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• KO MAMA ȘI DEBI
TORII SAl. Datoriile pe

• care Ie are de primit Ro
mânia de Ia unele țări a- 
fricane și din Orientul Mij
lociu se ridică la cca. 3 
miliarde de dolari, din ca
re: Irak-—1,7 miliarde do

lari; — Siria 119 milioane do
lari ; Sudan — 172 milioa
ne dolari *, Egipt — 200 mi
lioane dolari; Mozambic —
79.7 milioane dolari; An
gola — 18,3 milioane do
lari ; Zambia — 16 milioa
ne dolari ; Maroc — 2,3
milioane dolari; Nigeria 
— 10,2 milioane dolari; A- 

frica Centrală — 7,7 mi
lioane dolari; Congo —
1.7 milioane dolari; Gui
neea — 11,3 milioane do
lari ; Iranul nu mai are 
datorii față de România, 
iar situația datoriilor In
doneziei și Filipinelor s-a 
reglementat în 1992.

• LA BOTOȘANI AU 
FOST ELIBERATE 1800 
TITLURI DE PROPRIETA
TE. Județul Botoșani se 
află pe penultimul loc în 
țară în ceea ce privește e- 
miterea titlurilor de pro
prietate și pe locul doi la 
capitolul fonduri consuma
te pentru aplicarea Legii 

fondului funciar, informea
ză Nord-Est press. Pre
fectul Viorel Alexandru a 
atras atenția primarilor, se
cretarilor consiliilor locale 
și specialiștilor din județul 
Botoșani că rezultatele 
cheltuielilor nu se regăsesc 
in cele numai 1800 titluri 
de proprietate emise.

• SCANDALUL legat 
DE LIVRĂRILE CĂTRE 
IRAK. După cum relatează 
postul de radio BBC, pre
mierul John Major este a- 
menințat să fie pus într-o 
postură foarte dificilă, da
torită unor noi dezvăluiri, 
care atestă că au fost li
vrate Irakului chiar și u- 
nele armamente și muniții, 
care ulterior au fost folo
site împotriva trupelor bri
tanice în timpul războiului

, din Golf. Mai mult, s-au 
făcut afirmații că Anglia a 
făcut livrări de armament 
și către Iran, în cursul răz
boiului acestuia cu Ira
kul. Acuzațiile vizează pe
rioada cînd prim-ministru 
era Margaret Thatcher, dar 
in acea perioadă și John 
Major ocupa funcții im
portante în guvern, între 
care cea de secretar pentru 
afaceri externe și ministru 
al finanțelor, ceea ce în
seamnă că el a avut cu
noștință de livrările res
pective. Acuzațiile sînt a- 
gravate de declarațiile fă
cute în cadrul uhtti inter
viu de fostul secretar par
ticular al lui Margaret 
Thatcher, care implicit a 
confirmat livrările de ar
me către Irak, declarînd 
că Irakul avea la acea 
vreme o datorie uriașă că
tre Anglia, rezultată din 
creditările pentru expor
turi și că nelivrarea de 
anumite materiale soli
citate de Saddam Hussein 
s-ar fi putut solda cu re
fuzul de a plăti acele da
torii.

• GREVĂ LA AIR 
FRANCE. Personalul de la 
sol și echipajele compa
niei aeriene Air France 
au început o grevă de 24 
Ore care va afecta o treime 
din zborurile de distanță 
medie și 7 sau 8 din cele 
10 zboruri la mare dis
tanță. Air Inter, replica 
internă a Air France, nu 
va fi atinsă de grevă. Miș
carea de protest a fost 
lansată împotriva unui nou 
program de austeritate al 
guvernului.

r t e 
b •I Desfășurată timp de două zile, Ia Galați, 
’ la sfirșitul săptămînii trecute. Conferința Na- 
Ițională. a Uniunii Ziariștilor Profesioniști a 

' dezbătut numeroase probleme ce'privesc re- î lația mass-media (presa scrisă, radio și te
leviziune) cu auditoriul, respectiv cu abona- 

’ ții și beneficiarii informațiilor difuzate. Tre- 
| cînd peste unele aspecte cu caracter profe- 
* sional,' ce vizează sursele de documentare, 
«modul de interpretare și prezentare a date

lor oferite abonațilpr și cititorilor de presă, I conferința a adus în atenție necesitatea pro
tecției populației împotriva creșterii aberan
te a costurilor plătite pentru informația pri- I mită, indiferent de sursa sau mijlocul de 

<> transmisie.
| tn acest context s-a subliniat că nU este 
‘ o dorință pur subiectivă sau dictată de in- I terese meschine economice ale presei de a 
* realiza profituri necuvenite, în actuala con- 
Ijunctură a economiei de piață, din moment 

ce puterea asistă nepăsătoare la fenomene
I incredibile ,ce urmăresc deliberat sugruma

rea sau chiar uciderea presei. Afirmația
' este temeinic argumentată dacă avem în ve- 
I dere și numai un singur element, anume a- 
' cela că prețul hîrtiei a sporit, nefundamen- 
I tat economic, de peste 40 de ori, depășind 
’ acum 200 lei/kg, excluzînd costul transpor- 
I tului care adaugă alți 20—30 lei/kg. Evident, 
, menținerea unui preț de, monopol asupra 
| hîrtiei de ziar, dictat de un unic furnizor,

r
MM» f 1 MM / >MW g MM» , mhv

uvernul nu este suficient de 
receptiv și sensibil la semnalele ce i se a- 
dresează privind viitorul presei și rolul ei 
în societate. Nu este o pledoarie gratuită 
pentru acordarea de drepturi în plus sau de 
subvenții nemeritate presei, dar ne gindim 
cu durere la posibilitățile tot mai limitate 
ale cititorilor de a face față presiunilor de 
tot felul asupra veniturilor ce Ie au. Să nu 
mai vorbim despre alți factori care sînt

Uniunii Ziariștilor Profesioniști

implicați în tipărirea și difuzarea presei, fi
liere ce influențează in bună măsură costul 
ziarelor, care sînt din ce în ce mai mari și 
greu accesibile unor categorii de cititori.

Luînd în considerare toate aceste elemen
te, s-a pus în med firesc întrebarea dacă nu 
există uîi anume interes din partea cuiva de 
a. sugruma presa, care face Zile fripte celor 
ce dau legi strîmbe sau nu-și respectă obli
gațiile asumate. Dezbaterile au evidențiat 
faptul că trebuie și vor fi făcute demersuri, 
prin mijloacele specifice, la factorii de deci-
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zie, în special la Parlament, pentru a fi lua- | 
te măsuri menite să stingă atentatul la li- * 
bertatea presei. Dacă nu noi, ziariștii, sîn- | 
tem cei chemați să hotărîm asupra viitoru- I 
Iui presei și al dreptului la exprimare, Spu- J 
nem cu glas tare greutățile actuale cu care | 
ne confruntăm pentru a fi auzite, înțelese și » 
soluționate, astfel. îneît ziarele să poată su- I 
praviețui ca un indispensabil și eficient mij- ' 
loc de dialog și de comunicare cu publicul ] 
larg. Desigur, nu sînt de neglijat nici aspec- ’ 
tele ce țin strict de deontologia profesiei, in > 
sensul de a aborda in mod realist toate I 
faptele și evenimentele prezentate in presă. J 

Dincolo de orice opreliști, sperăm tempo- I 
rare, reafirmăm clar voința ca presa să râmi- J 
nă un barometru sensibil al actualei perioa- | 
de istorice, al tranziției spre economia de « 
piață, care se implică nemijlocit în soluție- I 
narea problemelor' economice, sociale și de ' 
altă natură, ridicate de către cititori, astfel | 
îneît dreptul la exprimare să nu fie ingră- ’ 
dit sub nici o formă, să se poată exercita in | 
cele mai bune condiții. libertatea presei. An- ' 
gajamentul ziariștilor membri ai U.Z.P. a î 
fost acela de a fi receptivi la toate mpmen- I 
tele esențiale ale vieții cotidiene. Ia. semna- J 
Iele venite de la cei ce ni se adresează, pre- | 
să oferind un mijloc de dialog permanent cu • 
cititorii, ale căror interese le exprimăm cu I 
fidelitate. *
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ROMÂNIA

l CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
j HOTĂRIRE A Nr. 18/1992

, privind modificarea unor impozite, taxe locale 
i și alte venituri, din competența

Consiliului Județean

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

avînd în vedere referatul Direcției Economice pri
vind modificarea unor impozite, taxe locale și alte 
venituri ale bugetului județului,

în temeiul art. 59, litera ,.c“, și art. 62 din Legea 
69/1991 privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:
ART. 1. — Impozitele, taxele locale și alte ve

nituri de interes județean care se modifică urmare a 
aplicării Ordonanței Guvernului României nr. 15/1992, 
sînt cele prevăzute îh anexa la prezenta hotărire.

I ART. 2. — încasarea și urmărirea impozitelor și 
| taxelor locale se face prin aparatul de specialitate al 
[Direcției Generale a Finanțelor Publice și Controlu

lui Financiar de Stat.

ART. 3. — Prezenta hotărire intră' în vigoare în- 
cepînd cu data de 1 ianuarie 1993.

( _ Pe aceeași dată, orice dispoziții contrare aceste- 
j ia privind impozitele, taxele locale și alte venituri de 
I-intcres județean se abrogă.
ț ART. 4. — Direcția Economică va aduce Ia înde- 
1 plinire prezenta hotărive.

* Președinte, Secretar,
ț COSTEL ALIG TEODOR VASILE SICOE
I ------------------------------------- -------
i (Anexa se publică în. pagina a IH-a a ziarului).

O „EU ROPA*. Deschis de ci- 
tera luni în Deva, Udul 22 De
cembrie, magazinul „Europa" 
rămîne, dincolo de numele fir
mei, un magazin cu. adevărat eu
ropean. Diversitatea produselor, 
amabilitatea și profesionalismul t 
lucrătorilor, designai, alături de 
prețurile ponderate, sînt cîteva 
atribute care îl recomandă cu 
căldură pentru cumpărăturile 
dumneavoastră. (C.P.)

MIERCURI, 25 
NOIEMBRIE 
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UNA PE ZI
Profesorul, adresîn- 

du-se studenților :
— In sfîrșit, am reti- 

“șit să identificăm a- 
ceste două schelete. E- 

le au aparținut aceleiași 
persoane. 

Lucrările de racor
dare Ia rețeaua de ter- 
moficare a noilor blo
curi de pe strada M. 
Eminescu din Deva, 
începute acum trei 
luni, ău rămas in a- 
ceastă fază, blocînd 
căile de acces spre 
alte blocuri și consti
tuind'sursă permanen
tă de mizerie. Pînă 
cind ?

loto PAVEL LAZA

\S ER ! A L*S E R! A L
TRAGEDIA UNUI COPIL BE DOI ANI

Mincat de șobolani (II)
Nimic nu prevestea în 

acea dimineață tragedia ce 
avea să se întîmple la Lu- 
peni. După cum spuneam 
în primul episod, Niculiță 
Guia îl ia pe Octavian și 
pleacă la cumpărături. în
cepe însă să colinde crîș- 
mele și să bea vîrtos. De 
copil nu-i mai pasă. Nu-1

0 EXPOZIȚIE. în cinstea a- 
propiatei sărbători naționale a 
României — Ziua de 1 Decem
brie — Secția de copil a Biblio
tecii. Județene organizează expo
ziția de carte „Românii toți se- 
adună“. Siib acest nume vor fi 
reunite studii,, cărți de literatură 
dedicate marelui eveniment ani
versar. (M.B.)

0 SIMPOZIOANE. Organiza
țiile județeană si municipală De
va ale Partidului Socialist al 
Muncii, cu sprijinul filialei ju
dețene a Arhivelor Statului, au 
organizat recent un simpozion cu 
temele: „Importanța și semnifi

cația zilei de 1 Decembrie 1918", 
„Evoluția mișcării muncitorești 
și socialiste din România" și „A- 
niversarea a doi ani de la înfiin
țarea P.S.M.". Asemenea simpo
zioane se vor organiza și în Hu
nedoara (25 XI) și în Valea Ji
ului (28 XI). (Tr.B.)

0 MÎINE, JOI, 26 NOIEMBRIE 
a.c., FOTBAL. începind de la ora 
13,00 se vor desfășura sferturile 
din Cupa României la fotbal — 
faza județeană’ după următorul 
program: Mureșul Deva — Con
structorul Hunedoara ; Min. Cer
te) — C.F.R. Simeria; Min. Băr- 
băteni — Min. Aninoasa și Re
colta Rapolt — Metaloplastica 
Orăștie, (S.C.)

interesează dacă-i este sete 
sau foame. Iar prieteni de 
pahar sînt destui. Doi din
tre aceștia sînt Rusalin 
Munteanu și Remus Gro
za. Cînd i-a întîlnit, era 
deja seară. în jurul orei 
22, toți trei se hotărăsc să 
meargă la barul „Floare 
do colț". Acest lucru îl și 
fac, punîndu-se din nou pe 
băute. Guia avea și un 
radio, căruia îi purta o 
mare grijă. Copilul nu mai 
exista pentru el. La . un 
moment dat, Guia adoarme 
cu capul pe masă, iar cei
lalți doi beau în continuare 
la altă masă. Pe un scaun, 
Octavian moțăie și el.

în jurul orei 23 în bar 
apare și M.I. — o rudă a 
lui Guia care, în drum

TIBERIU MEDEANU, 
procuror criminalist, 
VALENTIN NEAGU,

(Continuare în pag. a 2-a)

0 LA „SUPERB". Pe strada 
Elena Văcărescu din Deva (nr. 
5—7), lingă vechea secție de mo
bilă de pe strada Mihai Emi
nescu, s-a deschis o modernă u- 
nitate : snack-barul „Superb*. în
treprinzătorii (S.C. Royal I.G.T. 
SRL) au creat o construcție (in 
întregime din lemn) ce oferă o 
ambianță deosebii de atrăgă
toare. Serviciile se realizează pen
tru consum pe loc și acasă (TJ.)
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Sâ aruncăm o privire 
și spre periferie

TTOBUNJA.
„OUVÎNJTU.UT LEBR.”Deva are faima unui o- 

raș curat, frumușel. Și nu 
fără temei, deși, în anii din 
urmă, poluarea de la Ter
mocentrala Mintia și Fa
brica de ciment de la 
Chișcădaga i-au mai es
tompat aceste atribute. Ci- 
ne-i străbate centrul, stră
zile principale, observă cu 
plăcere și fantezia arhi- 
tecților, și măiestria con
structorilor și a „druma- 
rilor“, și spiritul gospodă
resc al autorităților și al 
unor cetățeni. E. bine.

însă Deva are și perife
rie. Iar 'dacă aruncăm o 
privire spre această zonă, 
vom vedea eă aici nu-i 
chiar bine. Cartierul „Be- 
jan", de pildă, este ’ una 
dintre petele de culoare 
cele mai sumbre ale mu
nicipiului reședință de ju
deț. Cine are curiozitatea 
șă treacă — și-edilii săi ar 
trebui s-o facă mai des — 
va constata cu mîhnire un 
adevărat mozaic al dezor
dinii și mizeriei.

La blocul 105, cu patru 
etaje (ultimul dinspre așa- 
zisa cabană Bejan, de fapt 
Un restaurant oarecare) — 
murdărie de nedescris. 
Jgheaburile în care se a- 
runcă resturile menajere 
deversează în marginea 
străzii, asi surind hrană 
pentru trei capre, patru 
porci și două vaci (în data 
de 15 noiembrie a.c.
n.n.). Mai sus, pe Aleea 
Straiului, între blocurile 
ridicate în trepte, după 
configurația terenului, pei
sajul este, de asemenea, 
jalnic: Mrtii și cartoane, 
pungi de plastic și sticle 
sparte, pietre șl fiare, smo
curi de iarbă, gropi și o 
puzderie de copii care se 
joacă prin aceste „binefa
ceri" ale comodității și 
neglijenței. Un container 
fumegă abundent, alte

două s-au revărsat de su- 
praplin, de unde se hră
nesc încă două vaci și eî- 
țiva cîini, iar alături, mai 
multe „Dacii", două „Mer- 
cedesuri", alte tipuri de 
mașini, probabil „în pană" 
de... scumpirea benzinei. 
Și, tot aici, în dreptul blo
cului 61, cu 10 etaje, apa 
caldă se revarsă abundent 
de la o vană a conductei 
de termoficare direct în 
canalizarea cartierului, în
fundată, ieșind printr-un 
capac în plină stradă, pier- 
zîndu-se pe... apa sîmbe- 
tei. Și nimeni nu se sesi
zează cît e duminica de 
lungă...

Sigur, primăria locală es
te săracă, nu are bani sâ 
întreprindă măsuri de bu
nă gospodărire și întreți- 
nefe. Dar acolo trăiesc oa
meni, cu familii, cu copii, 
cu servicii. Acolo funcțio
nează asociații de locatari. 
Dacă — sîmbăta și dumini
ca —, în loc să joace cărți 
pe puținele bănci din car
tier, ori' să privească ab
senți pe geamuri sau din 
balcoane, oamenii de aici 
ar iniția cîteva acțiuni co
mune de curățenie și în
frumusețare a cartierului, 
imaginea acestuia ar ară
ta altfel. Ar putea fi a- 
trași In asemenea demer
suri copiii — stimulați eu 
cîteva dulciuri și jucării — 
sub comanda unor părinți 
cu dare de mînă, sau pen
sionari, eventual a vreunui 
patron cu butic și „Mer
cedes".

Cine să ne facă ordine 
și curățenie tn casă —- de
oarece cartierul este casa 
tuturor — dacă nu cei ca
re o locuim ? I Noi toți, 
oamenii acestui cartier, oa
menii orașului Deva...

DUMITRU gheonea

SĂ NU FIE UITAȚI 
PENSIONARII

„După ani de muncă, la o vîrstă 
înaintată, supraviețuitorii am ajuns 
la pensie, plata muncii pentru zes
trea frumoasă ce-am lăsat-o urma
șilor noștri. Tot ce se vede azi în 
țară e rodul muncii noastre, a pen- - 
sionarilor. Și în momentul de față 
contribuim, după posibilități, dînd 
exemplul unei munci cinstite, sfa
turi pentru înlăturarea necinstei și 
a nemuncii.

Dar democrația prost înțeleasă, ca
re aduce mari prejudicii societății, 
pe noi ne afectează cel mai mult. 
Pe - umerii noștri încovoiați-de po
vara muncii și a bătrîneții n-ar mal 
trebui să apese și lipsurile de tot 
felul, grăbindu-ne trecerea în ne
ființă, Organele de decizie ar tre
bui să ia măsuri urgente, înainte 
s-o facă iama, glasul nostru ar tre
bui auzit și înțeles". (IOAN FLOREA, 
Hărău) .

NJB. Ar fi bine dacă cei invocați 
n-ar face ureche surdă la doleanțele 
pensionarilor, pentru a le asigura o 
existență decentă după o viață de 
muncă și, nu de puține ori, de pri
vațiuni.

LOCATARII A 20 DE 
APARTAMENTE — ÎN FRIG 
. Din 6 noiembrie a.c., cei ce lo
cuim îh apartamentele de pe scara 
nr. 4 a blocului A prim, din cartie
rul Zamfirescu Deva, nu avem căl
dură, deoarece este spartă țeava 
instalației termice. Se presupune că 
defecțiunea este sub clădire. Din 
ziua amintită, am insistat la plat
forma R.A.G.C.L. Deva, unde ni 
s-a spus că dînșii nu se ocupă cu 
așa ceva. Am telefonat lă Dispece
ratul R.A.G.C.L. și o doamnă mi-a 
spus: „Ce vreți, să vin eu să repar 
instalația ?" Am fost trimis la alte 
centrale termice sâ stau de vorbă 
eu meseriașii ce se ocupă cu încăl
zirea. Unul era în concediu, altul 
bolnav. Mi s-a sugerat să adun bani 
de la locatari și atunci intervenția 

va fi promptă. Nu sîntem de acord 
cu așa ceva și cerem intervenția 
urgentă a R.A.G.C.L., întrucît în
ghețăm de frig în apartamente. 
(Petru Nicoară, Deva).

ABATORUL RUTIER
Un abator rutier ființează pe dru

mul național Deva — Arad, între 
kilometrii 395/7 și 394/7, iar prezen
ța acestuia, deși ar trebui, nu atra
ge atenția. Este vorba de punctele 
de confluență, de nodul rutier, for
mat de intrarea șoselei de la Șoi- 
muș (D.N. 79) pe șoseaua Deva — 
Arad și respectiv ieșirea pe aceeași 
șosea a drumului uzinal al Exploa
tării Miniere Deva, posesoarea unei 
puternice autobaze de utilaj rutier 
greu.

Nivelul de dificultate a parcursu
lui pe acest sbgment rutier este de
terminat pe de O parte de lipsa a- 
menajârilor speciale de racordare în 
condiții de securitate și fluență a 
circulației la trecerea de pe un drum 
pe altul, iar pe de altă parte de lip
sa oricăror mijloace de avertizare 
la intrarea spre Deva din vîrf de 
pantă, la intersecția Căprioara, a 
șoselei Arad — Deva, unde circula-’ 
ția se realizează pe patru benzi eu 
disponibilități pentru mai mult. Pe 
acest sector, se practică marșul în 
forță în condițiile lipsei totale de 
semnalizare a iminentei intersec
tări cu nodul rutier situat la mai 
puțin de două sute de metri. Vite
za de mișcare a bolizilor ce intră 
în Deva se află, în aceste condiții, 
în totală contradicție cu viteza „de 
melc" cu care se face replierea pe 
magistrală de către cei ce ies sau 
intră de pe și pe drumul uzinal al 
Exploatării Miniere Deva sau cei ce 
ies sau intră de pe ramificație spre 
Șoimuș.

în condițiile circulației de acolo, 
evenimentele nedorite pot apare ori- 
cînd, eter în special atunci cind re
plierea pe și de pe nodul rutier se 
face de către vehiculele cu viteză 
redusă de demarare: tractoare cu 

și fără remorci, autospeciale de 
tip IFRON, atelaje cu tracțiune a- 
nimală etc., situații în care vehicu
lele ce se aruncă din vîrful de 
pantă nesemnalizat se află în rea
lă primejdie, în special atunci cînd 
operația de frînare presupune mă
suri speciale de precauție. Acestea 
sînt motivele pentru care municipa
litatea, organele poliției și admi
nistratorii nodului rutier sînt - da
tori să ia măsuri speciale de aver
tizare la intrarea din vîrf de pan
tă spre Deva — limitarea drastică 
a vitezei de marș prin semnalizări 
corespunzătoare (lumini intermi
tente și panouri avertizoare), ca să 
nu mai vorbim de măsura funda
mentală constînd în modernizarea 
constructivă a nodului rutier. (Ti- 
beriu Vanca, Brad).

DE CE TAC 
DIFUZOARELE ?

Vă rugăm să publicați în coloa
nele ziarului nemulțumirea și de
zamăgirea noastră pricinuite de 
faptul că, de la începutul lui sep
tembrie, difuzoarele din casele noas
tre, racordate Ia rețeaua de radio- 
ficare, au amuțit, deși taxa se în
casează.

Am intervenit verbal la cei în 
drept, dar ni s-a dat un răspuns 
care -ne-a revoltat: „Dacă nu vă 
place — desființați-le !“ Noi consi
derăm că nu trebuie stricat un lu
cru bun pentru comoditatea cuiva. 
(Traian Ungar, pensionar din satul 
Tîrnava, comuna Brănișca).

POȘTA RUBRICII
• Constanța Rădoacă, Deva : Re

gretăm, dar nu putem să dăm con
sultații medicale, neavind specialiști 
pentru aceasta. Sfatul nostru este 
să vă adresați în baza dreptului la 
asistență medicală gratuită, atît cît 
mai este, unui specialist din Poli
clinica Deva. Dacă întîmpinați greu
tăți în ceea ce privește asigurarea 
Consultației, vă puteți adresa cu a- 
ceeași încredere ziarului nostru.

Mincat de șobolani (II)
(Uramre din pag. t)

spre serviciu, intră să bea 
o bere. Vede situația, dar 
în mintea lui, primul lu
cru care apare este grija 
față de radio. îl ia șl fi 
dă barmanului. La plecare, 
totuși, cam eu o jumătate 
de gură, le spune celor 
doi să aibă grijă și de 
copil.

Nu după multă vreme, 
cei doi iau copilul și por
nesc In noapte. La mică, 
distanță de bar se află și' 
poarta de intrare a Uzinei 
de Preparare a Cărbune
lui. Vor să lase copilul 
aici, dar femeia care era 

P A N OR AMIC
CHARLES ȘI DIANA, ÎN „CĂLĂTORIA 

ÎMPĂCĂRII” ÎN COREEA DE SUD 
Pentru a rupe lanțul de denigrări ce înconjoară 

familia prințului moștenitor, Charles și Diana au 
pornit intr-o călătorie împreună, prima după apariția, 
la începutul verii, a cărții „Diana, adevărata ei po
veste”. Scopul declarat al călătoriei este de a strînge 
relațiile economice cu Coreea de Sud, una dintre cele 
mai bune piețe ale produselor englezești. Deși vizita 
lor nu pare a fi așteptată cu prea mare nerăbdare 
de coreeni, o celebră prezicătoare oarbă a afirmat 
că, în urma consultării cerului, pe cei doi îi mai aș
teaptă doi ani de necazuri, urmați de o viață feri- 
,cită pînă la adinei bătrînețe. Deși nu este cu totul 
exclus divorțul (stelele indică la fiecare dintre ei o 
legătură sentimentală extraconjugală), el este puțin 
probabil, pentru că semnele care îi patronează pe 
cei doi sînt fundamental compatibile (pentru Charles 
— apa, pentru Diana — copacul). Pe Diana o mai 
așteaptă un an greu, dar necazurile lor nu se vor sfîr- 
și așa repede, pentru că Charles are în față doi ani 
grei. Cercetarea zodiilor este foarte obișnuită în Co-

reea, mul ți părinți interzicîndu-le copiilor lor să se 
căsătorească cu o persoană, dacă în soarta lor nu 
este trecută această uniune ca una fericită, informea
ză REUTER.

UN MARINAR PEDERAST REPRIMIT 
ÎN ARMATA SUA

Un judecător federal a cerut, vineri, Marinei SUA, 
să repună imediat în drepturi un marinar care a fost 
exclus din rîndurile sale după ce ă admis, într-un in
terviu televizat, că este homosexual, La două luni du
pă excluderea sa din august, Keith Meinhold, în vîr
stă de 30 ani, specialist în armament anti-submarin, 
a apelat la justiție^ cerînd reprimirea sa și plata din 
urmă a soldei. Meinhold a declarat că s-a simțit da
tor să vorbească împotriva politicii Marinei SUA, da
torită unui incident la o 'bază din Japonia, unde doi 
tineri marinari au fost excluși și închiși în mod dezo
norant din pricina legăturii lor homosexuale. După 
cum aflăm de la REUTER, Marina SUA practica la 
acea oră o politică ce excludea orice persoană les
biană sau homosexuală din rîndurile armatei ameri
cane. tn prezent, Marina SUA evaluează posibilele 
răspunsuri la ordinul judecătoresc.

de serviciu refuză să-l 
primească. Nu spune prea 
multe vorbe, dar refuză. 
Ceva tot rămîne aici în 
urma tor: o haină fit care 
a fost învelit Octavian. 
Muntean» și Groza se în
torc te bar șl «mul șă 
bea. Atei, Niculiță Gute 
visa... Cit despre copil, ce 
să nuii spunem? Nimănui 
nu-î mai păsa de ti. Era 
de acum miezul nopții, tar 
barmanul ii dă afară pe 
toți. Se trezește și Guia, 
care își amintește doar eă 
a avut un radio pe care-1 
solicită celui de la bar. 
Văzîndu-1 bi ce stare este, 
barmanul refuză să i-1 îna

poieze. De altfel, în min
tea lui Guia eopilul nici 
nu exista. Se trezește di
mineața la alt domiciliu 
din colonia Lupeni. Era la 
mătușa sa. Cătălina Vînt. A- 
biaacum își dă seama că 
nu-1 mai are pe Octavian. 
Nici nu-și mai aduce aminte 
ce a făcut cu ei! Pe traseul 
pe care și-1 mal amintea 
începe să se intereseze de 
soarta copilului. Singurul 
lucru cert pe care fi află 
este că, intr-adevăr, copilul 
a fost purtat peste tot 
prin crîșme. Inclusiv la 
barul „Floare de colț", de 
unde au plecât pe te'mie
zul nopții.

Speranțele se îndreaptă 
spre cei doi cu care a băut. 
Obsedantă devenise între
barea : unde poate fi Oc
tavian?

De ce refuză Inspectoratul Școlar 
încheierea contractului individual de muncă?

în „Cuvîntul liber" din
17 octombrie a.c„ reprezen
tanții Inspectoratului Șco
lar Județean au anunțat 
„cu îndreptățită mîndrie" 
pe toți slujitorii școlii, 
membri ăi sindicatelor, că 
a fost semnat și înregistrat 
contractul colectiv de mun
că, ce oferă protecție sa- 
lariaților din învățămînt. 

i Foarte frumos la prima
vedere. Chiar am putea
deduce că acest contract a 
fost oferit cu generozitate 
de patroni.

Noi, cei care v-am re
prezentat la negocieri, re
gretăm că trebuie să vă 

curmăm optimismul, pre- 
zentîndu-vă adevărata rea
litate, care nu este chiar 
așa de roză. Contractul 
acesta ne-a costat aproape 
întreaga vacanță, pentru că 
a trebuit să luptăm pen
tru fiecare rînd cu repre
zentantele serviciului ju
ridic din cadrul Inspec
toratului Școlar, cu toate că 
ambele sindicate (S.I.P. și 
S.L.I.) posedau contracte 
semnate de Federațiile Na
ționale eu Ministerul în- 
vățămintului și Științei. 
Doamnele jurist făceau to
tul ca să demoleze reven
dicările obținute de Fede
rații în negocierile cu M.I.S. 
șî nici gînd să ne ofere 
ceva în plus, specific ju
dețului nostru, cum ar fi, 
de exemplu, plata abona
mentelor pentru navetiști

La început ne-a impre
sionat zelul depus de ju
riști pentru apărarea bu
getului, pînă cînd, în fi
nal, am descoperit mobi
lul, care nu ținea deloc de 
conștiința juridică, ci de 
cea a conservării... Cînd 
s-a pus în discuție ajuto
rul de înmormîntare, dna 
Elena Stoica a exclamat: 
„Păi, dacă vă oferim trei 
salarii pentru înmormîn
tare, pe noi cu ce' ne mal 
plătește ?“ Desigur, se re
ferea la salariații Inspec
toratului, care s-au înmul
țit ca ciupercile după revo
luție și și-au luat patru 

mașini, să nu obosească. Și 
nbi am înțeles că era „jus
tificată" îngrijorarea dnei 
juriste.

Acum poate veți înțe
lege și dv „graba" mani
festată de reprezentanții 
Inspectoratului pentru de
finitivarea contractului. La 
începutul lui septembrie 
1992 a fost semnat de am
bele părți documenta], te 
1 octombrie-a fost înregis
trat și în 6 noiembrie s-a 
distribuit în rețea.

în continuare, țineți-vă 
bine, dragi colegi, în fața 
dlui inspector general, dna 
jurist Isoc a afirmat că 
nu are de gînd să încheie 
contracte individuale, cum 
prevede Legea nr. 13/1991, 
decît pentru noii angajați. 
Noi, veteranii, doar avem 
contracte în regulă. Noro
cul nostru este că dl in
spector general n-a fost 
entuziasmat de năstrușni
ca idee a dnei jurist, gîn- 
dindu-se, probabil, că mai 
este în vigoare o lege, iar 
în toate sectoarele din țară 
s-au încheiat de mult con
tractele individuale. Poate 
de Moș Crăciun se vor în
dura patronii noștri să ne 
facă o bucurie, că tot sîn
tem noi dascălii cuminți 
și ascultători. Mal rămîne 
de văzut pînă eînd...

SILVIU ȘEFANOVICI, 
vicepreședintele

Sindiratnlni în’-’^mînt 
Preuniversitar Hunedoara

i. 11111 ■ i > i
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SIDA ne privește pe toți hi aceeași măsură
In lume există astăzi a- 

proape două milioane de 
cazuri diagnosticate. de 
SIDA și 10 milioane de 
alte persoane infectate cu 
HIV — virusul care ■ pro
voacă SIDA. Mai mult de- 
cît atît, estimările Orga
nizației Mondiale a Sănă
tății vorbesc despre o 
creștere dramatică a aces
tor cifre pînă la sfîrșitul 
secolului: 12—18 milioane 
de pazuri de SIDA și 30— 
40 de milioane de persoana 
infectate cu HIV, Mesa
jul pe care-1 transmit a- 
ceste date statistice este 
suficient de grăitor ca să 
ne determine să ne între
băm: sîntem, oare, nepu
tincioși în fata epidemiei 
de SIDA ? Răspunsul la 
această întrebare este NU! 
Cu o condiție : să începem 
chiar de astăzi să reflec
tăm serios și responsabil 
la această problemă care 
a depășit de mult sfera 
strict meilicală, devenind o 
problemă care depinde de 
fiecare dintre noi.

SIDA a pătruns deja în 
toate comunitățile, în toate 
țările și pe toate continen

tele. Există regiuni pe glob 
a căror structură demo
grafică a fost deja modi

ficată de epidemia de SIDA. 
De un deceniu de cînd a 
fost identificat virusul HIV, 
ca agent al SIDA, și s-au 
stabilit cu precizie care 
sînt căile prin care viru
sul" se transmite de la o 
persoană la alta, s-au _ în
registrat progrese uimi-

Ce trebuie să știm 
despre SIDA (1)

toare în toate sferele de 
interes, legate -direct sau 
indirect de această mala
die — și nu există dome
niu de activitate care să 
nu aibă un cuvînt de spus 
în legătură cu SIDA la ora 
actuală. Specialiștii de for
mații diferite, cercetători 
și politicieni, profesori și 
medici, economiști și gîn- 
ditori, sociologi, psihologi 
și juriști s-au implicat în 
acest uriaș efort comun de 
combatere a unei maladii, 
efort unic în istoria ome
nirii, au colaborat și au

luptat împreună împotriva 
unor prejudecăți pînă mai 

ieri de nezdruncinat. Efor
turile lor nu au fost za
darnice : la ora actuală, în 
lume SIDA a ajuns să fie 
recunoscută în adevăratele 
sale dimensiuni, ca o a- 
menințare directă la șansa 
de supraviețuire a omenirii 
— și un test al gradului 
de civilizație cu care răs
pundem, la sfîrșitul seco
lului XX, unei epidemii cu 
implicații tragice din punct 
de vedere uman și social.

Și atunci, ne întrebăm: 
cînd vom începe și noi să 
luăm în serios această pro
blemă acută • a omenirii 
sfîrșitului de secol XX ? 
România nu este, oare, 
parte a acestei comunități 
de națiuni care-și împart 
suferințele unei planete ? 
Pentru cît timp de acum 
înainte ne vom mai putea 
permite să desconsiderăm 
sănătatea societății româ
nești și să o lăsăm întot
deauna pe planul al doi-, 
lea ?

(Va urma) 
A' consemnat 

ESTERA SÎNA

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
LISTA 

impozitelor, taxelor locale și altor venituri
ale bugetului județului

Denumirea Impozitelor și 
taxelor

Acte normative care 
reglementează încasarea 
impozitelor șl taxelor

Urnite de 
majorare

1 2 3

TAXA ANUALĂ PENTRU FOLOSIREA Hotărirea Guvernului nr. 25ll ' 

TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT 1991 privind instituirea taxei 
pentru folosirea terenurilor 33—50 % 
în alte scopuri decit producție 
vegetală, agricolă sau silvică.

J 1. In mediul urban
1 Categoria localității 1) Zona

lei/mp.
2)în cadrul localității

J A B C D

ț I — -
l II 30 16 9 61 111 12 6 4 —
) IV 6 4 — —

2. In mediul rural — lei/mp.
Zonă de fertilitate 3)

I II III IV V
11 9 6 4 3

CAMPIONATUL JUDEȚEAN ' 
DE FOTBAL SENIORI

— SERIA VALEA MUREȘULUI —
De curînd_s-a încheiat 

turul Campionatului ju
dețean de fotbal seniori, 
seria Valea Mureșului, la 
care au participat 10 e- 
chipe. Cu . toate greutățile* 
ce le întîmpină asociațiile 
și cluburile sportive din 
aceste localități (lipsa a- 
cută a fondurilor bănești 
și a condițiilor de pregă- 

• tire și refacere), oameni de 
suflet, inimoși, din Dobra, 
Sînțandrei, Cristur, Rapolt, 
Uroi, Călan, Băcia, Bretea 
Română, Hărău și’ Bobîl
na, au făcut tot ce au pu
tut pentru a asigura trans
portul echipelor la meciu-

rile din deplasare. Deci, 
învingînd neajunsurile ma
teriale și financiare. Vic
toria Dobra (instr, sportiv 
Mirel Biriș), Mecanizato

rul Sîntandrei (instr. Gheor-

ghe Strătilă), Cerna Cristur 
(instr. Anton Peter) s-au 
clasat pe primele trei lo
curi în clasamentul turu
lui, vizînd primul loc în 
clasamentul final. Slabă 
comportarea echipei Avîn- 
tul Bobîlna, care n-a ob
ținut njci o victorie și nici 
un egal în tot turul! (Va- 
sile Nemeș, colaborator).

CLASAMENTUL

1. Victoria Dobra 9 7 0- 2 56—13 14
2. Mecanizatorul S. 9 7 0 2 34— 9 14
3. Cerna Cristur 9 5 2 2 52— 8 13
4. Recolta Rapolt 9 6 1 2 41—20 13
5. Mureșul Uroi 9 5 1 3 30—17 11
6. EGCL Călan 9 5 1 3 27—19 11
7. Recolta Băcia 9 4 1 4 18—16 9

- 8. Gloria Br. Română 9 2 0 7 10—37 4
9. Artemis Hărău 9 1 0 8 5—61 2

10. Avîntul Bobîlna 9 0 0 9 3—76 0

DIVERSE

ființă Asociația Familială 
Metart, cu sediul în 
troșani, reprezentată 
Barabulă loan, avînd 
obiect de activitate 
ducere și

Pe- 
prm 

ca 
pro- 

comercializare

articole de uz casnic, scaune 
auto, anexe auto din me
tal și mase plastice, con- 

. fecții metalice ușoare, ga- 
blonzuri, copieri xerox. 

(9918)

TAXA ANUALĂ PENTRU TERENURI
LE OCUPATE DE LINII FERATE ȘI 
DRUMURI — lei/km.
— pentru linii de cale ferată normală 3000
— pentru linii de cale ferată îngustă 1500
— pentru drumuri 1500

IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA Legea nr. 25/1981 privind im- 
ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANS- pozitele și taxele locale, 20—30 
PORT DE LA PERSOANE JURIDICE. Decretul nr. 425/1981 și Legea

nr. 45/1992,
1. Impozit pe clădiri

— locuințe 0,60 lei Ia sută aplicat asupra
valorii de inventar.

— clădiri cu altă destinație 0,90 lei la sută aplicat asupra
valorii de inventar.

2. Taxe asupra mijloacelor de transport 
4f— lei/an.
— autoturisme
— autobuze, microbuze, inclusiv speciale
— autocamioane, inclusiv speciale
— tractoare
— motociclete
— triciduri
— biciclete eu motor și motorete
— luntre
—. bărci folosite pentru uz personal
— bărci folosite pentru transport persoane
— bărci folosite pentru alte scopuri
— bărci cu motor
— poduri plutitoare
— șalupe

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

390 
1179
975
780
300 
$
39
39
78

260
975
715 

1430

• CU autorizația nr. 0236, 
din 4 februarie 1992, emisă 
de Prefectura ■ județului 
Hunedoara, s-a deschis ac
tivitatea independentă re" 
prezentată prin Marinescu 
Vasile, din Vulcan, str. 
Traian, nr. 5/13, avînd ca 
obiect de activitate ali
mentație publică, băuturi 
alcoolice, patiserie, cafea, 
răcoritoare, consignație.

• CU autorizația nr.
7415, din 15 septembrie 
1992, eliberată de Consiliul 
Județean Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
Niculina, cu sediul în Vul
can, reprezentată prin Bu- 
descu Niculina, avînd ca 
obiect de activitate co
mercializare ziare, reviste, 
pliante, cărți, rechizite, ar
ticole îmbrăcăminte, cos
metice, încălțăminte, elec
trice. electronice, electro- 
casnice, menaj, țigări, in
digene și import intrate le
gal în țară. (9853)

• CU autorizația nr. 7452, 
din 15 septembrie 1992, 
eliberată de Consiliul Ju
dețean Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
Steaua, cu sediul în Criș- 
cior, reprezentată prin Tiu 
Rodica, cu obiectul activi
tății producere și comer
cializare sifon și sucuri pe 
bază de concentrate. (9927)

• CU autorizația nr. 
7296, din 7 august 1992, 
elibe-ată de Consiliul iu- 
dețean Hunedoara, a luat
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Invită toți agenții economici interesați a| 
obține materiale de la noi să depună la biroul | 
MARKETING al societății specificația necesa-. 
rului de aprovizionat în anul 1993. |

Prin aceasta ne ajutați să aducetn in depo- » 
zitelc COMAT HUNEDOARA S.A. sortimentele | 
și cantitățile ce vă sint efectiv necesare, din ur- J 

J mătoarele categorii de mărfuri: 1
• produse metalurgice (profile, table, țevi |

■ trefilate); ■
• produse ale construcției de mașini (scule, j

I dispozitive, piese de schimb auto DACIA, ARO.. 
! TV, ROMAN-DIESEL) ; j
i • produse chimice (grunduri, chituri, vop- . 
» sele, adezivi, anvelope și alte produse din cau-| 
| ciuc); •
' • produse electrotehnice (aparataj, surse |
I de lumină și corpuri de iluminat, acumulatori); | * - - _ . _ . • -
1
aI* I
«I

I* 
I
I

I 
I 
!.
I !
!iI• <

ri3*

COMAT HUNEDOARA S.A.

cu sediul in Deva, str. Depozitelor, nr. 5

1. Spectacole
— teatre, operă, operetă, filarmonică, circ
— cinematografe
— festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, 

recitaluri sau alte manifestări artistice 
cu caracter ocazional

_ 2. Competiții sportive
Interne

— internaționale
3. Activități cU caracter distractiv sau 

artistic organizate de videofeci satt dis
coteci

PENALITĂȚI ȘI MAJORĂRI PENTRU 
VENITURI NEV ARGATE IN TERMEN 
LA IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE 
DE INTERES JUDEȚEAN.
Venituri din concesiuni

Hotărirea Guvernului nr. 679/
1999 privind impozitul pe 40 
spectacole

2,80 % din încasări
1 %
7 %

2,80 %
7 %

14 %

Actul normativ care regie- 50 
mentează venitul în cauză
0,45 iei la sută pentru fiecare 

zi de întîrziere la plată
Hotărirea Guvernului nr. i22hl

1991 privind aprobarea meto- 50 
dologfei concesiunii. închirierii 
și locației de gestiune.

• produse ale industriei ușoare (textile, 
cazarmament, echipament de protecție);

• materiale pentru construcții și instalații. 
Nomenclatorul sortimentelor ce le putem

aproviziona nu are nici o restricție. Tratăm 
egală solicitudine orice cereri formulate 
dvoastră.

Vă mulțumim pentru promptitudine.
Ajutindu'ne, vă asigurați șansa unei apro- | 

vizionări complete, la cele mai reduse prețuri. »
Vă mulțumim ! (1309) |

cu 
de

I 
i
I

II
I
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Notă:
1) Categoria localităților urbane este stabilită prin H.G. nr. 251/1991 și 

Decizia nr. 197/1991.
2) Zonele în cadrul localităților urbane sînt stabilite prin decizii ale 

consiliilor locale respective.
3) Încadrarea localităților rurale în zone de fertilitate este cea prevăzută 

în normele legale privind impunerea veniturilor realizate din activități agricole, 
în vigoare la 31 decembrie 1990.

4) Se stab’lește în funcție de capacitatea cilindrică â motorului de fieca
re 500 cmc. sau fracțiune de 500 cmc.

(1347)

SOCIETATEA COMERCIALĂ AGROMEC S A. HUNEDOARA
Oferă spre vînzare tractoare de 45 CP și utilaje agricole cum sînt: plu

guri cu două și trei trupițe, remorci, semănători, grape cu discuri ș.a.
i înscrieri și informații suplimentare la sediul societății — Hunedoara, 
! str. Stufit sau Ia telefon 09"/71 1759. (9145)
’ •
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aniversari

• FIE ca ochii tăi fru
moși de acum să găsească 
numai calea fericirii și. a 
împlinirii. Pentru Daniel 
Butnaru, cu ocazia zilei de 
naștere, un sincer „La 
multi ani“ din partea prie
tenei tale Dâciana. (9950)

• LA aniversarea zilei 
de naștere, multă dragoste, 
fericire și un călduros „La 
mulți ani!“ pentru Ma
riana Rotariu, din partea 
soțului și fiicei Andrada.

(23)
.« DE ziua ta, dragă Voi-, 

chița Resiga, familia Bol
der din Deva îți urează 
sănătate, fericire și un căl
duros „La mulți ani 1“ 

(47)

• VÎND garsonieră con
fort I, în Deva. Informații 
tel. 722340. • (9409)

• VÎND dulap două uși,
birou, scaun și noptiere. 
Tel. 713135. (9404)

• VÎND orgă Roland Ju
no 106 și mixer Audio, 8 
canale, preț convenabil. 
Informații Hunedoara, tel. 
721048, zilnic. (9402)

• VÎND țiglă, cabană tip 
Acad și lemn de construcții.
Tel. 620589. (32)

• VÎND Dacia Liberta,
an fabricație 1991. Hațeg, 
tel. .770315. (31)

• VÎND apartament două
camere, zona Gojdu și un 
dormitor în stare bună, 
preț negociabil. Relații tel. 
616506. (30)

• VÎND Alfa Romeo. 1,3,
stare perfectă. Deva, Dece- 
bal, M 3, ap. 59. (27)

• VÎND casă, apă, gaze.
JDeva, tel. 623221. (26)

PIERDERI COMEMORĂRI

VlNZARl —
CUMPĂRĂRI

• VÎND două iepe și un 
mînz. Deva, 22 Decembrie, 
nr. 220, după ora 15,30.

(9951)
• VÎND aparat Roentgen 

practoscop L—Philips și 
aparat Roentgen dentar 
Philips. Telefon 0924/88270.

(15)
• CUMPĂR apartament

2 camere, zonă centrală. 
Tel. 616782. , (9916)
j • VÎND casă în Silvașu 
de Jos. nr. 65. Relații la 
domiciliu. (10029)
s • VÎND cuptor cu micro
unde Sanyo nou și VW 
Transporter Tel. 618356.

(50)
• CUMPĂR apartament

3—4 camera, garaj. Tel. 
619254. (10038)

• VÎND apartament 3 
camere ultracentral, în De
va. Informații tel. 618294.

(54)
• VÎND apartament 2

camere decomandate, con
fort I, Bălcescu, parter. Tel. 
622466. (48)

• VÎND video player Fu
mai. Relații tel. 095/718030, 
Hunedoara. (46)

• VÎND cuptor micron,
unde, nou și apartament 4 
camere, în valută. Tel. 
622433. (10042)

• VÎND Dacia 1300 și 
schimb garsonieră con
fort I, proprietate, cu 
partament 2 camere. Deva, .

bloc I, aparta- 
(40) 

Dacia 1300, De- 
bloc O 3, sc. 4, 

(39)

• SOCIETATE co
mercială vinde case de 
bani (seifuri). Prețuri 
avantajoase, Deva, tel. , 
626746, 625255. (28)

• VÎND Audi 100, cu 
motor de 1600 cmc, în stare 
foarte bună. Tel. 623242.

(22)
• VÎND piei nutrie, ar- 

găsite, nutrii, mașină tri
cotat manuală. Tel. 660874.

(21)
• VÎND video player O- 

rion, japonez, sigilat. Hu
nedoara, . tel. 715818. (9402)

• CUMPĂR video,
tem american, NTSC. 
formații tel. 641293. . .

• VÎND mașină de spă
lat Automatic, blană damă 
44—46, tel. 620910.

• VÎND Trabant
combi. Simeria, str. A. Iancu, 
bloc 7/2. (10)

• VÎND cățelușă dalma-
țiană și ogar afgan. Deva, 
str. Banatului, nr. 5 (peste 
linia ferată). (12)

• VÎND apartament 3 
camere, relații tel. 665120.

(42)
• VÎND dubiță Fiat Du- 

‘ catto, fabricație decembrie
1988, camion Iveko Magi- 
rus, 
Tel.

sis- 
In- 
(20)

(9) 
601,

7,5 tone, înmatriculat. 
619387, orele 8—18.

(6)

a-
SCHIMBURI 

DE LOCUINȚE

• PIERDUT legitimație 
serviciu eliberată de 
ropa Hunedoara, pe 
mele Medrea Ileana, 
declar nulă.

Me
nu-

O 
(9403)

• PIERDUT legitimație 
de serviciu eliberată de 
Meropa" Hunedoara, pe nu- 

. mele Muntean 
declar nulă.

Elena. O
(9401)

autorizație• PIERDUT
nr. 5279/91, pe numele Bol- 
dura Anghel, eliberată de 
Prefectura județului Hu
nedoara. O declar nulă.

(18)

• SE împlinesc 6 
luni de cînd mama și 
fratele Nicușor au 
pierdut ce au avut mai 
drag pe lume, pe. bu
nul lor fiu și frate

FLORIN FENEȘAN

Iți purtăm în suflet 
imaginea vie iar,peste 
sufletul tău buh, li
niște și pace. (49)

I
*

I «
I
*I
*I

DIRECȚIA TERITORIALA A AGENȚIEI 
NAȚIONALE PENTRU PRIVATIZAREA 
ÎNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII

OFERTE 
DE SERVICII

*************** *♦ * 1

• RATP Hunedoara 
organizează concurs 

pentru ocuparea a două 
posturi de controlori 
trafic și bilete, bărbați, 
absolvenți de 
promoția 1992. 
cursul 
sediui RATP 
doara, str. 
nr. 40, bis, ,joi, 3 de
cembrie 1992, ora 9. 
Relații la tel. 712040. 

(9405)

va avea

liceu, 
Con- 

loc la 
Hune- 

Rotarilor,

1******************•

a PENSIONAR ofer ser
vicii de evidență contabilă. 
Tel. 729076. (9407)

» CAUT femeie îngrijire 
copil. în Deva. Tel. 611646. 

(10001)

• INCOTA Atlas SRL 
Sibiu efectuează transport 
de persoane și pachete pe 
ruta : Sibiu — Deva — A- 
rad — Praga. — Nurnberg 
— Heilbronn — Stuttgart, 
în datele de 25 noiembrie, 
2, 9, 16 decembrie^ 
mâții și înscrieri la
618882, orele 16—21. (9814)

Infor- 
tel.

• DESCHIS contul de 
disponibilități, simbol 
40720711, Banca Comercială 
Română, Sucursala 
țeană Deva.

Jude- 
(13)

orga- 
Unga- 

de- 
excursiei

Bibertății, 
ment 6.

• VÎND
va, Gojdu, 
ap. 19. __

• VÎND casă cu grădină,
Vețel. Informații preot Va- 
siu. (38)
• VÎND anticoncepționale 

import (pastile), pulover 
gros, mărime 46, costum 
pufoici, covor iută 2/3 m, 
covor lină, 3/4 m, toate noi. 
Tel. 625159, orela 17—20.

. (37)

SCHIMB garsonieră,
confort I, etaj II, cu apar
tament 2—3 camere. Re
lații Hunedoăra, str. Mu
reșului, nr. 2 A, ap. 45.

(9400)
‘ • SCHIMB apartament 2 

cafhere, ultracentral (zona 
casei de cultură) cu apar
tament 3—4 camere, exclus 
Dacia, Micro 15, tel. 614975.

(49)

• VÎND video player Fu- 
nâi, tel. 626760, după ora 
20. (36)

t •

• SCHIMB apartament 2 
camere cu apartament 3 
camere în Deva. Ofer di
ferențe. Relații str. Doro
banți, bloc 36, ap. 23 (lin
gă Centrofarm). (16)

• EUROFRENDS 
nizează excursie în 
ria în perioada 9—12 
cembrie, cos.tul

, 4500 lei, plus 50 forinți. In
formații tel. 624033 sau la 
magazinul de piese auto, 
str. Avram Iancu. (19)

- • S.C. Mondoturism, cu 
sediul în Deva, str. 1 De
cembrie, nr. 9/ tel. 612162, 
organizează în fiecare -du
minică excursie în. Polonia, 
cu autocarul, cu trecere 
prin Ceho-Slovacia, cu o 
cazare la' Varșovia. Prețul 
excursiei este de 14 000 lei 
și 20 DM. Asigurăm vau- 
chera pentru persoane in
dividuale. (23)

DIVERSE

• VÎND mobilă 
gerie, tip Nevada, 
Informații Simeria

sufra- 
nouă. 

660480.
(35)

• VÎND cameră
JVC, nouă. Relații 

după ora096/780113,

video 
tel.
14. 

(44)

• SCHIMB apartament 
nou, două camere, 
nescu, cu garsonieră 
fort 
lății 
rele

I, zonă centrală, 
tel. 618439, după 

17.

ÎNCHIRIERI

• VÎND 
Informații 
661439, orele 9—19.

butelie normală. 
Simeria, tel. 

(43)

• CUMPĂR casetă 
recție Lada 1500. 
doară, tel. 711893.

di- 
Hune- 
(9406)

Emî- 
con- 
Re- 

i o-
(17)

CAUT garaj de închi- 
Hunedoara, tel. 722060. 

(9408) 
MEDIC, caut aparta

ment zonă centrală, pen
tru închiriere. Informații 
teL 612166, după ora 18.

(8)

riat.

• CU autorizația nr. 7520, 
din 30 septembrie 1992, 
eliberată de Consiliul Ju
dețean Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
Popas Băleia, cu sediul în 
Pui, reprezentată prin Nan 
Eugen Remus,, avînd ca 
obiect de activitate alimen
tație publică, comerciali
zare băuturi alcoolice șî 
răcoritoare, produse ali
mentare preambalate și ne
perisabile, agroalimentare, 
legume-fructe, țigări, pro
duse industriale indigene 
și import intrate legal în 
țară. (9937)

• CU nemărginită 
durere și tristețe . în 
suflete, copiii LaUra 
și Cristi, soțul Aurel 
anunță comemorarea 
unui an de cînd moar
tea nemiloasă ne-a 
despărțit pentru tot
deauna de scumpa 
noastră mamă și soție,

ELENA RESIGA

Va rămîne veșnic în 
inimile noastre. îți 
dorim odihnă eternă 

și Dumnezeu să te ierte 
și odihnească în pace ! 

Parastasul de pomenire 
și sfințirea crucii vor 
avea Ioc sîmbătă, 28 
noiembrie, ora 12, în 
Cimitirul Ortodox din 
Deva, str. Eminescu.

(41)

DECESE

• CU adîncă durere 
în suflet și lacrimi în 
ochi, tata Alexa, ma
ma Ana, sora Magda
lena, cumnatul Ro
bert și nepotul Ro- 
bîko anunță trecerea 
în- neființă a celui care 
a fost un suflet bun. 
dragul -nostru

BALOG ODON 
(OCSI)

la numai 32 de ani
Dumnezeu să-l odih

nească I (24)

• FAMILIA Markot- 
san Alexă și Kajtar 
Geza, din Hărău, re
gretă incredibila moar
te a celui care a fost

BALOG ODON 
(OCSI)

la numai 32 de ani 
și este alături de fa
milia îndoliată.

Dumnezeu să-l odih
nească !, . (24)

• CU adîncă durere 
în suflet, familia Mar- 
kotsan Vasile din De
va și Markotsan Irina 
din Hărău regretă in
credibila trecere în 
neființă a celui care a 
fost un bun și devotat 
prieten,

BALOG ODON 
(OCSI)

Dumnezeu să-l odih
nească i (24)

• MULȚUMIM 'tuturor 
celor care au fost alături 
de noi la marea durere 
pricinuită de dispariția ma
mei și bunicii

ECATERINA ADAM,

din Ormindea
Dumnezeu s-o odih

nească I Familia. (29)

I
i

Anunță că programul de lucru la centrele J 
de distribuire a carnetelor cu certificate de pro-1 
prietate se desfășoară ZILNIC între orele 10 si! 
20. | 

Lucrătorii de la centre sint rugați să res- -1 peete acest program pentru a se asigura con-|
* diții ca toți cetățenii îndreptățiți să intre in'
j posesia carnetelor cu certificate de proprietate! 
i pînă la data stabilită, respectiv 27 noiembrie * 
î 1992. (1350)1
' DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR d 

I PUBLICE ȘI CONTROLULUI FINANCIAR DE | 

i b 
!j decembrie 1992, ora 10, la sediul Direcției, ur- ' 
J mătoarele bunuri : drujbe, radio-casetofoane, I 
| magnetofoane, televizoare color și radio case- ■ 
’ tofon auto.
i—---------- ~------- t— i
J DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR • 
I PUBLICE ȘI CONTROL FINANCIAR DE STAT | 
j HUNEDOARA — DEVA
bI
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I REGIONALA DE CĂI FERATE TIMIȘOARA

i
b

| 055 linia 200, (la ieșirea din Brănișca spre Ilia). 
' Pentru acces la Bretea și Sirbi circulația 
I se poate face pe DN 7 prin îlia (de la Canton 
î CFR 490 Termocentrală — la Ilia).
i 9 atta » aattt t mv r t^t r ratat r ataa r a rata a ara • aaa a atat a r^a

*I
str. 1 Decembrie, nr. 30, telefon 619514 ' ’
Vinde prin licitație publică in data de 2\

STAT HUNEDOARA — DEVA

cu sediul în str. 1 Decembrie, nr. 30
Organizează licitație publică în vederea va- I 

lorificării unor aparate electrice (radiouri), in' 
data de 10 12 1992. ’ i

Licitația va avea loc la Administrația Fi-’ 
nanciară din Petroșani, la ora 10. |

iS.C. COMSER S.R.L. 
DISTRIBUITOR AUTORIZAT CIEL

Vă oferă programe de contabilitate econo-1 
mică, financiară, gestiunea stocurilor, gestiunea j 
producției, plăți, salarii etc. în versiune mono- ’ 
post sau rețea. I

Relații la tel. 0 95 711919, 0 95 17148 sau? 
la sediul firmei din Hunedoara, str. Revoluției,! 
nr. 5. ’ (CEC)- I

bI
*I
i

ii-j

S.C. PROCOMSERV RV-M.B M.
Vinde en gros

— Ness granulat 100 g Nestle
— Alcool dublu rafinat
— Margarină
— Bere Dreher (Ungaria)
De asemenea preluăm comenzi pentru 

vrare en gros de portocale import Grecia.
(9145) |

S.C. „TRICOMODEX DORIANA** J
S.R.L. Hunedoara |

sediul in Hunedoara, bdul Dacia, nr. 39, *
tel. 720601 I

ANGAJEAZĂ
• TRICOTEZE și CROITORESE cu studii | 

corespunzătoare și vechime minimă in meserie ’ 
de trei ani. ' |

Relații suplimentare la sediul firmei. (9147).I
*I*I
bI 
i
*

I 
b 

(CEC) I
bI
bI* I
*I
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S.C. SEVEN — PINK 
filiala Hunedoara 

str. A. Iancu, nr. 16, telefon nr. 712206 
Livrează en gros și en detail, pentru săr

bătorile de iarnă, în orice cantitate :
• confecții, îmbrăcăminte China (jachete 

cu puf de pinguin)
• îmbrăcăminte piele
• îmbrăcăminte copii
• răcoritoare la 1,51 și la doză
• țigări, ciocolată, biscuiți, Ness.

SECȚIA L5 CFR DEVA 
ANUNȚA 

închiderea pasajului la nivel km 49b I

Pentru acces la Bretea și Sirbi circulația
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