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Pe cât de mare i-a fost 
bucuria ţăranului când 
şi-a văzut reconstituit drep
tul de proprietate, pe atât 
de mare îi este acum ne
cazul când se vede lipsit 
de posibilitatea de a-şi 
lucra pământul şi de a 
obţine recolte pe măsura' 
eforturilor câ le face şi a 
dorinţelor şale. Spre deo
sebire de alte categorii so
ciale, deşi nici soarta u- 
nora dintre ele nu este 
de invidiat, ţăranul este 
cel mai năpăstuit de soartă. 
Alt.ii, mai cu binele, mai 
cu răul, considerându-se ca 
făcând parte din categorii 
favorizate, se mai răţoiesc 
la Guvern sub diverse for
me şi ţnaj obţin câte ceva 
în avantajul lor la sala
rii , spre deosebire de ţă
ran care se mulţumeşte 
cu ce-i dă natura şi Dum
nezeu, deşi mulţi sunt 
tentaţi- să-l condamne ci
• • • • • » • • • • • • » •

P R O G R A M U L

şi el ne jupoaie cu pra
furile la piaţă. De acest 
„privilegiu11 nu beneficia
ză însă cei mulţi şi amă
râţi, ci tot cei care ■ se 
descurcă sau maî bina 
zis cej care fac comercia
lizarea produselor muncii 
ţăranului. Din partea ţă
ranilor, în ciuda imense
lor greutăţi cu care se 
confruntă, nu vedem nici 
greve, nici proteste, nici 
moţiuni, deoarece ei sunt 
risipiţi peste tot şi nimeni 
nu este dispus să-şi a- 
plece urechea Ia păsurile 
ce le au, considerând că 
menirea lor este aceea 
de a suferi in tăcere şi 
lipsuri, foarte puţini fiind 
cei care se îmbogăţesc cu 
adevărat din munca în 
agricultură.

Deşi acum este un mo
ment critic şi de răscruce 
în activitatea ţăranului 
(cel care ne asigură pâi

nea şi hrana zilnică), ca 
producător cinstit ce este, 
el se vede şi se simte fără 
nici un fel de protecţie, 
deoarece la pregătirea pro
ducţiei agricole din anul 
viitor nu i se acordă tot 
sprijinul de care are ne
voie.7 Argumentul prin
cipal în susţinerea afirma
ţiei îi reprezintă faptul că 
la această dată arăturile, 
în special cele pentru 
însămânţăriie de toamnă, 
se găsesc în mare suferin
ţă. Din datele aflate fa 
Direcţia judeţeană pentru 
agricultură şi alimenta
ţie rezultă că, până acum, 
au .fost arate mai puţin de 
11000 de hectare.

Situaţia - este destul de 
alarmantă, ca să mai poa
tă suferi amânări. Neca
zurile nu sunt generate de 

. voinţa proprietarilor de 
pământ, deoarece fiecare

este interesat şi ştie că 
de momentul şi calitatea 
lucrărilor de arat, ferti
lizat, pregătirea terenului 
şi semănat 'depinde decisiv 
soarta producţiei de ce
reale păioase, legume sau 
plante de nutreţ din anul 
viitor.

Una din cauzele întâr
zierii ar fi şi seceta exce
sivă, la care se adaugă 
unele întârzieri în elibe
rarea terenurilor de paie, 
în plus, se pare că nici 
AGROMEC-urile nu se 
prea grăbesc cu arătu
rile, pe de o parte fn u 
nele zone având încă de 
secerat, iar pe de alta, 
lipsa de disponibilităţi bă
neşti pentru procurarea 
motorinei frânează şi ea
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Jandarmeria şi viata publică j
Unităţile de jandarme

rie din judeţele Timiş, 
Arad, Caraş-Severin şi 
Hunedoara au avut o 
iniţiativă demnă do a- 
preciat şi care «r putea 
inspira şi alte organisme 
la iniţierea unor astfel 
de acţiuni. Timp de două 
zile, respectiv în 8 şi 
9 august a.c., au organi
zat O interesantă şi fruc
tuoasă vizită de informa
re şi documentare în 
cele patru unităţi, la 
care i-au invitat şi pe 
ziariştii de la principa
lele cotidiane din jude
ţele respective. Au răs
puns prin prezenţă co
legi de la „Renaşterea 
Bănăţeană11,' „Timişoara11 
şi „Timpolis11 (gazeta po
liţiei din Timişoara), „A- 
devărul de Arad11, „Tim
pul11 -Reşiţa, „Cuvântul. 
liber11 Deva, de la stu
dioul de televiziune 
„Europa Nova11 din Ti
mişoara.

Cu largă deschidere 
spre transparenţă şi cu 
sinceritate, jandarmi; au 
purtat un amplu dialog 
cu ziariştii, le-au vorbit 
cu plăcere despre rostu
rile batalioanelor de jan
darmi în noile coordona
te ale societăţii româ
neşti, despre dotare şi 
încadrare, despre instrui
re şi condiţii sociale, 
despre misiuni şi perspec
tive. ■7 >
, La sediile unităţilor din 
Timişoara — unde fiin
ţează şi brigada de 
jandarmi care coordonea
ză batalioanele din cele 
patru judeţe —, Reşiţa, 
Orăştie (în clădirea Cen
trului de instruire, de
oarece jandarmii din . 
-judeţul ̂ nostru nu au 
încă un sediu propriu) 
şi din Arad, ziariştii au 
putut vedea concret cum 
se instruiesc, cum ac
ţionează .şi cum trăiesc

janclarmii > — „constitu- ( 
iţi Intr-o instituţie in- J 
termediară între poliţie | 
şi armată11, după cum » 
afirma dl lt. coi. Con-1 
stantin Boacă, şeful sta- ' 
tul ui major al Brigăzii I 
dc jandarmi din Timi- ‘ 
şoara. [

Reorganizate şi repu- I 
se în drepturi legitime J 
prin Ordinul Guvernului | 
nr. 0749 din 5 august * 
1990 — după ce fuseseră I 
lichidate în anul 1949, * 
când au luat fiinţă" tru- | 
pele de securitate —, u-" 
nităţile de jandarmeriei 
se străduiesc acum să i 
reînnoade tradiţiile celor [ 
101 ani de existenţă — | 
pe care-i vor Sărbători * 
la 1 septembrie a.c. —-, | 
fiinţând ca trupe de pază 
şi ordine şi desfâşurân-j 
du-şi misiunile „în strânsă I 
conlucrare11 (expresia diu j 
ghilimele aparţine diu; | 
cpt. Viorel Săian, eo- * 
maridantul Unităţii - de I 
jandarmerie din judeţul * 
Hunedoara) cu -poliţia. | 

După cum aveam • 4ă J 
aflăm de la ospitaliere- 1  

Ie gazde — militari cal 
vastă experienţă în do- J 
meniu şi cu înaltă pre-1 
gătire de'specialitate — 
p r i ma  şi cea mai | 
importantă misiune a jan- « 
darmilor o constituie pa- I 
za unor obiective de J 
importanţă deosebită, dar» 
şi menţinerea, ordinii pu-" 
blice sau restabilirea ei > 
atunci când a fost tul-» 
burată. In acelaşi timp j 
am putut afla câteva ci-J 
fre de-a dreptul inipre- i 
sionante— sinteză a mi- I 
siunii întreprinse dej 
la începutul acestui an, | 
împreună cu poliţişti, cî- J 
fre reprezentând deopo-| 
trivă reaiiţatul sţrăda-'  
niei jandarmilor şi a I 
poliţiştilor, . " J

DUMITRU GHEONEA, I 
CORNEL POENAR *

TURULUI 

CAMPIONATULUI 

DIVIZIEI C

LA FOTBAL, 

EDIŢIA ’94-’95, 
apare în ziarul 
„Cuvântul liber" 

de vineri,
12 august a.c.

•  •  •  •  '• •  » •  •

0  Nici. un prost nu 
recunoaşte că e prost. 
Pentru asta ar trebui 
să fie foarte deştept...

Anul secetos impune strângerea tuturor resurselor de paie şi fân. Gospo
darii din Bretea Mureşa nă înţeleg acest lucru şi acţionează din plin.

Fo(o PA VEI, BAZA

11 AUGUST
Au tracul 222 zile din 
an. au mai rămas 
143.
Sf. Mucenic Ev piu t 
Sf. Ierarh Ni fon, pa
triarhul Constanti- 
nopolului.
538 de ani de la moar
tea lui lancu de 
Hunedoara.
1494. 500 da ani de 
la moartea pictorului. 
flamand Hans Marti- 
ling (n. 1437).

• 1895. S-a născut scrii
torul Victor Ion Po
pa, animator de sea
mă al teatrului ro
mânesc.

•  1930. S-a născut scrii
torul Teodor Mazi
lii (m. 1980).
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© A fost promulgată „Legea 
MEBO". Luni, 1 august, preşe
dintele României, dl Ion Iliescu, 
a promulgat Legea asociaţiilor 
salariaţilor şi membrilor condu
cerii societăţilor comerciale care 
se privatizează, cunoscută sub 
denumirea de - „Legea MEBO“. 

î, Noua lege, care reprezintă o i- 
niţiativă a senatorului Viorel Să- 
lăgean, susţinută de reprezentan

ţii tuturor partidelor din com
ponenţa Senatului, oferă cadrul 
legislativ adecvat pentru facili
tarea accesului la privatizarea 
prin metoda MEBO, deopotrivă 
al salariaţilor actuali ai socie
tăţilor comerciale, al foştilor sa
lariaţi, al pensionarilor, cât şi 
al agricultorilor care au relaţii 
contractuale cu societăţile care 
se privatizează. De asemenea, 
printr.o metodologie specială e- 
laborată de F.PS, şi F.P.P.-uri, 
se creează condiţii pentru acce
sul la această metodă de priva
tizare al salariaţilor din unită
ţile bugetare.

O In vizită. Se află în Călan 
o delegaţie din oraşul francez 
Lormont (departamentul Giron- 
de), condusă de dl Jean Michel 
Dauriac, vicepreşedintele asocia
ţiilor de prietenie „Laser" şi ' 
„Phare“, constituite la nivelul 
liceelor metalurgic din Călan 
şi, respectiv, „Elie Faure" din 
Lormont. (E.S.)

© Tractoare la particulari. în 
dorinţa de a-şi plasa cât mai bi
ne capitalul, dar şl de a lucra 
mai bine, pământul în scopul ob
ţinerii de profit, peste 1700 de

producători agricoli particulari 
şi-au cumpărat tractoare. Mai 
rău se stă însă cu gama de u-' 
tilaje aferente acestora. (N.T.)

© Flagrant. Nu mai puţin de 
428 de persoane inculpate au 
fost prinse în flagrant de poli
ţişti ai judeţului în prima ju
mătate a acestui an. (V.N.)

• BUDAPESTA. (Cores
pondentul „lîompres11, So
rin Pctrescu, transmite). 
— Cotidianul „Magyar Hlr- 
lap“ publică un amplu 
interviu al episcopului re
format Laszlo Tokes, pre
şedinte de onoare al 
U.D.M.R., în care acesta 
se referă la situaţia ma
ghiarilor din România, ia 
problemele Transilvaniei, 
la acordul de bază româ
no—ungar, la autonomie.

In opinia lui Laszlo To
kes, de la semnarea Tra
tatului de la Trianon. „a- 
nexârea Ardealului este 
continuă”. Pastorul To
kes ţine să sublinieze'că 
„încă-din anii 1989—1990 
se află în relaţii bune cu 
mai multe personalităţi din 
guvernul - actual de la 
Budapesta” El mai sus
ţine că „naţiunea' ungară 
a pierdut Ardealul nu în 
mod afectiv, ci doar în 
sens geografic şi politic”.

• ZAGREB. — Mii de 
civili şi soldaţi musul
mani, fideli liderului re
bel Fikrct Abdici, se re
fugiază în Croaţia, din 
zona Bihaci, ca urmare a 
acţiunilor armatei guver
namentale bosniace. Ope
raţiunile armatei au pro
vocat colapsul forţelor 
militare ale lui Abdici, au 
informat surse din cadrul - 
O.N.U., citate de Reuter,

Un purtător de cuvânt 
a precizat reporterilor că 
5 100 de civili şi 1 600 de 
soldaţi rcheti - musulmani 
frec frontiera în Croaţia.



Am scris zilele trecute 
despre problemele ce ie 

■Comportă pregătirea pen
tru iarnă a instalaţiilor de 
încălzire în sistem centra
lizat in localităţile din 
Valea Jiului. N-am epui
zat tema. Pentru că, Pe 
lângă oraşele Lupeni, Vul
can, Petroşani şi Aninoa- 
sa, termof icate de la 
Filiala ElectroCerttrale Pa- 
roşeni, in Valea Jiului 
mal sunt două oraşe — 
Petrila şi Uricani — in 
care încălzirea pt timp de 
iarnă a apartamentelor şi 
prepararea apei calde me
najere se fac. tot in sis
tem centralizat, dar prin 
centrale de cartier, ideea 
unor centrale de zonă fiind, 
deocamdată, abandonată, 
ea comportând acum in
vestiţii de miliarde.

Discutând recent aceeaşi 
problemă, a pregătirilor 
de iarnă în sectorul res
pectiv, cu primarul ora
şului Petrila, dl ing. Io
nel Mogoi, domnia sa ne 
spunea.

„Oraşul îşi asigură în
călzirea prin 12 centrale 
termice de cartier, cu 
funcţionare pe cărbune.

LOCUINŢE 
Aflăm de la dl Florin 

Şapteiei, vlceprimttrul ora
şului Cftian, câ în atenţia 
consiliului local se află 
în prezent atribuirea celor 
68 de apartamente (blocu
rile 81 ţi 86) construite 
în oraşul nou. Fiindcă nu
mărul cererilor — 78 —
depăşeşte pe cei ai locuin
ţelor) s-a constituit o comi
sie pentru verificarea 
fiecărei solicitări. Con
form Ordonanţei Guvernu
lui nr. 19/91, au priorita
te tinerii căsătoriţi, în 
vârstă de până Iâ 30 de 
ani. .Majoritatea celor 
care au depus cereri pen
tru atribuire de spaţiu lo
cativ locuiesc în cămine 
de nc!$niHştl. (E. S.).

PETRILA- UN „CAZ SPECIALu

Reparaţiile la o parte 
dintre ele s-âu făcut anul 
trecut, acestea constând 
din înlocuiri de elemente 
sau chiar cazane întregi, 
schimbătoare de căldură, 
reţele exterioare de trans
port al agentului termic, 

La centrala termica nr. 
4, o centrală destul de 
mare, s-a făcut şi o extin
dere pentru a face faţă

rea diferenţei între preţul 
cu care se realizează gigâ- 
caloria şi cel cu care se 
vinde la populaţie".

Ca tacâmul să fie com
plet, Regia Autonomă a 
Huilei a ridicat la 70 000 
de lei preţul tonei de căr
bune, cu perceperea retro
activă a diferenţelor de 
preţ majorat; preţ de mo
nopol, căci ne îndoim ca

Pregătirile pentru iarnă se fac acum

sarcinii termice pe care o 
are. Nu s-a făcut încă 
nimic lâ centralele nr. 3 şi 
nr .5 din cartierul 8 Mar
tie. Cauza este lipsa - ba
nilor. Se ştie câ gospo
dăria comunală face a» 
ceste lucrări din fonduri 
proprii, pe care şi le 
creează din beneficiile la 
activitatea de termofieare 
şi din celelalte activităţi 
ale sale, precum şi par
ţial din subvenţiile pe 
care le mâi primeşte de 
la „sfat, pentru compensâ-

acesta să fi fost negociat 
cu cineva. Or, o bună 
parte dintre cei ce trăiesc 
în blocuri nu sunt. sala
riaţi la mină şi nu pri
mesc gratuităţi, deci tre
buie să plătească cu acest 
preţ combustibilul pentru 
încălzire. Mulţi nu au cu 
ce plăti şi în situaţia a- 
ceasta activitatea de ter- 
moficare nu se fnai rea
lizează cu beneficii. De 
unde atunci fonduri pen
tru . reparaţii curente şi 
capitale ?

Dacă acesta este prezen
tul în ceea ce priveşte pre
gătirile de iarnă la termO- 
ficarea Petrilei, să arun
căm o privire In perspec
tivă. Am spus că a fost 
abandonată, deocamdată, 
ideea realizării Unei cen
trale termice de zonă, ea 
presupunând un efort fi
nanciar imposibil de su
portat acum de bugetul 
local. Dar sfi privim mai 
atent în jur.

La câteva şute de metri 
de oraş se află fosta urină 
electrică a Văii Jiului, 
Instalaţiile ei — cazane, 
generatoare electrice au 
fost dezafectate. Au rămas 
însă intacte clădirea şi 
coşul de evacuare a ga
zelor, poate şi alte insta
laţii, necesare. Cu unele 
reparaţii şl adaptări sl 
cu utilizarea necesară l-ar 
sta foarte bine ca centra
lă termică de zonă pentru 
Petrila şi astfel s-ar 
reduce simţitor costul in
vestiţiei. Sunt dispuşi fac
torii locali şi Judeţenj de 
decizie să mediteze la o 
asemenea soluţie 1 .

ION CIOCLEI

ÎN TURUL PRELIMINAR DIN C.E, 

Rapidul învingător, Univ. Craiova învinsă
Marţi seara s-au dispu

tat primele două .partide 
din turul preliminariilor 
din Cupa U.E.F.A. ale re
prezentanţelor noastre 
Rapid Bucureşti şi Uni
versitatea Craiova.

în Malta, Rapid Bucu
reşti a Învins cu 8—2 pa 
F.C. La Valetta, prin go
lurile înscrise de Viădoiu 
(2), R. Voinea (2), Che- 
bac şi Ţâră. A fost o par
tidă în care rapidiştii au 
condus aproape tot timpul 
ostilităţile în teren, for
maţia mal teză neputând 
opune o rezistenţă prea 
mare impetuosului atac 
rapidist. Viădoiu a ratat 
şi o lovitură de la 11 m, 
în ultimele secunde ale 
jocului.

Universitatea Craiova a 
jucat la Dinamo Tbilisl şi 
a părăsit terenul învinsă 
cu scorul de 2—0. Stu-

0 altă faţă a oraşului
, Piaţa fiecărui oraş re
prezintă, fără îndoială, car
tea sa de vizita. Dacă a* 
cest loc (de întâlnire a 
producătorilor agricoli şi 
a vânzătorilor de produse 
cu cumpărătorii) arată 
curat şi îngrijit în per
manenţă, ca rezultat al 
muncii şi interesului con
siliilor locale, ale persona
lului învestit cu atribuţii 
în acest scop (chiar dacă 
preţurile sunt aşa cum 
sunt), există cel puţin 
mulţumirea şi satisfacţia 
că din acest punct de 
Vedere oamenii nu-şi mai 
fac nervi şi griji. Por

nind tocmai de la starea 
jalnică şi de la gravele a- 
bateri de Ia normele i- 
gienico-sanitare întâlnite 
în pieţele Capitalei, re
cent, Guvernul a fost ne
voit să intervină cu o se
rie de măsuri pentru îm
bunătăţirea situaţiei.

Despre starea mai bună 
sau mai rea a pieţelor din 
oraşele “judeţului • nostru 
s-a scris deseori. Recep
tând cum se cuvine sem
nalele, Cei îndreptăţiţi âU 
remediat multe din lipsu
rile ce au existat, deşi 
până la atingerea gradu
lui de civilizaţie dorit

şi a standardelor euro
pene mai sunt încă sufi
ciente lucruri de pus la 
punct.

Fără a subestima cu 
nimic ceea ce s-a făcut şi 
se face bun In oraşul Ha
ţeg, de această dată ne 
vom referi la starea ac
tuală a pieţei agroalimen- 
tare dintre blocuri, cum 
obişnuiesc sâ-i spună lo
calnicii. Deşi nu am ni
merit într-o zi plină, de 
târg adică, sau cu ploaie, 
nu a fost greu să ne dăm 
seama despre unele ne
ajunsuri intolerabile pe 
care primăria le patro
nează cu suficientă îngă
duinţă de ani de zile.

Cei mai nemulţumiţi, în 
special de situaţia acestei 
pieţe agroalimen ta re, sunt 
dnli dr. Emil Jeldujer, Oc- 
tavian Goşescu şl Mlrcea 
Moga, asistenţi, care 
lucrează la Circumscripţia 
sanitar-veterinarâ pentru 
controlul alimentelor de 
origine animala a oraşu
lui Haţeg. Pa bună 
dreptate, prin adresa nr. 
8 din 17 ianuarie a.e. fă
cută către consiliul local, 
circumscripţia a adus ta 
atenţia primăriei o serie 
de aspecta negative cere, 
neeradicate, pot genera 
probleme serioase de ordin 
social, unele chiar cu 
consecinţe asupra stării 
de sănătate a oameni
lor, prin infecţiile ce se

pot declanşa, mai ades în 
sezonul cald. Cele câteva 
mese cu acoperiş sunt 
singurele- elemente care 
dau impresia Că ar fi 
vorba despre o piaţă. In 
rest ? Terenul afectat aşa- 
zisei pieţe este neîmprej
muit şi plin de gropi şi, 
nefiind asfaltat, este uşor 
să ne imaginăm prin ce 
noroaie sunt nevoiţi să î- 
noate vinzătOrii şi cum
părătorii atunci când 
plouă. Buruienile în ju
rul pieţei şi ai blocurilor 
din vecinătate cresc în 
voie, ca pe orice maidan, 
Neexîstflnd mese suficien
te, mărfurile sunt expu
se tn mare parte pe jos, 
In plus, aici nu sunt asi
gurate nici surse de apă 
şi nici grup social. Cu 
asemenea imagini nu 
ne-am mai întâlnit în alt 
oraş al judeţului, mai bine 
prezent&ndu-se şi unele 
pieţe de la comune.

Desigur, înţelegem fap
tul câ pe agenda consi
liului local se găsesc mul
te şl importante probleme. 
Credem însă că şi piaţa 
In care omul se priveşte 
ea intr-o.oglindă ' trebuie 
să-şi ocupe locui Cuvenit 
între preocupări Când se 
va schimba ceva tn bine. 
vom consemna prompt şţ 
cu plăcere.

NiCOiAE TWeOB

denţii craioveni au fost 
dominaţi copios până în 
min. 26, când gazdele au 
deschis scorul, pe care l-au 
majorat în min. 57 la 2—0. 
Craiovenii au evoluat slab 
la înaintare, lent, fără 
pericol la poarta adversă. 
La meciul retur reintră 
Craioveanu şi poate te 
faţa publicului studenţii 
să refacă handicapul. A- 
seară târziu, Şi-a disputat 
meciul său din Cupa Cam
pionilor şi Steaua în faţa 
campioanei Elveţiei, Ser-" 
vette Geneva. Rezultatul 
îh ziarul nostru de mâine.

ANGHEL 

lORDANESCU ŞI 

SECUNZII SAI

Aşadar, antrenorul prin
cipal al reprezentativei 
noastre de fotbal, Anghel 
Iordâhescu ,a rezistat ispi
telor venite imediat dupâ 
C.M. din S.U.A. şi Greda 
şi după cum a afirmat la 
conferinţa de presă de !a 
F.R.F. va respecta con
tractul pe care 11 are eu 
federaţia şi va rămâne 
mal departe Ia cârma na
ţionalei Tot cu acest pri
lej, selecţionerul repre
zentativei României a 
propus ca secunzi ai lui 
pe Gavrilă Balint şi Costi- 
că Ştefănescu. Chiar în 
cursul zilei de azi, Comi
tetul Şxeeutiv al federa
ţie] va lua o decizie asu
pra propunerilor care le* 
va prezenta A. Iordănes- 
cu în faţa amintitului 
for. ■

•  • • • • • • •  »e» •

MODERNIZARE

Aşa cum ne spunea dom
nul Ilie Mîţiu, Baza de 
odihnă şi tratament din 
Vaţa-Băi. se 'găseşte în 
prezent într-un amplu pro
ces de modernizare şi re
novare. Cu toate acestea, 
cerinţele turiştilor care 
se opresc in staţiune sunt 
satisfăcute. Personalul me- 
dico-sanitar are o mare ex
perienţă, iar efectele tera
peutice ale apelor terma
le sunt recunoscute. Aici 
se practică acum cele mai 
mici tarife din reţeaua sta
ţiunilor balneo-eUmateriee. 
După ce va îmbrăca noile 
haine ale eleganţei, sta
ţiunea va cunoaşte, desi
gur, o afluenţă mai mare 
de vizitatori. (Al J.).

Cine n-a folosit în toamna trecută sămânţă de grâu de calitate, „plă
teşte" acum ctt vărf şt îndesat la spălatul boabelor.
' FotoPAVSLLAZA

Arăturile — în mare suferinţă
(Urmară din pag, 1)

tobilizarea tractoarelor la 
râturi. De asemenea, mai 
xistă şi o reţinere de- 
srtninată de faptul că st 
bişnuieşte ea arăturile să 
ia făcute cât mai ăş 
roape de perioada in ce- 
'erii insâmânţărilor, pen* 
ru a nu se îmburuiena 
rea tare terenul. Să 
,u uităm câ mai intervin 
pol lipsa banilor pentru 
ilata arăturilor, precum 
i incertitudinile legate 
le suprafeţele ce vor fi 
nsămânţate în toamnă,

deoarece preţul orzului a 
fost nestimulativ, blocajul 
financiar obstrueţlonftnd 
valorificarea producţiei 
către beneficiari, !n spe
cial' la marii consumatori 
— complexele zootehnice 
de tip industrial. Totodată 
sabotarea producţiei inter
ne prin unele importuri 
de grâu cu comisioane gra
se, cam se pare că sa 
menţin şi te «fost an, te 
ciuda faptului că ţi noi 
avem disponibilităţi pentru 
export, creează derută în 
rândul producătorilor a- 
gricoll In acelaşi timp

mai există şt vreme de 
aşteptare în vederea află
rii preţului grâului pentru 
anul viitor, care se va 
stabili de către Guvern 
aşa cum prevede legea 
pană la începutul lunii 
septembrie. Din cele a- 
rătate rezultă că sunt prea 
multa cauzele care deter
mină întârzierea arături
lor şl a pregătirii eu 
temeinicie a recoltei din 
anul viitor, ieşirea din 
impas impunând ca toate 
frânele ce mai există să 
fie Înlăturate cât mai 
grabnic posibil

r
DIN DOSARELE POLIŢIEI

CRIMINALIST!!

Ofiţeri şi subofiţeri cri- 
minalişti ai Inspectora
tului de poliţie al jude
ţului au efectuat te pri
mele şase luni ale acestui 
âb 751 de cercetări la 
faţa locului. Dintre a* 
oestea 82 au fost omoruri, 
199 morţi suspecte, II 
tâlhării, « violuri, iar 
445 furturi şi spargeri.

MAFIOTUL

Unul dintre cazurile so
luţionate de cadrele de 
cercetare penală dte 
Inspectoratul de poliţie dl 
judeţului a fost şi cel 
legat de persoana lui Gaz- 
zini Romano. El este ce

tăţean italian şi patron 
al firmei SG. Novelio 
SRL din Hunedoara. Ce 
a făcut? A întocmit ce
curi fără acoperire In 
valoare de 78 milioane 
lei. Pentru fals Intelec
tual uz de fals, înşelă
ciune te daua avutului 
public şl încălcarea Legi; 
cecului va trebui să dea 
socoteală.

D l LA POLIŢIA 
RUTIERA

In prima jumătate a 
acestui an s-au examinat 
7 839 de candidaţi pen
tru obţinerea permiselor 
de conducere. Au fost 
admişi 3827. S-au înma
triculat 3690 de autove
hicule şi s-au radiat

1670. In prezent, parcul
auto al judeţului cu
prinde 65738 de autotu
risme.

CAUTÂŢILS lui 
ION

Nu ştim exact’ cât de 
bun meseriaş era Ion 
Băiâşoiu, din Livezeni 
Cunoaştem insă exact 
următoarele; era sudor 
Ia Preparaţia cărbune
lui din localitate. Ba» 
zându-se probabil pe ca
lităţile numai de el ştiu
te, într-o zi s-a apucat 
si fure cablu de forţă 
din incinta unităţii A 
test oprit la vreme de o 
patrulă de ordine din 
Petroşani.



Mulţi vizitatori, puţini cumpărători
Omul mai Intră în ma

gazine şi să se informeze, 
nu neapărat să cumpere. 
Sau poate urmăreşte să-şi 
facă apariţia In rafturi un 
anumit produs sau intră 
pur şi simplu să mai trea
că timpul, să mai schim
be o vorbă cu vânzătorul. 
Asemenea instantanee am 
surprins în oraşul nou 
Călân, zilele trecute.

[La magazinul „Menaj" 
24 al ac . „Sţreiul" S.A, 
— nici un cumpărător.

— Vânzarea este foarte 
lentă — spunea vânzâtoa- 
rea de la tejghea (a pre
ferat anonimatul). Nu avem 
în magazin vopsele, pa
lux, detergenţi ieftini, 
hipoclorit, oxid verde pen
tru zugrăveli.

— De ce ?
— Nu găsim aceste ar

ticole lâ depozitul din 
Deva. Alteori nu avem 
mijloc de transport dispo
nibil.

— Câţi cumpărători au 
fost azi ?

— De la ora 8, când 
am deschis, şi până la a-

ceastă oră (11,20 — n.n.), 
am numărat doar 20 de 
cumpărători. Dar au cum
părat puţin, doar strictul 
necesar.

Ce se solicită frec
vent ?

— Detergentul ieftin, 
până la 1500 de lei cutia.

La auto-moto, magazin 
aparţinând S.C. „Riga Mir- 
cea Popescu" S.N.O., rula-

felul de mărfuri, fiindcă 
societatea noastră mai are 
un magazin cu trei raioa
ne profilate pe încălţămin
te, confecţii şi metalo- 
chimice, mobilă şi con
signaţie. Nu se prea vând 
mărfurile, cu toate că 
ne-am deplasat în locali
tăţi din toată ţara — 
inclusiv la Iaşi şi Ră
dăuţi —, -şi am adus tot

COMERŢUL IN CALAN

jul mărfurilor este, ia fel, 
lent. „Cum mai merge 
vânzarea ?“. „Merge ca 
pe apă-n sus”. Dialogul, 
surprins în spaţiul' co
mercial, între domnul de 
la tejghea şi un „musafir1 
cu portmoneul cam sub
ţire, este relevant vizavi de 
starea prezentă din acest 
important sector social. 
Domnul Popescu aprecia 
că „mărfurile industriale în 
Călan nu şe cer, indife
rent de natura lor, din 
cauza puterii scăzute de 
cumpărare a populaţiei, 
încercăm şă aducem tot

LUNI, 15 AUGUSTI
I „O zi de vară fără famat"
I 
I 
I 
1 
I 
I 

I 

I  

I 

I 

I 

I 

I

Comitetul Ligii Contra 
Tabagismuhii din Ciuj- 
Napoca a ales ziua de 15 
august .când lumea creş
tină sărbătoreşte Sfânta 
Maria, ca „o zi de vară 
fără fumat". A convenit 
asupra datei împreună 
cu Direcţia Sanitară a 
judeţului Cluj, Rectora
tul Universităţii Popu
lare, Direcţiunea Insti
tutului de Cercetări so- 
cio-umane, cU Arhiepis
copia şi Inspectoratul de 
Cultură Cluj.

Prin legătura cu pre
fecturile şi direcţiile sa
nitare ale judeţelor ţării, 
respectiv cu medicii ftizio- 
logi coordonatori din te
ritoriu, I.C.T, îşi propu
ne unirea eforturilor în- 
tr-un scop de utilitate 
majoră — câ şi in urmă

cu două luni şi jumătate, 
cu prilejul Zilei Mon
diale Fără Fumat (31 mai) 
— să aducă în lumină 
adevărul despre perico
lul fumatului, cu spe
ranţa câ el va rodi pe 
terenul raţiunii umane, 
al tradiţiilor legate de 
această zi de sărbătoare 
religioasă şi al respectu
lui pentru semeni. Prin 
acţiunile sale, prin tex
tele şi broşurile elabo
rate până in prezent. Li
ga Contra Tabaglsmu- 
lui Încearcă sfi extindă 
aria de informaţii şi con

vingere antltabagicâ, spre 
eliberarea treptată • 
populaţiei de sub acest 
flagel, dovedindu-şi ast
fel devotamentul faţă 
de această cauză a sănă
tăţii publice. (E. S.).

ce-i trebuie omului — 
piese de schimb pentru 
maşini, metalo-chimice etc. 
Au intrat azi în magazin, 
până la ora aceasta, zece 
cumpărători; Cei mai mulţi 
să se informeze, să pri
vească..."

Aceeaşi părere despre 
efectul slabei puteri de 
cumpărare a locuitorilor 
oraşului asupra vitezei 
de_circulaţie a mărfurilor, 
reflectat, firesc, în câşti
gurile nesatisfăcătoare ale 
salariaţilor ,o avea şi dna 
Viorica Moldovan de la 
„Romarta". .

— Sortiment diversificat 
de mărfuri avem — spu
nea dumneaei. Am adus 
pantofi pentrii toate gustu
rile, de o calitate foarte 
bună, dar nu se vinde 
mare lucru... Au apărut 
ABC-urile în oraş, care 
vând de toate. încălţă
minte, de exemplu, se 
vinde în Călan în 13 uni
tăţi. Eu fac comerţ de lâ 
vârsta de 21 de ani, dar 
asemenea situaţii n-am 
mai întâlnit Unii au de
venit peste noapte comer
cianţi...

Cât de bine o fac, cât 
de civilizat şi ordonat 
îi interesează mai puţin. 
Banii să vină. Dar si
tuaţia nu-i doar în Călan 
Pare că s-a generalizat, 
în magazinele privatizate 
nu se respectă nici un 
fel de profil. Se cam 
vând de toate; pâine 
şi pantofi, unt şi ţigări, 
detergent şi salam... Să 
sperăm totuşi că-i doar... - 
tranziţia de vină.

ESTERA ŞINA

| R O M Â N I A

\ PREFECTUL JUDEŢULUI HUNEDOARA 

\
\

O R D I N

pentru reglementarea .situaţiei funcţionării 
unor activităţi lucrative în spaţii aflate 

în blocurile de locuinţe

ţ Prefectul judeţului Hunedoara ;

■  1 *
I !
I !
! i

II
I I

„DACIA SERVICE" 

D E V A

str. 22 Decembrie, nr. 261 

VINDE PRIN

, Având în vedere numeroasele sesizări ale 
unor locatari şi asociaţii ale acestora eu privire 
la folosirea spaţiilor afectate unor activităţi lu
crative din blocurile de locuinţe, cu încălcarea 
normelor de ordine şi linişte publică;

în temeiul art. 100, lit. a şi d şi art. 103 
din Legea administraţiei publice locale nr. 
69/1991, emite prezentul

O R D I N :
t 
l 
s

ART. 1. In cazul autorizării sau avizării ţ 
de activităţi productive sau comerciale unor I 
agenţi economici, în spaţii aflate în blocurile f 
de locuinţe, autorităţile administraţiei publice j 
locale vor solicita, în vederea emiterii acestor, 
acte, obţinerea şi a acordului locatarilor din 
blocul respectiv.

Acest acord se va obţine în scris dc agentul I 
economic interesat, direct de la locatari sau I 
prin intermediul asociaţiei dc locatari, dupâl 
caz. ţ

Prefect, Ing. GEORGEL RAlCAN J

I
— 1 buc. j |

4 buc-!I— 1 buc. *

_____________________ ! :
i

— 2 buc.

următoarele autovehicule:

•  Auto Dacia 1310 Break

• Auto Dacia 1410 Sport
•  Auto Dacia 1310

•  Auto Dacia 1304 C.

•  Auto ARO/D 127

•  Autocamion KAMAZ

Licitaţia are loc în data de 1 septembrie |
1994,- ora 10, şi in continuare în fiecare săp- *
tămână în ziua de joi, la sediul societăţii. I%

Relaţii suplimentare la sediul societăţii, | 
tel. 62 58 40 ; 6194 66.

INSPECTORATUL PENTRU CULTURA 
AL JUDEŢULUI HUNEDOARA 

CENTRUL JUDEŢEAN AL CREAŢIEI 
POPULARE

CONSILIILE LOCALE: ORĂŞTIE, 
ORAŞTIOARA DE SUS, BERIU

I
b

— 1 buc.)
— 1 buc.)

ORGANIZEAZĂ TRADIŢIONALA j  
„ÎNTÂLNIRE CU ISTORIA" — COSTEŞTI ’94 j 

DIN PROGRAM : j
Sâmbătă, 13 august 1994

I
b

I%
I
I
%

I%
IV
I
*
l
|  Informaţii la telefon 61 84 04.. b>-' : ‘ "
l

l
S.C. 4 AS PBODIMPEX SRL j

D E V A  j

Str. MUial Eminescu, nr. 63 *
Execută transport de mărfar! cu mijloace | 

auto de 24 t, 7 t, 1 t, practicând următoa- i  
rele tarife, în care este inclus şi TVA: 1 I

24 t -  530 iei/km  

7 t =  310 lei/km  

1 t == 130 lei/km-

(90043)

I !
i ! 
i ! 
i !

UZINA MECANICA ORĂŞTIE 

Str. N. Titulescu, nr. 60 

ANGAJEAZA PRIN

Ora 19, — Spectacol de sunet şi lumină, prezen- 
tat de CENACLUL „TOTUŞi TUBIREA", condus!, 
de poetul ADRIAN PAUNESCU : |

Ora 22 — Focuri de artificii: ţ
0ra 22,30 — Discotecă nocturnă în aer liber. |
Duminică, 14 august 1994 %
Ora 10 — Evocare istorică — prezintă prof. univ. * 

dr. Ioan Glodariu, de la Universitatea din Cluj-Na- |  
poca 5 I

Ora 10,30 — Spectacol artistic prezentat de I. 
ANSAMBLURILE FOLCLORICE: J

— „Doina Mureşului* al Casei de Cultură din ]L
Orăştie; Jţ'

— „Doina Crişului" al Casei de Cultură din Brad;
— Formaţia de eăluşeri din Orăştioara de Sus |
— Formaţia de dansuri pădureneşti a Căminului 5

cultural Ruda —. Gheiari. J.
•  SOLIŞTII DE MUZIGA POPULARĂ: 2

Sava Negrean Brudaşcu, Ioan Bocşa, Veta Birlş, Dră* |  
gan Muntean, Mariana Anghel, Lenuţa Evsei, Ana* 
Banciu, Ileana Rus, Mariana Deac. |

Acompaniază Orchestra Casei de Cultură din Brad, Ş 
dirijor Ionel Coza. t.

•  CENACLUL „TOTUŞI IUBIREA"

i s

1%
I■ v
\%
I
b

I%
[

I !
I

#  Economişti, specialitatea finanţe —î 
contabilitate» |

Data concursului: 20 septembrie a.c., ora |  
9, la sediul unităţii. j

înscrierea până la data de 15 septembrie.*
Relaţii suplimentare la telefoanele: 054/1 

641040 ; 054/641041; 054/647090, int. 233. !
(90044) J

\

CONSILIUL LOCAL CRIŞCIOR 

Judeţul Hunedoara
a n u n ţ a

Fără cuvinte. Desen de CONSTANTIN GAVRILA

(
J privind reparaţiile., curente la CănrinUÎ 
V cultural Zdrapţî. Licitaţia va avea loc în data 
y de 23 august 1994, la sediul Consiliului local 
1 al comunei Crisclor, unde se dau şl relaţii, j 
\  ‘ (900®)
\ _ j j



D.M.P.S. 
S I T U A Ţ I A  
LOCURILOR 
DE MUNCĂ 
VACANTE

LA DATA DE 9 V ili

Meserie N r. locuri

Agent asigurări 30
Asistent rnedical 4
Barman 2
Betonist 18
Blănur O
Bucătar I
Confccţ. maşină 8
Consilier juridic t
Contabil şef . 1
Contabil st. medii I
C roitor 103
Dansator 20
Director 1
Drumaf 10
Dulgher 20
economist 16
educator 221
Electrician 3
Electrician constr. l
Electronist t
Farmacist 2
Fochist i
Frigotehnist i
Geamgiu i
Inginer C.F.D.F. i
Inginer mecanic 3
Instalator 1
Izolator 3
Jurist 3
Lăcătuş 2
Macaragiu 3
Maistru 39
Maistru C.F.D.F. 1
Mecanic maşini 1
Mecanic auto 1
Medic 5
Miner salvator prof. 10
Mozaicari 8
Muncit, nccalificat 7
Operator pr .lemn 10
Parchet ar 2
Pictor decorator 1
Prfif. fără st. coresp.• 23
Profesor 235
Profesor expert 3
Reprezentant filială 13
Revizor contabil 1
Set cantină 1
Şef de structură 1
Şef filială 2
Specialist marketing 6
Strungar G
Sudor 1
Sudor autogen 8
Tăbăcar 1
Tâmplar 35
Tinichigiu auto •»
Vânzător 6
Vopsitor auto 1
Zidar 26
Zidar (2
Zidar şamotor 4
Zugrav — vopsitor t

TOT A L S62

VAN/.ARI -  
CUMPĂRĂRI

•  Vând apartament 2 
camere, decomandate, cen
tral. Telefon 017454.

(9397)

•  Vând remorca 3 tone. 
Orăştie, G 12(430.

dimineaţa, la sediul • so
cietăţii C.'onvior din Orăş- 
tie (9406)

•  V'ând maşină spălat
automatică, combină fri
gorifică, frigider Philips, 
televizor color. Telefon
020190.

(9403)

•  Vând 2000 mp te
ren intravilan, Geoagiu, 
str. Calea Romanilor, nr. 
123. Informaţii seara. tel. 
302. ' (9404)

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

•  Schimb două garso
niere. Dorobanţi, cu a- 
partament 3 camere. ex
clus Daciti. Micro 15. Tel. 
627475, după orii 13.

(9402)

OFERTE DE 

SERVICII
(9389)

• Vând casă. grădină. •  Mi.şu I.uppa anunţă
•  Vând apartament 2 

camere parter, vad co
mercial sau schimb cu

apa. gaz. Deva, Horia, 61. 
(9401)

excursie Polonia, miercuri, 
17 august, cost 40 000 lei. 
Telefon 612166.

garsonieră, plus diferenţă. • Vând motor ARO •  Angajez şofer, cate
Telefon 611400. Cîmpulung şi butelie gaz goria D. Telefon 611618.

(9373) atito. noua. Tel. 714236. (9372)

•  Vând apartament 2 (8963)

camere decomandate, 2 ■y, \+ " Vând casa, grădină, DIVERSE
balcoane, îmbunătăţit, zona 
Mărăsti ţi dormitor nou, 
covor pluşat 4/3. Deva. 
telefon 626608.

(9337)

• Vând apartament 2
camere (gaz plus beci). Hu
nedoara, bdul 1848, bl. 10, 
ap. 7, parter. Telefon 
619041, după ora 17.

(9395)

•  Vând casă cu grădină,
curent, apă, gaz, Deva, A. 
Vlaicu , nr. 133, telefon 
621343. - (9358)

•  Vând casă Simeria,
str. Teilor. 38, cu apă,
gaz. (9367)

•  Vând casă, anexe, sat
Dude.ţti, comuna Luncoiu 
de Jos. Tel. 616135,
620587. (9370)

•  V'ând atelier fierărie.
Peşti şu Mare, nr. 187, -

(9365)

• V'ând prune pentru
ţuică. Informaţi) "telefon 
616027, după ora 20.

'(9400)

•  Vând sau schimb a-
partament două camere, 
confort sporit, etaj II, «u 
Brad, telefon 620663, 8— 
22 (9410)

•  Vând motocicletă MZ, 
iSTZ, 250 cmc, înmatrl-! 
culatâ. Informaţii la tel. 
628439.

(9407) :

•  In baza Hotărârii Ju
decătoreşti cu nr. 849/ 
1994 se scot la licitaţie pu
blică două tractoare de 
tipul U 650, de la S. G. 
Convior S.A. Orăştle (fos
tul complex de viţei). Li
citaţia are loc în ziua de 
16 august 1994, ora 10,

Chizid, str. V. Babeş. Hu
nedoara, telefon 712289.

(8962)

•  V'ând casă şi grădină, 
suprafaţa 2839 mp, sat Au
rel Vlaicu, Hunedoara, 
telefon 054/712029.

(8961)

•  Vând convenabil ramă 
geam. Relaţii Hunedoara, 
str. Morii, nr. 2.

(8960)

•  Vând apartament 2 
camere, Hunedoara, str. 
22 Decembrie, CN 2/67.

(8959)

• Vând remorcă Padiş 
500 şi motopompă pentru 
irigat. Tel. 611594.

(8958)

• Vând rulotă comer
cială cu - utilităţi, apă, cu
rent, 13 mp. Tel. 714191.

(8954)

•  Vând -apartament 2 
camere, et. 1, Tel. 625158, 
după 1G."

(1330800)

PIERDERI

•  Pierdut carnet de 
evidenţă, pe numele Ho
rea Mirela, .eliberat de 
Forţele de Muncă Hune
doara. TI declar nul.

(8057)

ÎNCHIRIERI

•  Tineri căsătoriţi cău
tăm spre închiriere garso
nieră sau apartament mo
bilat cu telefon, în De
va, zonă centrală. Infor
maţii telefon 718962, după 
ora 15.

(8964)

• începând din dala de 
1 septembrie 1994, Arta 
Modei Deva, secţia cizmă
rie, comandă, majoreaaă 
preţurile la reparaţii în
călţăminte.

(9379)

•  Cu autorizaţia nr. 9209
din 18 iulie 1994, eliberată 
de Consiliul Judeţean Hu
nedoara, a luat fiinţă Aso
ciaţia Familială „Igna“, cu 
sediul în Burjue, sat 
Glodghileşti, reprezentată 
prin Igna Mircea, cu o- 
biectul activităţii prestări 
servicii si alimentaţie pu
blică. (90046)

•  Cu autorizaţia nr.
9238 din 17 iulie 1994, e- 
liberată de Consiliul Ju
deţean Hunedoara, a luat 
fiinţă Asociaţia Familială 
„Mureşul", cu sediul în 
Zam, reprezentată prin 
Blaj Viorel, cu obiectul 
activităţii alimentaţie pu
blică. (90045)

. •  Asociaţia Mărtiniş- 
teana din comuna Mărti- 
neşti, judeţul Hunedoara, 
oferă în mod gratuit şi tm 
cantităţi nelimitate pale' 
de grâu şi orzoaica. Cei 
interesaţi se vor prezen
ta fa conducerea socie-, 
taţii. (9377)

D EU E SE

• Colegii de servi
ciu de la Cooperati
va „Astra" Deva 

’ stţnt, alături' de fami
lia Ianoşi Iosif la 
greaua' încercare prin 
care .trece, pricinuită 
de moartea prematură 
a fiului iubit

IOSIF MARIAN.. 
Transmitem fami

liei îndoliate sincere 
condoleanţe şl întrea
ga noastră compa
siune.

(9430)
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Fenomenul cercurilor 
în Cehia

, FRAGA. — Intr-un lan 
dc grâu de lângă locali
tatea Zihpbcc au fosl 
descoperite, marţi dimi
neaţă, două cercuri con
centrice. „săpate" in 
sens invers acelor de 
ceas, anunţă CTK. ci-” 
tându-l pe primarul loca
lităţii, Jan Frokop. Sunt 
cercuri asemănătoare ce
lor descoperite în a- 
ceastă vară într-un lan 
de -grâu de lângă Arad.

Cele două cercuri sunt 
perfecte, cu razele dc 
10 şi, respectiv, 14 me
tri. Câte patru cercuri 
medii cu diametrul dc 
trei—patru metri se află 
în interiorul' fiecăruia din 
cele două cercuri con

centrice, Cercurile mici 
sunt dispuse precum cele 
patru puncte principale 
ale busolei. Grâul este 
neatins în jurul acestui 
loc.

In urmă" cu 30 de arii, 
la Zihobce au fost efec
tuate săpături în căutare

de minereu de uraniu şi de 
atunci a rămas o groapă 
ncastupată. Cele două cer
curi au fost găsife în a- 
propierea acestei gropi. 
Prokop a afirmat că in 
urmă cu o săptămână, 
lângă Kolincc, o locali
tate din aceeaşi regiune, 
cercuri similare au fost 
găsite tot în apropierea 
unu] loc unde se presu
pune că ar exista rezer
ve subterane de uraniu.:

\

prin magazinul „CENTRAL" din Orăştie, 
str. N. Bălcescu, nr; 1, telefon 647490:

•  TELEVIZOARE COLOR NEI (diagona
lele 37, 51, 54, 72 cm); cu şi fără tcletext, tele
comandă, garanţie 3 ani;

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

•  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE „Arc- 
tic“ (garanţie un an);

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

•  MAŞINI DE SPÂLAT „ALBA-LUX" si 
„AUTOMATIC" (garanţie un an);

•  CENTRALE DE ÎNCĂLZIRE PE GAZ ;
•  COSMETICE ;
•  ALTE PRODUSE electronice şi electro- 

casnice : filtre cafea, râşniţc de cafea, mixere 
electrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, boi
lere pe gaz, plite pe gaz etc.

GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI !
Produsele se vând şi cu PLATA IN RATE 

pentru judeţele Hunedoara şi Alba.

\ ACORDA ÎMPRUMUTURI 

ÎN LEI PRIN 

CASA DE AMANET

S.C. MEROPA S.A. HUNEDOARA 

(fosta întreprindere de tricotaje)

B-dul Traian, nr. 9,

ANGAJEAZĂ DE URGENŢA :
•  2 economişti — studii superioare de spe 

cialitate pentru biroul financiar-contabilitaţc. S
•  1 consilier juridic — studii superioare 

de specialitate.

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL 

METALURGIC HUNEDOARA 

' O R G A N I Z E A Z Ă

de admitere pentru ocuparea celor 19 lo
curi libere, clasa a IX-a eu program de educaţie 
fizică-sport, cu specialitatea fotbal.

înscrierile au Ioc în perioada 16. 08. — 26. 
08, 1994. Informaţii Ia tel. 711687. ' (90048)

Vinde prin

I : UCiTATHE PUBUCA]
UN IMOBIL (casă, curte, anexe), situat în 

localitatea Nandru, corn. Peştişu Mic.
Licitaţia va avea loc in localitatea Nandru 

nr. 51, în data de 15. 08. 1994, ora 10.
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