehilibratş, cu 2 victorii şi trei egalurî în deplasare
11. Cesena (2) — V’cnezia (14) 1 1

Elevii lui Bolchi se află pe poziţie înaintată de a
accede la promovare. Şi în această etapă nu o poa
te opri Venezia. ,
12. F. Andria (5) — Ancona (7) 1 X

Gazdele m au pierdut acasă (până acum), oaspe
ţii au obţinut 3 „nule" în deplasare. Avantaj pen
tru Andria, dar şi un egal poate să iasă.
13. Piaceoca (1) — Udinese (3) 1 x

Un egal ni se pare cel mai aproape de realita
te, dar n id  o victorie a gazdelor nu trebuie trecută 
eu vederea.
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!•  Casă cu trei camere, bucătărie, j
curte şi acareturi, având posibilităţi ex- « 
traordinare pentru privatizare, situată I 
lângă Piaţa mare din Hunedoara, str. Vic-I 
toriei. nr. 8. |

. A

© Apartament cu două camere, situat |  
în Hunedoara, str. Traian Vuia, bl. 6, ap. j 
41. . . J

•  Apartament cu două camere, situat |
în Hunedoara, str. Câmpului, bl. C 22, |  
ap. 41. |

•  Apartament cu trei camere, situat j
în Hunedoara, str. Intrarea Lanului, bl. î 
C 7, ap. 16. I

•  Apartament cu două camere, situat J
In Hunedoara, str. Eroilor, bl. 26, scara |  
E, ap. 83. j

Licitaţia va avea loc în ziua de 21 j 
decembrie 1994, ora 10, la sediul Jude.-\ 
cătoriei Hunedoara, Biroul executori ju-1 
decătoreştu ■=;' j

Informaţii suplimentare se pot obţine j 
de la BANKCOOP S.A. Deva, Biroul re -\ 
cuperarea creanţelor, tel. 62795Î. 1
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ABONAMENTUL LA ZIARUL
Pentru a avea certitudinea primirii 

fiecărui număr al ziarului „Cuvântul 
liber“ Deva, cea mai sigură modalitate 
este abonamentul. Redacţia ziarului nostru 
menţine, deocamdată, acelaşi preţ la abo
namente, unul dintre cele mai scăzute 
preţuri de presă din ţară.
■■ Oficiile poştale şi factorii poştali din 
judeţ efectuează abonamente la ziarul 
„Cuvânţul liber" Deva, la următoarele 
preţuri : //■ A/

IV

— lunar
— trimestrial
— semestrial
— anual

i t

— 1000 lei ; 
—- 3000 l e i ;
— 6000 l e i ;
— 12000 lei

la care se adaugă taxele poştale aferente.
Răspunzând solicitării unor cititori 

de a-şi rezerva la chioşcuri ziarul nostru, 
precizăm că redacţia este de acord cu 
acest lucru, urmând ca cititorii interesaţi 
să negocieze modalităţile de rezervare 
cu vânzătorii de la unităţile de desfacere.
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VANZARI-
■ .CUMPĂRĂRI '

■ : « Vând televizor color 
 ̂ITT D-67, canale 100, cu 

^telecomandă, televizor alb- 
i negru Diamant, butoi me-
■ talie. Telefon 622175.

. (53751)

•  Cumpărăm anti
chităţi, mobilier antic, 
ceasuri vechi, argintă
rie, tablouri, porţela
nuri.- Tel. 625716.
• ■'■■■■ (93763)

•  S.C. Viva vinde insta
laţii satelit cu antene

: aluminiu, preţ 465 000 lei.
; iJOeva, telefoane 628205, 
i «11764. . (93309)

•  Vând casă, curte, gră
dină, gaz, apă, în Simeria,

'■ telefon 660874.
(93766)

« Vând maşină de scris 
! electrică, ţol. 62060.?, după 
| ora 20. (93767)
; •  Vând haine import,
| en gros, 2714 lei/kg, tablă 
i zincată, 0,8 mm, zincată 
| ‘cutată 1 mm, neagră cu- 
i Jtată 1 mm. Deva, tel.
j 627929. : (93717)
i •  -Vând . Lancia. Prisma 
j (benzină), 1984, stare bună,
! „preţ 2 500 009 lei. Telefon 
| 625707, '  (93735) '

•  Vând talon Renault 
C li,; preţ 1300 DM, tele

fon 625707.
(93735)

•  Vând apartament trei 
camere, confort X, Gojdu, 
telefon 616344.

(93779)
«  Vând VW Transportor 

Diesel. Tel. G25668, 615032-
(93785)

; « Consiliul local'Pestiştl
i Mic scoate la licitaţie 
; mijloace fixe ^preluate de 
1 la fostul C.A.P. Pestişu 
i Mic. Licitaţia are loc la 
• sediul Consiliului local 

7 Pestişu Mic, în fiecare joi

JOI, 15. XII.

15,00 Videotext •  Pre- 
ţ; ţurile Ia Bursa de Măr
ii furi Timişoara; 17,00 
11 Observator «  Antena I ; 

18,00 Film artistic. „Len- 
n j “; 19,45 VVorldnet •  
„Cei din linia întâi".

din săptămână. începând 
din data de 29. XII. 1994. 
Lista şi valoarea mijloace
lor fixe se găseşte la 
sediul Consiliului local 
Pestisu Mic.

•  Banca Română pentru 
Dezvoltare, Sucursala jud. 
Hunedoara — Deva, vin
de la licitaţie apartament 
în municipiul Hunedoara, 
str. Rândunica, bl. 3, ap. 
G, compus din 3 camere, 
dependinţe, la data de 19 
decembrie 1994, ora 8, la 
Judecătoria Hunedoara —- 
executor judecătoresc.

•  Vând camion benă, 
cereale, Spini, nr. 15.

(2977)
« S.C. Agroind .  S.A. 

Deva, cu sediul în Deva, 
bdul Dacia, nr. 5, /organi
zează licitaţie publică 
pentru vânzarea unui auto
camion izotermă, 8 t, în 
ziua de 29 decembrie 1994, 
ora 9, la Deva, str. 22 De
cembrie, nr. 222. în cazul 
nevânzării, licitaţia se va 
repeta în fiecare zi de joi, 
până la 31 martie 1995.

Relaţii suplimentare la 
sediul societăţii, tel. 621881.

(93793)

•  S.C. „ŞPARTA-
: CţJS“ Brad — Mestea

căn vinde en gros bere 
Haţeg, cu 410 lei sti- 

. cla, inclusiv TVA, 1 
(92271)

•  Vând spaţiu comer
cial, Piaţa Obor, Hune
doara, 40 mp, - chioşc, 
preţ negociabil. Telefon 
718918. (2570)

•  Vând Ford Taunus 
1,0, înmatriculat, Hune
doara, telefon 724402.

(2568)

•  Vând acordeon Wel- 
maister, nou, 80 başg 3 
registre, telefon 711839.

. ' (2567)
•  S.C. ALPEUS Co-

mexim vă /oferă lapte 
praf vrac, 2100 kg, bis
cuiţi vrac, specialităţi,
preţuri între 1490 — 2260 
kg, paste făinoase, calita
te deosebită, 330—360, bis
cuiţi cremă. Star, 110,
biscuiţi Caramel, 77, ma
zăre 820 grame, 1295,
castraveciori 1700, ardei 
capia 1345, fasole verde 
1290, rahat; 1590- - făină
mălai, la' ţJlmgi,' 850. Tel. 
714626, . '(2566);

•  Vând apartament 2 
camere, Micro III, .preţ 
negociabil. Tel. 718760,.

(2565)
•  Vând urgent aparta

ment trei camere, central, 
condiţii excepţionale. Tel. 
720519, 717621.

C : . ' (2446)
•  Vând- Mercedes 220 

D, Opel • Ascona, Volkswa
gen Passat, pentru piese 
schimb. -735263,

(93788) '

- : OFERTE 
DE SERVICII

•  Mişu Luppa efec
tuează transport persoa
ne Turcia, sâmbătă, 17 
decembrie. Tel. 612166 şi • 
714352.

V p. (93496)

•  S.N.C. Cristea şi Io-
van execută proiect' şi 
instalaţie completă, ter- 
mofieare. Tel. ■ 711493, 
(7—15), 717769 (15-29).

(2571)

•  Împrumuturi în : lei
— primiţi la CASA DE 
AMANET SIMERIA, zil
nic, 8—17. Tel. 661721, 

(93662)

/  •  Firmă particulară 
angajează paznic. Itifor 
maţii telefon 620549.'-

(93776)

DIVERSE-

•  S.C. TEHNICO-MEDI- 
CAI, SRL Brad anunţă 
majorarea manoperei.

(92272)

'•  ‘S.C. Comflor Mela 
SRL din Deva anunţă 
intenţia de majorare a 
adaosului ' comercial, în
cepând cu data de 15 ia- 

’ ftuarie 1995. . ,
■>, ’ . . (93767),

, PIERDERI . -
•  Pierdut legitimaţie de 

' handicapat, pe numele
Bugnar Petru. Se decla
ră nulă.

•  Ofer recompensă sub
stanţială celui care poate 
da relaţii despre • autotu
rismul Mercedes 300 GE, 
(bej metalizat), tip sport, 
ce a fost furat în 10 de
cembrie, din faţa Hotelu
lui „Sarmis". Telefon 
625143, (0992321)

, D E C E S E

« Cu adâncă durere 
anunţăm încetarea din 
viaţă a celei care a fost 
cea mai bună mamă, soa
cră, şi bunică

VARGA MARTA 
născută BOŢII 

la vârsta de 77 ani. în 
humarea va avea loc azi, 
15 decembrie, ora 15, din 
capela cimitirului roma- 
no-catolic Deva.

(93777)

I,, *9 ’ '
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. S.C, „BERE KANIZSAI" S R L. SATU MARE

Unic distribuitor al sortimentelor de bere produsă de 
firma KANIZSAI SORGYAR' S.A. UNGARIA, cu 100 de 
ani experienţă în producerea berii, CĂUTĂ:,

D I R E C T O R  C O M E R C I A L

Pentru depozitul ce se va înfiinţa în localitatea dum
neavoastră în scopul desfacerii berii în zona de activitate.

Societatea noaştră care se află în continuă dezvoltare, 
dotată cu mijloace moderne de evidenţă şi calcul, vă oferă 
posibilitatea afirmării în activitatea comercială şi a obţi
nerii unor venituri substanţiale.

Ofertanţii — de preferinţă cu studii şi experienţă în 
domeniu, sunt, invitaţi să se adreseze în scris, trimiţând 
un curriculum vitae Ia sediul firmei noastre; S.C. BERE 
KANIZSAI S.R.L., 3900 SATU MARE, bdul Traian, 5/51.

Informaţii suplimentare Ia (tel. 061—737 013, fax : 
061 —711 381).

S.C. AGERCOM IMPEX S.R.L. 
D E V A

MAGAZIN A B C

vinde
0 zahăr 

•  ulei sticlo 1 /2  

0 orez
\  / •  paste făinoase

O Societatea angajează vânzător magazin. 
Relaţii telefon-fax; 625063. (093498)

RQMANIAN

AMERICAN

HUNGARIAN
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j .ÎOINT VENTURE

( Cel mai mare distribuitor en gros din ţară dej 
( ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATA IMPORT VEST J

î OFERTĂ EXTRAORDINARA }
ţ DE SĂRBĂTORI }
l Pentru cumpărătorii noştri fideli oferim > 

surprize )
0 baloţi jicsortaţi: 300—500 kg. )
0 sortimente de iarnă : saci de 10 kg. I 
0 pungi eu haine nesortate, colectare ori-1 

ginală : 5—15 kg. 1
- — cantitatea minimă de vânzare 100 kg. ) 

Informaţii: Cluj-Napoca, str. Memoran- \ 
damului, nr. 1. Telefon: 064/194030, 116480 
(luni—vineri: 8—16). Orar depozit Vlahă':
luni—sâmbătă : 7*—16.

BANKCOOP 

/  ’ FILIALA HAŢEG
vinde Ia licitaţie publică:.,

0 ARO 243 DIESEL, fabricat în 1987.
Licitaţia are loc la sediul BANKCOOP 

Haţeg, în ziua de 16 decembrie 1994, ora 10.
în caz că Imnul nu va fi adjudecat, lici

taţia se va repeta în fiecare zi de vineri, la 
aceeaşi oră.

S.C. ALGEXIM 

PETROCOM S.R.L.
Comercializează toată gama de congela

toare „ARCTIC".
Vă aşteptăm la magazinele din :
— Deva, str. 22 Decembrie, nr. 76 (vizavi • 

de spital);
— Hunedoara, str. Grădinilor, nr. 2 A

(Lipscani). (93489)

R.A.G.C.L. SIMERIA

Anunţă reducerea debitului de apă în 
oraşul Simeria, în data de 16. XII. 1994. 
de la ora 7 la 17, din cauza unor lucrări 
la Rezervorul de apă , executate de S. C. 
„Condor“ S.A.

JOI, 15. XII.

9,00 Emisiunea din 
seara precedentă- (re
luare); 15,00 Videotext 
publicitar; 18,00 Desene 
animate « Peter Pan > 
18,25 Avanpremiera fil
melor la DEVASAT; 
18,30 Film documentar: 
„Revistele americane"; 
19,00 Film serial. „Tră- 
ieşte-ţi visul" — ep. ţ j
19.50 Ţara nimănui; 19,55 
Clip VIVA; 20,00 RAFF 
SHOW; 21,00 Film se
rial. „Vegas" — ep. 42;
21.50 Clip VIVA; 22,00 
„In miezul lucrurilor" ;

22,30 Film artistic. „Mar
mora neagră"

0,00 V.O.A.; 6,00 BBC;
6.30 Maraton matinal;
9.00 Ştiri; 9,10 Muzi
că ; 9,30 One to one
(r. 47); 9,45 MQrning mu- 
sic ; • 13,00 Ştiri; 14,00 
BBC; 14,30 Post me
ridian ; 16,00 Sport şi 
muzică; 17,00 Ştiri;
17.30 One to one (lecţia 
48); 17,45 Muzică; 18,00 
BBC; 19,00 Rondul de 
scară Hard rock cafe;
21.00 BBC; 21,30 Muzi
că ; 22,00 ştiri: 22,10 Top 
nostalgic.

i


