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Potrivit prevederilor 
legii, campania pentem 
alegeri începe cu cel 
tatţln 90 de zile Înainte 
de d ila  chemării la 
«The â efectoratntai

Ateul 1996 va fi un an 
electoral plin. Expiră 
mandatul obţinut in fe
bruarie 1998 de primari 
$i consiliile locale, iar 
în noiembrie, cel al par. 
tamentului şi presedin- 
tel ni, deci un ah cu 
alegeri locale,' parlamcn. 
tare şi prezidenţiale.

Este drept că nu s .a  
adoptat incă nici o ho. 
tM şv  privind chemarea 
electoratului ia urne. 
dar campania electorali 
a început de mult, chiar 
firii a â  declarată. Au 
începute» partidele po
litice. în diferite forme

de manifestare, an ta- 
ceptrt.o aleşii naţiunii.; 
prin repetate contacte au' 
alegătorii Iar 41a tftfc; 
fiecare cu mijloacele, £e 
Care !e.a avat la înde. 
mină. dar In nici un caz 
nimeni n-a scos nici un 
han dh» buzunar în a_ 
cest scop.

fntr.un fel şi ziarul 
nostru s-a considerat în 
ctimpateie fie «rf Prin 
orientarea rubricH desti. 
nate consiiifor locale, 
spre confruntarea 
lor cu alegătorii, 
tema „cc-am promis 
ce_am făcut".

Cu 
sus 
rală 
tai 
cepe

PB
şl

alegerile din 1996. Citi. 
torul Va găsi aici Infor
maţii despre activităţi 

• nlrpnrtid»*ffr bm>I iticc 
: trenate ia  alegeri, despre 

organizarea de către au . 
toritătiie statale a o* 
panici, comentarii ale 
specialiştilor pe margi
nea Legii electorale fi a  
drepturilor cetăţeneşti e . 
lectorate*. Tot sub acest 
generic va continua eon- 
(runtarea alegătoritar cu 
aleşii din actuala legis
latură pe tema mat sus 
enunţată. Cititorii zia
rului nostru, alegătorii 
care alcătuiesc electora
tul hunedorean, işi vor 
putea exprima, în cadrul 
rubricii, ce ar dori ei de 
la aleşii Anului 1996 
pentru următoarea le . 
gMntucik scop în care fi

rugim s i  ni io  adreseze 
prin scrisori.

Rubrica va fi pusă — 
contra tarif — la dispe. 
sitia partidelor politico 
care doresc să-şi infor. 
meze alegătorii despre 
programele sau platfor. 
toile lor electorale, ort 
despre acţiunile cu ca
racter de campanie elee. 
tarată. să_şi prezinte can. 
«Udaţii în alegeri. Vor pu.
t«j| <!< ^ f»t—
(tact râtului. în acelea} 
condiţii de tarif, candi
daţii independenţi în 
alegeri, la funcţiile de 
consilieri, primari sau 
vtceprimari, senatori sau 
deputaţi. i

Aşadar, 1996 an O. 
lectorul! Naţiune fii 
deşteaptă!

ION CfOCLBI ,

0  PROPUNERE „DE LEGE FERENDA*

Remstîtuirea autorităţii
Constituţia adoptată la 

21 noiembrie 1991 de A. 
dunarea Constituantă din 
ţara noastră prevede că 
teritoriul României este 
organizat sub aspect ad
ministrativ — teritorial in • 
comune, oraşe şi judeţe.

Această prevedere este 
reluată şl do Legea ad
ministraţiei publice loca
le. nr. «9/1991. care
vede că: „unităţile admi
nistrativ—teritoriale sunt
comunele, oraşele şi ju . 
deţeîe. Comunele pot B 
formate din unu sau mai 
multe sate şi cătune?1.

Asemenea reglementări 
cu privire la unităţile ad-
mirtisirativ_teri tonale au 
exisat şi în Vechile le
giuiri dinaintea şi de 
după Cel. de-al doilea răz
boi mondial. între acestea 
şi legiuirile actuale exis. 
tă Insă o deosebire e_ 
senţială care vizează sa
tul românesc, prin aceea 
că In prezent i  se acordă 
prea puţină importanţă din 
punct de vedere juridic, 
deşi de.a lungul istoriei 
poporului român satele 
si-au dovedit rolul şi im
portanţa lor ca celulă de 
bază a unităţilor "admi. 
nistrativ-terltoriale ale co
munelor.

Tocmai de aceea se Im. 
pune Astăzi şl acum readu
cerea lor in actualitate, In

atenţia publică şi a orga
nelor puterii administra
ţiei de s ta t Aceasta ţi
nând cont de faptul că, 
în cotnneie care au în 
componenţa lor mai multe 
sgte. datorită actualului 
sistem electoral de alegeri 
pe bază de listă de can
didaţi în consiliul local 
comunal, unele sate nu 
au mcl un consilier din 
rândul cetăţenilor ta tu . 
lui îi nici un alt repre
zentant legal, pentru a te 
susţine interesele. lucru 
ce se desprinde din Le
gea administraţiei publice 
locale, nr. 69/1991 şi Le. 
gea alegerilor locale, nr. 
70/ 1991.  . . .
■ Or. făcând apel numai 

lg câteva legiuiri mâi 
Vechi, vom constata că 
Legea pentru organizarea 
administraţiunii locale din 
9 august 1929 consacră 
într.o secţiune a sa dispo. 
ziţiuni speciale privind 
satele. începând n f  a. 
rtiinnrea sătească sau con
siliul sătesc, modul de 
constituire, atribuţiile şi 
funcţionarea acestora, pri
marul sătesc ca organ

J r  PETRU IACOB 
Sef serviciu 

juridic-contencios 
la Prefectura judeţului 

Hunedoara

(Continuare io pag. * Zmi

Pe marginea demisiei din Partidul Deaiotrat 

a deputatului loaa Tîmîf

Mai sunt întrebări, 
mal simt răspunsuri

Demisia din Partidul 
©emecrirt a deputatul* de 
Hunedoara toân Timiş 
dar mai eu seamă destăi. 
nuirile şal* li» legătură 
eu acest act politic, au 
născut multe reacţii in 
rândul membrilor res- 
peetivet formaţiuni pact. 
tice. al cetăţenilor 
i_au dat vot*  
parlamentul- ţării în 19 
şi tn  1992;

Invitaţi la o discuţie pe 
această tentă, chiar in fie
ful său din Haţeg, am a . 
vut bucuria şi In acelaşi 
timp surpriza de a con
semna gânduri şi inter
pretări interesante privi, 
toare la partidul născut 
din Revoluţia Română din 
Decembrie 1989 (P.D.
Păstrează sigla iniţială 
F.S.N.), la orientările sale 
afirmate pe eşichierul po
litic; al ţârii. Iar când a- 
semenea gânduri şi inter, 
prefări vin de la un per
sonaj ca dl îoan Timiş, 
om cu două licenţe şi cu 
cinci ani vechime tn par
lamentul. posţdecembrist, 
cu intensă activitate în 
politica externă, dar eu 
mai puţină prezenţă în 
partid si tn Camera De. 
putaţilor fct ultimele 18 
luni —, după- cum afir
m a unul dintre actualii

lideri ai P.D.. dl Victor 
Babiue -s* întrebările se

f« ziarul nostru de 
Sâmbăta — duminică Od
ăi decembrie *995. am

DUMITRU GHEONEA, 
ION CIOCLEI

(Contlnoarc fa» taf.
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AJUTOARE PENTRU SINISTRAT!
Din iniţiativa Filialei 

judeţene Hunedoara, Fe
deraţia Naţională a Revo. 
Iflţionarilor dm România 
a colectat şi trimis in cele 
mai afectate zone de inun
daţii' din judeţele Hune
doara şi Alba- ajutoare in 
valoare de 160 • milioane 
lei. Un prim transport 
sosit în ziua de 5. ianuarie 
1996 a constat "din orodu. 
se . ;#• alimentare - ••• (pâine; 
cartofi, unt, lapte praf, 
conserve şl preparate din 
carne, conserve de le
gume. sucuri, apă mine
rală, zahăr, făină, ceapă, 
portocale), precum şi îm
brăcăminte încălţăminte, 

-saltele, Relaxa, radiatoare 
electrice săpun. .

Tt» data de 8 ianuarie a 
sosit un nou transport cu 
3 autocamioane militare 
din Capitală şt dm »ude- 

’ţui Dolj, cu garnituri de 
mobilă, confecţii, Incălţâ.

FLASH!
•  SPECTACOL DE 

REVISTA. Marţi. 9 ia
nuarie 1996. Casa de Cui. 
tură din Deva va găzdui 
spectacolul de revistă 
„Amanţi de ocazie" or
ganizat de Filarmonica 
de Stat din Ploieşti. Sunt 
aşteptate nume de primă 
mărime ale scenei ar
tistice româneşti — Ta. 
mara Buciuceanu, Dein 
Răduleşcu. Nicu Constan
tin, Nae Lăzăreseu şi 
Vastte Murâru. soifeta 
Daniela Gyorfi şi alţu. 
Spectacolul, avându-1 ca

minte, produse alimentare 
(pulpe pui. ficat, pipote, 
portocale si altele) ih va
loare totală de circa 150 
milioane lei.

Tcfete produsele au fost 
puse ia dispoziţia orelec- 
turilor ’Hurtedoâra şi Alba, 
în vederâa distribuim că
tre familiile sinistrate. 
Sunt aşteptate şi altă 
transporturi In zilele ur
mătoare

La B.C.R. Deva s-a 
deschis contul 45308. îa 
care persoane fizice şi ju
ridice pot dona sume . de 
bani. din care se vor, cum. 
păr a materiale de con
strucţii (B.C.A.), de (a ' 
S.C. Macon S.A. Bârcea, 
ce vor fi puse la dispo
ziţia familiilor,, ale că. 
cor gospodării.au fost grav 
afectate de inundaţii»

Preşedintele Filialei 
d u m it r u  c r ă c iu n

realizator pe ton Fostei. I 
nicu. va avea loc ince- | 
pând cu ora 19. <G. 8.).

o RĂSADURI DE LE
GUME» în arest sezon 
la S.C. Sansere din 
Sântandrei se vor pro. 
duce 33 milioane fire de 
răsaduri, din care. pe 
lângă acoperirea nevoi
lor proprii, rămân dispo
nibile de valorificat, lâ 
alţi producători de le. 
j?ume. circa 1 milion de 
fire Până acum s-a în
sămânţat varză, urmând 
ca apoi sâ fie semănate 
tomatele, ardeiul şi ce
lelalte sortimente ta 
care producţia se obţine 
din răsaduri. (N, T.J.

o m  p e
O

An» auzit că soţia ta a născut iarăşi 
Ce vrei sâ spui?

«*- Nimic. Credeam câ ştii.
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9 IANUARIE
dolar SUA 25*7 lei 

179» tei 
2447 tăi 
4014 tei

a
161 Ud

Cursuri da referinţă ala Mack NattomH*
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•  1
' *

•  100 veni
O l  liră sterlină
•  I  franc elveţian
•  1 franc francez
•  108 lire italiene

Şcoala Generală Nr. 2 
se| a Hl-a B, îndrumaţi
Rodica Arşii».

cla.



TRIBUNA ELECTORALĂ
Reinstituirea autorităţii 

delegatului sătesc
(Urmare din pag. 1)

executiv al adunării să. 
. teşti, acesta fiind ajutat 
de doi. delegaţi săteşti, un 
încasator şi alţi funcţio
nali săteşti, aleşi de adu_ 
narea sătească.

De asemenea. Legea ad. 
ministrativă din 14 au
gust 1938 consacră insti_ 
tuţia delegatului sătesc, 
care era numit dintre 
membrii fruntaşi ai satu. 
lui şi care nu era mem
bru al consiliului comu
nal, dar care era chemat 
spre a lua parte la deli
berări, cu vot consultativ, 
când se discutau chestiuni 
ce interesau satul său.

Acest delegat sătesc 
avea ca atribuţiuni, prin
tre altele, asigurarea pa_ 
zei' şi ordinii în sat, e. 
xecutarea măsurilor dispu
se de primarul comunei 
sau de consiliu, primirea 
unor reclamaţii şi transmi
terea lor la primăria res
pectivă, supravegherea \z- 
lazului şi pădurii comu
nale, administrarea obo
rului de gloabă şi înca
sarea taxelor şi amenzilor 
prevăzute de legea încu

rajării agriculturii. El era 
îndatorat să intervină' în 
neînţelegerile dintre lo
cuitori pentru a-i deter
mina la împăcare ş:a.

O reglementare apro
piată s_a regăsit şi în 
Legea de organizare şi 
funcţionare a consiliilor 
populare nr. 57/1968, care 
a menţinut instituţia de
legatului sătesc, acesta pu
tând fi ales şi din rân
dul cetăţenilor satului, care 
nu avea calitatea de de
putat. El putea supune 
dezbaterii consiliului popu
lar problemele specifice 
vieţii social-economice a 
satului in scopul promo
vării intereselor lui, a . 
vând şi atribuţii pe care 
trebuia să le îndeplineas
că în interesul obştii sa

ltu lu i.' ,  ;;
Se pune, deci, întreba, 

rea acum: cine reprezin
tă interesele satului Şn 
această perioadă de adânci 
prefaceri democratice şi 
de întronare a principii
lor autonomiei locale şi a 
Statul ui de ' drept, când 
legea a omis să confere 
dreptul fiecărui sat la un 
reprezentant legal al ob

ştii sale, care să fie pur
tătorul său de cuvânt 
îndrituit de lege?

Do aceea, considerăm 
ca o propunere „de lege 
ferenda" să se găsească 
posibilitatea reglementării 
prin lege a locului şi ro
lului satului românesc, aşa 
cum a avut-o dintotdeauna 
şi trebuie să_ţ aibă şi în 
noua administraţie publi
că locală.

Prin aceasta i s_ar a- 
duce o reparaţiune faţă,de 
tendinţa desfiinţării sale 
în 1 cei 45 de ani de opri
mare, reeunoscându-i-se

personalitatea sa „de facto 
i de jure" înscrisă şi ex
primată cu claritate în 
le cea organică a admi
nistraţiei publice locale.

N. R. După câte ştim, 
o asemenea propunere» — 
la care subscriem — a 
fost prezentată şi unor 
parlamentari hunedoreni 
spre a o prezenta la rân
dul lor în dezbaterile ce 
au loc la cele două legi 
amintite, în scopul îmbu
nătăţirii lor. Nu am re
cepţionat în vreun fel că 
respectivii ar fi reflectat 
la ea.

Mai sunt întrebări, 
mai sunt răspunsuri

Socialistă — aduce sau 
nu vreun avantaj respec
tivului partid şi ţării.

„Grea întrebare. A par
ticipa la o internaţională 
politică este un gest la 
modă, este un gest care 
aduce şi ceva bani pen„ 
tru partidele noastre, prea 
sărace şi prea nedezvol
tate din punctul ăsta de 
vedere. Oricum, este o 
participare la un club 
select şi cam acesta ar 
fi câştigul. Pe tema res
pectivă a apărut o concu , 
renţă între P.D. şi P.D.S.R., 
însă faptul nu poate a 

. vea vreo influenţă nega
tivă asupra P.D.S.R.. mai 
ales în cazul în care va 
câştiga alegerile în acest 
an. Atunci Internaţio
nala Socialistă nu va a_ 
vea decât să admită în 
rândurile sale şi acest 
partid".

în  susţinerea motiva
ţiilor de demisie diri- P.D;, 
dl Ioan Timiş afirma că 
în acest fel, în calitate 
de independent, poate fi 
mai aproape de electora
tul său. Totodată. însă 
sublinia că în parlament 
a votat de multe ori după 
cum i s_a impus de către 
partid. In legătură eu 
aceasta l-am întrebat dacă, 
în asemenea cazuri se 
poate vorbi de democra
ţie . într_un partid.

„Nu este democratic 
aşa ceva, dar se practică" 
— ne.a răspuns.

Acest lucru ni se pare 
periculos, - putând duce la 
o dictatură de partid; cu 
atât mai mult cu cât 
asemenea practici nu se 
manifestă doar la P.D., 
ci mai ales la partidul 
de guvernământ. Aşa a 
luat naştere „maşina de 
vot" în Parlament.

cu
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(Urmare din pag. 1)

consemnat câteva dintre 
motivele câre l-au de
terminat pe dl Ioan Ti
miş să se despartă de 
colegii săi din Partidul 
Democrat. Motivele sunt 
însă mai multe. întrebă
rile noastre au fost de 
asemenea, numeroase, iar 
răspunsurile au venit ra 
pid. relativ temeinic ar
gumentate şi oarecum 
credibile, deşi — asa cum 
am convenit reciproc — 
nici -noi mi i_am pus 
interlocutorului. toate în
trebările ’ „de baraj" nici 
dânsul ; nu ne_a răs
puns cu maximă 'exatfti- 
ta te şi ca urmftre ne 
perpvi ţerrţ. unele -.rezerve 
în *•. însuşirea răspunsuri
lor f dlui deputat. Pentru 
că este greu de spus şi 
rhai ales de crezut că 
P.D se află „îp dezagre
gare", ■ iar organizaţia sa 
judeţeană (din conducerea 
căreia cil Ioân Timiş a 
fost înlocuit) „se auto. 
pulverizează". că fostul 
membru marcant al P.D. 
nu datorează nimic a_ 
cestui partid şi că ar 
vrea să se apuce de agri
cultură; că în calitate de 
parlamentar independent 
este mai aproape de elec
toratul său şi că nu este 
membru în Adunarea Ge
nerală a Acţionarilor şi 
în consiliul de adminis

traţie decât la S.C. „Ha. 
ber Internaţional" S. A. 
Haţeg. Este greu de 
crezut, însă nicf nu-1 pu
tem acuza întrucât nu 
avem — vorba unui per
sonaj de tristă amintire 
— dovada.

în  legătură cu aceste 
împuterniciri la Fabrica 
de bere din Haţeg şi cu 
misiunea de parlamentar 
l-am întrebat pe dl Ioan 
Timiş dacă apreciază că 
este normal, moral acest 
lucru, ţinând seama de 
veniturile substanţiale în
casate, fără prea multă 
trudă din participările la 
A.G.A. şi C.A.

„S-a discutat mult a_ 
eeastă problemă, însă nu 
există- o lega care inter
zice asemenea atribuţii 
paralele". — a răspuns 
interlocutorul.

Nici nu ne aşteptam la 
un alt răspuns. Parla_ 
mentul amână de multă 
vreme adoptarea legii pri
vind incompatibilitatea 
funcţiilor de senatori şi 
deputaţi cu cea de mem. 
bru in C.A. şi A.G.A., în 
pofida poziţiei categorice 
a preşedintelui ţării. în 
această chestiune. •>

O altă întrebare s-a 
referit la faptul dacă a . 
filierea unui partid la un 
organism internaţional — 
in speţă admiterea 
P.S.D.R. şi a P.D. în 
Internaţionala Democrat
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FACULTATEA DE INGINERIE 
, HUNEDOARA » ’

Anunţă concurs, în data ăe 23 ianu- 
• arie 1996, pentru ocuparea următoare- 
\ lor posturi:

•  1 post economist II (cu studii su
perioare);

•  1 post tehnician I .A  (cu studii
s medii). , ■

T A X I  YELLOW CflB
TAXIURILE 
GALBENE

CU CELE MAI MICI TARIFE 
24 de ere din 24,

la dispoziţia dumneavoastră !

RAPID - IEFTIN - COMOD
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului.

TOTUL LA 
TELEFON

953
DEVA. str.

M Eminescu.nr.2 

Telefon. 616663
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6,30 Desene animate;

9.05 Springficld Story (s);,
10.05 Serial •  Santa
Barbara; 11,00 Frumos şi 
bogat (s); 11,30 Divorţuri 
(s); 12,30 Duelul fami
liilor (cs);' 13,00 Maga. 
zinul amiezii; 13,30 Fe
tele de aur (s); 14,00 Pa_ 
siunca ei e crima (se_ 
rial); 17,00 Hans Mei- 
ser talkshow; 18,00 Jeo_ 
pardyl; 18,30 între noi 
(s); 19,00 Bună seara!
(magazinul landurilor); 
20,40 Vremuri bune şi 
rele (s); 21,15 Miză du
blă (s.p.); 22,15 Detccti. 
vul Hanks (s.p.); 0,10
Miami Vicc (s.p.); 1,30 
Gheers (s).

SAT 1
6,30 Germania azi di

mineaţă; 10,00 Cannon 
(s.p.); 11,00 Rămas fără 
cuvinte (cs); 13,00
Love Boat (s); 14,00 Trap- 
per John MD (s); 15,00
Serial SF •  Star Trek;
16.00 MacGyver (s); 17,00 
Totul sau nimic (cs);
18.00 XXO (cs); 18.30
Ştiri regionale; 19,00 
Aşa_i viaţa! (s); 20,00
Roata' norocului (cs);
21.00 Bună doctore (s);
22.00 Schwartz Ia pândă 
(s.p.); 23,00 Spiegel TV 
(rep.); 1,00 Film poli
ţist . •  Complotul din 
Kansas (SUA, 1988); 2,45 
Star Trek (s/r).

NB C
6,30 Ştiri NBC; 7,00 

Stîri si reportaje ITN;
8.00 Azi •  Informaţii la 
zi; 10,00 Super Shop; 
*11,00 Roata banilor •  
Europa; 15,30 Ultimele 
zvonuri bursiere; 17,00 
Roata banilor •  S.U.A.; 
18,30 Buletin . financiar;
19.00 Ştiri şi reportaje
ITN; 19,30 Ushuaia (do
cumentar); 20,30 Selina 
Scott — interviuri;' 21,30 
Profiluri (do); 22,00 Eu
ropa 2000 (do); 22,30
Ştiri ITN; 23,00 Hochei 
pe gheaţă NFL; 1,00 
Later, Night, cu Connan 
O’Brien; 2,30 Ştirile 
nopţii; 3,00 Show-ul se
rii (r).

7,00 Femei inimoase 
(s); 7,30 Telcdimineaţa;
9,05 Jurnal; 9,35 Cercul 
de la miezul nopţii; 11,00 
Chioşc; 11,15 Alfabetul 
imaginii 11,35 Thalassa 
(r); 12,30 Miza (reluare); 
14,00 Luminile.... (re
luare); 14,30 Lumea e 
a voastră (r); 16,00 Am 
Văzut totul (r); 16,30
Femei inimoase (r); 17,15 
Bibi... (r); 17,50 Fa, Si, La, 
a cânta (cs); 18,45 Cam
pionul (cs); 19,30 Jurnal
TV5; 20,00 Luminile Pa
risului: 20,30 .1 tir ••»! '
veţian; 21,00 Trimis spe
cial (rep.);22,30 Moda în 
Canada; 23,05 Jurnal F 
2 ; 23,30 Jos măştile
(magazin).

CANALE $
7,00 Ştiri; 9,45 Show

ul lui M. Costanzo; 12,30 
Forum (show); 14,00 
Ştiri; 14,25' Cotidiene 
(show); 14,40 Beautiful 
(serial); 15,15 Robinsonii 
(s); 15,45 Casa Castagna 
(show);. 17,00 Desene a . 
nimate; 19,00 O.K., preţul 
c corect! (cs); 20,00 Roa- 
ţa norocului (cs); 21,00
Ştiri; 21,25 Circulă zvo
nul (show); 21,40 Film; 
23,45 Ştiri; 2,30 Cotidie
ne (r); 2,45 Circulă zvo
nul (show — reluare); 
3,00 Revista presei; 3,30 
Frontierele spiritului (e_ 
misiune religioasă).

«Al UNO

7,00 Ştiri; 7,45 Uno.
mattina (mag.); 10.35 Film: 
12,15 Dimineaţa verde 
(mag.); 13,25 Ştiri; 13,35 
Doamna în galben (se
rial); 14,30 Ştiri; 15,05
Sala de jocuri (cs); 16,45 
Solletico, (magazinul co
piilor); 16,50 Desene a_ 
nimate; 18,30 Zorro (se
rial); 19,10 Seară ita
liană (mag.); 21,00 Ştiri 
•  Meteo •  Sport; 21,35 
Luna Park (show — P.
II); 21,50 Film; 23,50
Film; 1,00 Ştiri •  Zo
diac e Meteo; 1,30 A 
şti (magazin); 2,15 Film; 
4,10 Spectacol muzical;

, 5,25 Film; 6,25 Concert.
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U N  C O M E R Ţ  S O C IA L  F Ă C U T  

C U  P R O F E S IO N A L IS M
— DIe director, de câte. 

va zile s_a încheiat anul 
calendaristic 1995. Sigur, 
cel financiar se va încheia 
peste aproximativ trei luni. 
Cum apreciaţi totuşi anul 
1995?

— Am putea vorbi de 
un moment de bilanţ, chiar 
dacă nu s-a încheiat de. 
cât anul calendaristic. 
Rezultatele pe care le_a 
obţinut societatea' noastră 
comercială -în anul 1995 
sunt deosebite, din toate 
punctele de vedere. Ţi. 
nând cont că firma noastră 
s-a privatizat încă de a_ 
cum doi ani s.au- produs 
o serie de schimbări, atât 
în activitatea unităţii, dar, 
mai ales, în gândirea oa_ 
menilor, care au devenit 
din ce în ’ ce' mai con
ştienţi că lucrează, în pri. 
mul rând, pentru ei. Vor. 
bind despre volumul vân
zărilor în societate, a . 
cestea depăşesc în anul 
1995, peste 2,5 miliarde 
de lei, iar la 30 septem_ 
brie rata profitului a fost 
de 10,15 la sută.

— Dle director, aţi a i 
mintii despre acea schim. 
bare de atitudine a lucră, 
torului din comerţ. Ce 
s-a întâmplat în planul 
relaţiei vânzător — client?

— A fost şi este o pro. 
blemă pe care o avem în 
atenţie tot timpul. In fos. 
tul comerţ şi mai ales 
până la privatizarea unor 
unităţi, era o anumită . 
indiferenţă fată de client 
şi pe ‘care, fiecare dintre 
noi, o simţea la price 
pas. După privatizare, o 
parte dintre aceste mani
festări s.au continuat, dar 
treptat se observă din 
ce în ce mai mult că lu_ 
crătorii noştri devin mai 
conştienţi si manifestă o 
altă atitudine faţă de

•  • ;?  m:

cumpărător, inclusiv din 
punctul de vedere al am
bientului, al modului de 
primire a cumpărătorului. 
Şi nu în ultimă instanţă 
am realizat o educaţie ju
ridică a personalului prin 
întâlnirile profesionale pe 
care le avem cel puţin o 
dată pe lună, fapt ce a 
contribuit la realizarea 
unei alte atitudini faţă de 
cumpărător,

— Rezultatele abţinute 
de către S.C. Univers S.A. 
Deva în 1995 sunt, fără

Discuţie cu dl 
MIRCEA. MUGUREL 

PĂCURARI.
directorul S.C. Univers 

’ S.A. Deva

îndoială, şi o consecinţă a 
unei activităţi manage. 
riale abile. Ce s-a avut 
în vedere in mod special 
in atenţie?

— încă de la înfiinţa.; 
rea societăţii s.au păstrat 
magazinele, cu specificul 
fiecăruia, unde cumpă
rătorul ştia că găseşte o 
anumită categorie de mar. 
fă. luciu ce ne_a adus o 
simpatie din partea clien
telei noastre. De aseme. 
nea aprovizionarea ma_ 
gazinelor s-a făcut în lo. 
turi scurte, cu marfă de 
calitate şi de absolută ne. 
cesitate pentru client. Mi 
se pare absolut anormal 
ca un magazin privatizat 
să se piardă în toate 
mărunţişurile. în care să 
găseşti de toate — un 
fermoar, un5 şiret, pe lân. 
gă un televizor color 
Panasonic —, şi să nu gă
seşti o varietate de pro. 
duse de acelaşi tip şi de 
o calitate deosebită. Noi

am mers şi mergem pe 
specializarea magazinelor, 
cu sortimente de călită, 
te şi la un adaos comer
cial moderat. Mai mult 
decât atât, la cele 21 de 
magazine ale societăţii 
noastre, nu le.am schim. 
bat vechea denumire, lu
mea ştiind astfel specifi. 
cui fiecărei unităţi. Dacă 
stăm bine să ne gândim, 
după revoluţie s_a produs 
un amalgam în multe ma
gazine, oamenii nemai. 
Ştiind' de unde să cum. 
pere ceva anume, lucru 
care a nemulţumit în ne. 
numărate cazuri cumDără- 
tnrii

— Pentru că aţi- amin. 
tit do adaos comercial, care 
este cuantumul acestuia?

— Adaosul comercial 
nii depăşeşte 30 la sută. 
iar dacă se face o medie 
a acestuia, adaosul se 
ridică la 19 la sută. ceea 
ce nu exclude şi forma 
unui comerţ social acce. 
sibil, repet, pentru toate 
buzunarele.

— Din câte am înţeles, 
S.C. Univers S.A. Deva 
vinde mărfuri şi cu plata 
în rate... _

— Tocmai pentru a veni 
în sprijinul unei catego
rii cu venituri şi posibi. 
litâţi financiare mai mo
deste, practicăm acest sis
tem de vânzare, cu iha. 
xim 12 rate. cu, dobânda 
băncii cu care colaborăm, 
fără însă a mai adăuga, 
acel comision de 2 la sută’ 
practicat până în anii tre
cuţi.

•  In loc dc final neam  
permite doar o singură 
întrebare: câte unităţi pri. 
vate lucrează cu un adaos 
mediu de 19 la sută, cum 
este cazul societăţii Uni. 
vers S.A. Deva ?

CORNEL POENAR

• * * •  * # » • *  *  *

In plină iarnă, pe şoseaua Deva - Zam
•  Cine doarme Ia Deva — metaforic vor. 

bind — in papuci? •  Drumurile Naţionale — ca 
întotdeauna — pe fază. •  Optimismul unui inter, 
locutor şi pe ce se bazează eL,

Am plecat din Deva
întrjo dimineaţă geroasă 
ce a urmat unei nopţi în 
care a nins continuu şi 
destul de abundent. Stră
zile,- - municipiului - reşe. 
dintă de judeţ erau precum 
sticla. La stopuri şi la 
curbe maşinile patinau 
foarte periculos, gata— 
gata să.şi şifoneze for
mele. Am aflat mai apoi 
că in localitate au avut 
loc în prima parte a zi
lei o mulţime de ciocniri 
între maşini din cauza#
poleiului, întrucât utila, 
jele şi oamenii cu nisip 
şi sare ap ieşit pe străzi, 
numai aproape de ora 
p,.ânzului. Deci. ca de o- 
bicei, edilii oraşului dor. 
meau în papuci, cum me
taforic zicea cineva.

în fine, am ieşit din 
oraş şi am luat-o pe şo
seaua ce duce la Zam. 
Eram îngrijoraţi dacă vom 
putea să ajungem acolo. 
Dar acest sentiment s.a 
risipit întrucât, imediat 
ce am părăsit municipiul, 
de la Izvorul „Decebal“ 
încolo, pe şosea era a- 
runcat nisip amestecat cu 
sare. aşa încât se putea 
circula. Desigur nu cu 
viteză mare, ci cu grijă.

Pe, locurile în pantă sau 
în curbele periculoase se 
pusese material antidera
pant în cantităţi mari. 
Deci, patinarea sau dera. 
pajul nu se puteau pro. 
duce. Aceasta era situaţia 
pe şoseaua până la Zâm, 
localitatea cea, mai de 
vest a judeţului, ca şi pe 
cea dintre Ilia şi Lăougiu 
de Jos cum ne.a spus un 
şofer ce o străbătuse în 
dimineaţa respectivă.
Ştiam că de cele două şo
sele se ocupă Districtul din 
Ilia al Secţiei judeţene ce 
aparţine Direcţiei de 
drumuri si poduri Timi. 
şoara. De aceea l.am  cău
tat si am stat de vorbă 
cu di’ Dumitru Brânda, 
şeful unităţii respective, 
interlocutorul ne-a spus:

— Oamenii noştri au în . 
ceput lucrul noaptea tre_ 
cută la ora unu asa că 
s.a putut circula de la 
primele ore ale dimineţii.

— Ce forte se află în 
acţiune''

— Trei echipe — con
duse de Ionel Mere, Mir. 
tea Cozma şi Gheorghe 
Stan — alcătuite din câte 
cinci oameni fiecare. Se 
află în activitate o ma_ 
şină şi două tractoare cu

remorcă. De astăzi (joi, 4 
ianuarie), punem în" func
ţiune şi plugul. Dacă va 
fi nevoie vom scoate pe 
sosea şi alte utilaje.

— Puteţi face faţă ori
căror situaţii ce le va 
crea iama?

— Da. Avem oameni 
buni, dispunem de mate. 
rial antiderapant sufi
cient combustibil de ase. 
menea

TRAIAN BONDOR

M O M O M eeo o eeeeeo o

Stimate dle Gseki Iosif, 
din Deva, strada Mine
rului. bloc P3, au. 13, la 
sesizarea dv. Casa de 
Ajutor Reciproc a Pensio. 
narilor Deva răspunde : 
„Statutul Casei de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor 
Deva, în Capitolul II pre. 
vede drepturile şi obliga
ţiile membrilor C.A.R.P. 
Astfel, în articolul 9 se 
prevede obligativitatea a .  
cestora de a achita lunar

Aţi fost 

în audienta 

la redacţie

cotizaţii şi contribuţii pen. 
tru fondul de deces. In 
articolul 10 din acelaşi 
statut, alineatele penultim 
şi ultim, este menţionat 
fapul că. cităm: „la în
cetarea calităţii de mem. 
bru al C.A.R.P. Deva. ii», 
diferent de motive... con
tribuţiile lunare depuse 
nu se restituie. In căzui 
semnalat de dv. am apli. 
cat prevederile statutare".

N. R. Ne surprinde că 
nu vl s.au comunicat a- 
ceste prevederi statutare 
in toţi anii de când coti. 
zaţi la C.A.R.P.

V
i-

CAMERA DE COMERŢ 
. ŞI INDUSTRIE 

%;;?■ A  -JUDEŢULUI 

HUNEDOARA

\ Organizează D E LtE G A Ţ  .LE ÎN  
\ THAILANDA, PENTRU A  CONTACTA 
\ PRODUCĂTORI ŞI COMERCIANŢT DIN 
\ BANGKOK, în perioada 12-21 februarie.

Informaţii suplimentare şi înscrieri 
la sediul C.C.l. Hunedoara, cam. 204, tel. 
612924, fax  218973.

Termen de înscriere — 20 ianuarie 
a.c, : . .. „./•./ "

Cost aproximativ 3 300 000 lei.

CONSILIUL LOCAL 
MĂRTINEŞTI

ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE în ziua 
de 23. I. 1996, ora 10, pentru vânzarea 
mijloacelor fixe preluate de la C.4.P. 
Dăncu Mare şi Jeledinţi şi fost 
Sfat Popular Dăncu Mare.

Licitaţia se repetă în fiecare marţv,\ 
până la epuizarea obiectivelor. Garan- , 
ţia de participare de 10 la sută din va- ( 
loarea bunurilor se depune la sediul uni- \ 
tăţii. (7) l

Brodul peste Mureş dintre Burjuc şi Tisa nu mai exist»- de mult. Aii 
rămas numai stâlpii de oţel, de care erau legate cablurile. Foto: PAVEL LAZA

• * •

TRAGEREA 
SUPER LOTO 5/40

DIN DATA DE 7 IANUARIE 1996 

' " ■ 27. 36, 9. 21, 26, 32. -
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starea
mediului

Din determinările e. 
fectuate în punctele de 
control pentru supra
vegherea calităţii aerului 
au rezultat următoarele:

•  Valorile medii pen_ 
tru concentraţiile poluan. 
ţilor gazoşi (bioxid de 
azot bioxid de sulf, a- 
moniac. fenoli şi acidita. 
te) se menţin în limitele 
impuse de STAS 12574/ 
1987. Valoarea maximă la 
bioxid de azot în zona 
Deva r -  Mintia a fost de 
0,024 mg/mc aer/ 24 h la 
data de 28. XII. 1995 faţă

de valoarea limită de 0,1 
mg/mc aer/24 h.

•  Valorile medii pen. 
tru pulberi în suspensie se 
încadrează în valoarea li
mită pentru toate punctele 
analizate. Valorile ma_ 
xime la acest indicator 
au fost de 0,03 mg/mc 
aer/24 h în zona Mintia— 
Deva de 0,06 mg/mc aer 
în zona Chişcădaga şi de 
0,125 mg/mc aer/24 h pen. 
tru zona Hunedoara, va
loare înregistrată în data 
de 31. 12. 1995. Valoarea 
limită pentru acest in . 
dicator liste de 0,15 mg/ 
mc aer/24 h.

•  Valorile radioactivi, 
tăţii Beta globale pentru 
factorii de mediu aer 
(aerosoli filtraţi şi depu
neri atmosferice) ape de

suprafaţă şi potabilă, sol 
şi vegetaţie s.au încadrat 
în limitele de variaţie ale 
fondului natural.

•  Indicatorii de caii. 
tate pentru apele curgă
toare de’ suprafaţă se în . 
cadrează In general în 
limitele impuse. Pe râul 
Jiu materiile în suspensie 
provenite din evacuarea 
apelor uzate industriale 
incomplet epurate pre. 
zintă valori reduse şi da
torită debitului de dilutie 
ridicat în această perioa. 
dă. Asttfel valoarea medie 
este de numai 667 mg/1, 
iar valoarea maximă de 
1153 mg/1 a fost eviden
ţiată la data de 29 de
cembrie 1995.

Agenţia de protecţia 
mediului Deva

CONCURSUL

Anul VIII Nr. 1546

Atalanta — Juventus
0—1 2

Bari — Inter
4—i 1

CSagliari — Padova
0=—1 2

Milan — Sampdoria
3—0 1

Napoli — Lazio
1—0 1

Piacenza — Udinese
0—2 2

Roma — Fiorentina
2—2 X

Torino — Parma
2—2 X

Viccnza •— Cremonese
1—0 I

Chievo —- Bologna
0—0 X

Cosenza — Loggia
3—0 1

Genoa — Venezia
0-*-l 2

Reggiana — Vcrona
2—0 1

Fond de câştiguri:
287 372 671 lei.

•5»
Marţi, 9 ianuarie 1996
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•  Vând urgent camion 
Rabă, 10 tone. Deva, 
telefon 615670.

(396017)
0  Vând haină lungă

ţstrahan, bizâm, set nur. 
‘ că (căciulă plus colier).

Telefon 724687, după ora 
|$. * (2757)

•  Vând apartamente 
două camere, zona O.M.,

’ 8009 mărcij şi cantină, 
i 7000 mărci. Tel. 717446.
; i (2762>
’ •  Vând apartament
’ ultracentral, două came.
, ne etaj 1, tel. 612543.

(3224)
•  Cumpăr autobetonie- 

ră şi • buldoexeavator. In
formaţii teL 065/134733.

(3225)
•  Vând staţie voci 200 

■ W. cu ecou, 600 DM. Tel. 
|  731324.
\ , (3221)
\ m Cumpăr garsonieră sau 

apartament două camdre. 
Deva. tel. 227952.

\ (3209)
’ ) - a  Vând Skoda 100 S, 

preţ convenabil, Orăştie, 
Pricazului. tir. 56, ap. 70. 

i Telefon 642705, intre orele 
18—20.

(3227)
•  Vând talon Lancia 

Prisma TDS 1986 şi auto. 
■tnrism Alfa Romeo, mo. 
-del 1988, cu vama plă. 
tită Telefon 661443.
* * (3234)
•  Vând loc casa. zona 

gării, şi casă Mintia, nr.
(3216)

•  Vând apartament 4 
camere, Orăştie, str. Mu. 
leşului, bl. 16 j B, etaj 2, 
ap 138.

0  Vând parbrize şt e .  
lemente de caroserie auto 
(import). Tel. 065/124315

(3230)

] ■ OFERTE
' DE SERVICII

COMEMORĂRI

•  Se împlinesc 21 de 
ani de la trecerea in eter. 
nitate -a celei care a fost 

DANIŢA LEAIIU 
scumpă soţie şi mantă/ 
Ilie şi Diego Leahu.

•  Se împlinesc azi, 
9 ianuarie 1996. patru 
am de când a ple. 
cat pe drumul fără 
în toarcere '' scumpa 
noastră

LlLIANA 
-  SECARA

Cu tristă aducere a- 
minte, familia.

DECESE

o Familiile Mardare şi 
Cseh mulţumesc tuturor 
Oamenilor care au fost 
alături de ei la despăr
ţirea pentru totdeauna de 
draga lor fiică, şi soţie 

SANDA
dispărută prematur în. 
tr-un tragic accident.

(3853)

0  S.C. Comeso ADT 
R A. Hunedoara an
gajează prin concurs 
personal cu experienţă 
In domeniu, pentru 
serviciul comercial, a . 
peovizionare desfa_ 
«W , de preferinţă cu 
studii superioare. Tel. 
716292. 723272

(3233)

DIVERSE ,
0  S.C. Florjn Impex 

Corn Hunedoara aplică; 
de la 1 ianuarie 1996 a- 
daosul comercial de la 
Mtft Ia sută' la patru sute 
la sută.

(2709)

0  S.C. Transilvania 
Trust CATV S.R.L. a. 
duce la cunoştinţă ce. 
Oltenilor din munici
piu) Hunedoara că nu 
mai percepe taxă de 
instalare. începând cu 
3 ianuarie 1996, pen. 
tru branşare la re
ţeaua TV Gorvin.

(2760)

ÎNCHIRIERI
•  Doresc să închiriez - 

spaţiu comercial în Hune
doara. Tel. 717331, zilnic, 
după ora 19.

;• (2761)

PIERDERI
0  pierdut carnet şomaj, 

pe numele Rus Viorica.
In declar nul.

(275$)
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0  Cu tristeţe şi 
profundă durere a . 
nunţăm încetarea ful
gerătoare din viaţă a 
scumpei noastre 

MARI A BUT ARI 
73 ani. înmormânta, 
rea va avea loc In 
data de 9 ianuarie 
1996. în comuna Şoi- 
muş. Nu- te vom uita 
niciodată scumpă ma
mă. Fiicele, ginerii, 
nepoţii si strănepoţii.

(3233)

0  Familia Îndurera
tă anunţă încetarea 
din viaţă a iubitului 
îor soţ şi tată 

ine. VALERIU 
ALMASAN 

înhumarea va avea 
loc azi. om 13 d« la 
Casa mortuară D am  
Fie-1 ţărâna Uşoară!

(396018)
rr I il 'iuţun

0  - Cu nemărginită 
durere, fiul Radu. no. 
ra Adriana, nepotul 
Răducu şi familia 
Rus anunţă decesul 
nepreţuitului lor ta. 
tă, bunic şi cuscru 

m g. VALERIU 
ALMAŞAN 

Dumnezeu să-l o. 
dilmeascâ în pace!

(396018)

' •  Colectivul de 
muncă al S.C. Calcit® 
Vaţa este alături da 
familia îndoliată ta 
greaua pierdere su
ferită prin decesul 
cehii ce a fost distin
sul domn

ing. ALMASAN 
VALERIU

(396020)

•  Sincere condo
leanţe şi toată com
pasiunea noastră fa
miliei Almăşan Vaier, 
în aceste momente de 
grea încercare, din 
partea salariaţilor S.C. 
Cepromin S.A. Deva.
: ■-» (3236) •

0  Coleetivul de 
tehnicieni dentari de 
la Policlinica de Sto
matologie Deva sunt 
alături de colega lor 
Smâranda Almăşan, 
în greaua încercare 
prin care/ trette te 
decesul soţului/

(3246)

•  Un ultim omagiu' 
celui care a. fost un 
om deosebit.

ing. VALERIU 
ALMASAN

Sincere condolean. 
te familiei îndurera 
te din partea fami
liei Dumbravă Troian.

(3247)

•  Un pios oma
giu din partea cole. 
gilor şi salariaţilor din 
cadrul Regiei Auto
nome a Cuprului De. 
va, odată cu trece
rea în nefi'ntă a ce. 
lui care a fost

ing. ALM'ţSAN 
VALERIU

întreaga sa activi
tate a fost legată de 
regia noastră, in care 
a ocupat funcţii de 
mare răspundere., pu. 
nându-şi onndştinte. 
te. pregătirea. pu
terea de muncă In 
shp ba , mineritului.

Dispariţii). sa este 
o mare pierdere ; nu 
numai pentru fami
lie. dar si nea tru cei 
°are Ui desfăşoară ac. 
tiviţatea tn această 
nobilă meserie

Sincere condolean
ţe si Dumnezeu sâ_î 
odihnească?

(3245)

•  Salariaţii de la 
Sucursala judeţeană 
Hunedoara — DeVa a 
Răncii Naţionale a 
României sunt alături 
de •'olegul lor Bălan 
Marian în momentele 
dureroasei despărţiri 
de mama sa. Sincere 
condoleanţe familiei 
îndoliate. ' ; :

(3241)

0  Colegii din ca
drul R.AGC.L. DEVA.: 
secţia apă — canal, 
sunt alături de colega 
lor sine. Elena Hăn. 
bilă, greu încercată 
prin decesul tatălui 
ei, şi transmit temi. 
liei îndurerate since
re condoleanţe. ? .

(3228)

•  Colectivul de sa
lariaţi de ia Mina 
Coranda — t-ertej de. 
plângem trecerea în 
eternitate a celui care 
a fost un conducă
tor deoseb iibun  Co
leg şi colaborator de 
nădeîde

ing. VALERIU 
ALMASAN 

Toată compasiunea 
noastră celor rămaşi.

(3347)

r

I I
I

I
I

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER"
Abonamentul este colea cea mai simt 

|» d  şi med avantajoasă de procurare a ria-J

IB ntlui nostru. C o s t u l  abonamentuluiI 
pe luna februarie 1996 este de 2 500 de lei, j 

|  oius taxele poştale. Faţă de cumpfre  1

i
rea zflnfcă a Harului de ja  chioşc care cri |  
costa 4000— 4200 de lei, prin abonament j 
se economisesc lunar aproximativ l 50C« 

I de tei. In funcţie de numărul zilelor de* 
|  apariţie. I
1 Abonamentele se pot face' Ut oficiile |  
|  "fldglf «t te fartnrjf poştali Pentru lurw ■  
I februarie puteţi face abonamente în tot! 
|  cursul lunii ianuarie. I

I AGENŢIILE DE PUBLICITATE j 
|  ..CUVÂNTUL LIBER* I
| Pentru a economisi timp $f bani. pa-1

I1 feţi publica anunţuri de mică si mare vu- j 
hficitate in ziarul nostru, apelând la aoen- ■  

nublicitate din : I

I 
I
l
I )

oockxxxxxxa ir* «>xxvon(yvy.-< icxxwoonrxx»

C lT V Â N T U I L I B E R
"scooc *■ *• «r> *-?->->> > M /v.o- * c* *'

PARBRIZE
W S g M M  a® ® ®  a ® ,  ® ® 2 3

A.G .E .R . SERVICE B u c u re ş ti
iliV

o 7<iulâ tjttniu ,/r „ru m u ri auto Q S itlrm  mmpJrt J t  garau/,,  

fa b n ra lt d t . f i  m a i m ari „ra d a tr u rn ir i i ,
p tw lu tIH or.dm  k jrrm a x iu  t i  m  j/la a l/ir i rap .de., d r  ra l, la i.

d de Thit 0 'p re ţu ri aceenhUe

| „L i CAlu[lreaiyat: !♦. Mi iu  0S« 714147 1
D cV ff Sintuhilai. CompIn Eufoveau». bot» SS)3

parbrizele noastre sunt mereu în lata î

S.C. DECEBAL s .a . d e v a  

Piaţa Unirii, nr* 8 

ANGAJEAZĂ PRIN CONCURS

•  4 CONDUCĂTORI AUTO (categ. \ 
B, C, E).

Data concursului este 15 ianuarie 
1996, ora 10, Ut sediul societăţii.

Condiţii minime : 5 ani vechime, ca
zier judiciar:

Salarizarea se face în funcţie de ca
pacitatea autovehiculelor, în acord direct.

Relaţii suplimentare la sediul socie
tăţii sau la telefoanele 211760, 211761, 
211762, interior 36.

REGIA AUTONOMĂ DE INTERES 
LOCAL HUNEDOARA

, A N U N  Ţ A
Angajează pentru E.T.L.U.G.C. Hu- 

' nedoara : '
3 şoferi, categoriile C, D, E, 

la 35 ani.
vârsta

\

f  •  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI |  
» iin  str. 1 Decembrie, nr. 35 Jin ^ţ&direr ■  
[ Tribunalului judeţean); ~ - te chioşcul din !
j centrul municipiului, lânos maoa-i
■  rinul „Comttm* ; — te chioşcul din CAR■ |
■  TIERUL MICRO 15

1 electrician auto, categ. 4-6.
1 mecanic utilaje construcţii,
4 -5 . .
Informaţii la E.T.L.U.G.C. Hunedoa- 

ira , str. Rotarilor, nr. 140 bis '(fost 
yR.A.T.P.), telefon 712040. sau la biroul 
\ personal R .A lX i. Hunedoara, telefon 
\ 711394. (9) :
v ----------- -------- ------------ ----

. - ft -

NOUL MAGAZIN  
DEVASAT  " \

str. Avram lancu, bl. I I 1, parter, 

vă oferă

INSTALAŢII RECEPŢIE SATELIT 
ŞI COMPONENTE, CÂT ŞI GAMA 

COMPLETĂ A PRODUSELOR

i<

1  .Orizont* h
(staţia de autobuz i  j #

i;II •  HUNEDOARA, pe bdul Dada (tel m 
1 716926). I
I  . •  BRAD . strada Repubtidi (tel j
I 650968). ta sediul S.C. „MERCUR*. i 
|  ; ţO R A $ T lE , la chioşcul de lângă ma-1  
1 gazinnl „Palia*. I
»  •  RĂŢEO, pe  str. Progresului, nr. 11
■Tn spaţiul secţiei foto). Telefoane: 770367 I 
1 770735. |
|  Agepţttte darului nostru asigură, te g 
a taxe rezonabăe, publicarea cu maximă § 
■  cromptitudine a tuturor anunţurilor d e l 
1 mică ri m —«■ ryubHdtate

Televizoare color, diagonala 37-63 cm 
Combine muzicale 
Casetofoane cu şi fără CD

•  Combine frigorifice 
Maşini d e  spălat

•  Aspiratoare

CASETE VIDEO Ş l AUDIO.

Aceste produse le puteţi găsi şi la ma
gazinele din i

— BRAD, str. Republicii, bl. 19, parter 

-— HAŢEG, str. Timişoara* nr. 16.

NEJ VĂ COLOREAZĂ VIAŢA t

9 ianuarie X996


