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•  BUDAPESTA. P re
mierul Ungariei, Gyula - 
Horn, a declarai — în ca
drul unei şedinţe a Parla
mentului de la Budapesta 
— că „centre importante 
ale politicii mondiale au 
luat notă şi au apreciat 
schimbările intervenite în 
politica ungară privind ţă 
rile vecine", informează a- 
genţia cehă de presă OTK, 
Aceste „centre politice", a 
spus el, au subliniat că

schimbările -survenite au 
contribuit la o stabilitate 
în regiunea centrală a- Eu
ropei, răspunzând interese
lor europene şi creând con
diţii mai bune pentru o 
integrare a- Ungariei şi a 
vecinilor ci în structurile 
europene. Horn a adăugat 
că guvernul său „a înce
put imediat procesul conso
lidării relaţiilor cu Slova
cia şi România".

De asemenea^ Horn a 
punctat faptul că Budapes
ta este pregătită să nego
cieze acorduri bilaterale de 
bază, care să specifice re
cunoaşterea graniţelor şi 
drepturile minorităţilor et

nice, adăugând că acordu
rile au fost sugerate de 
ţările vecine.

•  STOCKnOLM. Primul 
ministru suedez. Cari Bildt, 
a 'declarat, miercuri, că 
naufragiul feribotului esto- 
nian care transportă în 
majoritate pasageri sue- 
dezi reprezintă cea mai 
gravă tragedie din istoria- 
recentă a ţării, transmite 
AFP. „Este cea mai mare 
catastrofă care a lovit Sue
dia în timpurile moderne. 
Fiecare din noi resimţim 
o adâncă tristeţe şi com
pasiune pentru fam iliile 
victimelor", a spus Bildt. 
Din totalul de 964 persoa-

b #  n 1  o  3

ne af
sunt dote dispărui

•  BEIJING. La Beijing, 
au luat sfârşit, miercuri, 
lucrările celei dc-a patra 
plenare a Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Chinez (PCC), partici
panţii adoptând un apei 
solemn la unitate în jurul 
secretarului său general, 
Jiang Zcmin — transmite 
AFP, citând o sursă bine 
informată. CC al PCC a 
adoptat un document-pro- 
gram în patru părţi, inti
tulat „Decizii asupra câtor
va mari probleme privind 
consolidarea edificării P a r
tidului Comunist Chinez".

Pe unde suntem ?

CUVÂNTUL
LIBER

i-

La 5 ani după eveni
mentele din decembrie 
1989, este firesc să ne 
punem întrebarea : pe un
de suntem, unde am a- 
juns ? Am încercat în 
maj multe rânduri la a- 
ceastă rubrică să definim 
paşii parcurşi în perioa
da de tranziţie în politi
ca internă şi viaţa socia
lă, dar cum realităţile in
terne sc reflectă şi în po 
litica fexternă, să zăbo
vim puţin la cel mai im
portant eveniment politic 
internaţional din acest an 
pentru România —- vizi-. 
ta preşedintelui Ion Ilics- 
cu în SUA şi întâlnirea

sărutări şi un protocol de 
excepţie.

Ce concluzii putem să 
tragem ? Desigur, vizitele 
au fost diferite şi nu ne
am aşteptat la o pri
mire egală a celor doi 
preşedinţi, român şi rus. 
Primirea dlui Iliescu a 
fost cu ocazia participării 
la lucrările ONU, Sn timp 
ce Boris Elţîn, participant 
cu aceeaşi ocazie, între
prindea şi o vizită oficia
lă. Era de aşteptat,'deci, 
ca preşedintelui rus să i 
se acorde o atenţie mai 
mare, dar parcă prea ma
re a fost diferenţa între 
colo două întâlniri.
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Unu, doi... 
$i noi.

Am votat „pentru*1 
Unu, doi. . . !

t * AZI
Dezbaterile pe marginea 

proiectelor de hotărâri de 
pe ordinea de zj a recentei 
sesiuni a Consiliului ju 
deţean s-au ' animat brusc, 
replicile au început să se 
încrucişeze, asemenea flo
retelor a doi scrimeri, a- 
tunci când a intrat în dez
batere Proiectul de hotărâ
re privitor la aprobarea bu 
getului regiilor autonome- 

■ de sub autoritatea Consi
liului judeţean.

Trebuie să arătăm, ca o 
paranteză, că votul consi
lierilor trebuia să dea „un
dă verde" unei realităţi bu
getare trecute şi caduce. 
Trecută — pentru că no 
aflăm după aproape 9 luni 
din anul 1994,. mai rămâ
nând în execuţie doar trei 
luni din bugetul supus dez
baterii si caducă, pentru că, 
potrivit Ordonanţei nr. 69/ 
1994 a Guvernului Româ
niei, până la această dată 
sub autoritatea Consiliului 
judeţean trebuie să rămâ
nă o singură regie — cea 
de drumuri şi poduri jude
ţene. în dezbatere însă 
se afla bugetul rectificat al 
RAGCL Deva, regie care, 
potrivit ordonanţei guverna
mentale, va trccc sub auto
ritatea Consiliului local De
va, aşa cum trebuia să se

întâmple de mult, dacă ma
noperele — îndrăznim să 
spunenv oculte — ale dlui 
Costcl Alic, preşedintele 
suspendat al Consiliului ju 
d e ţe a n -n -a r  fi zădărnicit 
această tentativă de auto
nomie locală, menţinând 
sub pulpana sa respectiva 
regie, chiar în condiţiile în 
care, indiferent de subordo
nare. apa potabilă tot ar 
fi curs pe magistrala Sîn- 
tămăria Orlea — Deva şi 
a r fi alimentat Ia fel Ha
ţegul, CăLanul şi Simcria. 
Mă rog, ambâţuri. Şi pen
tru că am ajuns la apă, tot 
acest element inodor, inco
lor şi, după părerea unor 
înalte personalităţi parla
mentare, viciat de existen
ţa în molecula lui a unui 
atom de hidrogen în plus, 
a agitat apele şi în dezba
terea la care ne referim.

Dezbaterile, având ca 
laitmotiv unele struc
turi de venituri şi cheltu
ieli ale bugetului regiei de- 
vene de gospodărie comu
nală şi locativă, trădează 
însă lucruri mult mai gra. 
vc când este vorba do de
mocraţia decizionalii, de

ION CIOCLEI 
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Sfânt»! Ma c m ie Gri-{ 
gorie, "episcopul Ar- *

1
,  ! 
> #  Ah trecut 272 zile ̂  
j  din an, au mai ră -1
j : mas *93. '■ jf

V
« m enici' Mari. ,
* •  99 de ani de la moar- *
l  tea savantului Iran -1
I cez, Louis Pasteur, f
I descoperitorul vaccl -1
î  nului antirabie (n. f
« 1822). j

1684. A murit marele J 
« dramaturg francez»
] Pierre Corneiile (n .»
|  1606). »
I #  1879. Premiera piesei ţ

— Gigei
1 indisciplina! elev din I
2 clasă — sc plânge diri- J
|  ginta. Şi ce e  mai rău |  
J e că nu lipseşte nicioda? I 
|  tă  de la şcoală... j

T R A N Z I Ţ I A

cu preşedintele Clinton,- Tragem o primă condu- ( 
cunoscându-se realitatea z ie : cei mari îşi au re- l 
că cine se are bine cu a- gulile lor .şi rangul lor, J 
mericanii o va duce bine. Ei conduc politica lu m ii.)

Intr-adevăr, dl Ion I- Iar. derivată din aceasta, ţ 
liescu a ţinut un discurs o a doua concluzie: să i 

foarte valoros la Adunarea ne vedem lungul nasului : J 
Generală ONU şi a fost suntem o ţară mică, deci \  
prim it de preşedintele ni se rezervă protocolu! |
Clinton la celebrul hotel 
Waldorf Astoria, rezervat 
protocoafelor la nivel î- 
nalt. Numai că la această 
primire Televiziunea Ro
mână nu a avut acces 
(pentru a doua oară în 
ultimii ani), aşa că am pu
tu t viziona la televizor 
doar fotografia color, pe 
fundalul căreia am auzit 
radiofonic comentariul tri
misului, special al TV, Ni- 

cplae Melinescu. tn schimb, 
în aceeaşi zi, lui Boris El
ţîn i s-a făcut o primire 
triumfală, cu salve do tun.

celor m ic i!
La aceşţe două conclu

zii să adăugăm şi o în
trebare : nu cumva scri
soarea acelor senatori ca
re au contestat numirea 
noului ambasador ameri
can la Bucureşti, făcută 
publică în ajunul plecării 
dlui Iiiescu în SUA, a a- 
vut o influenţă asupra 
„căldurii" întrevederii Ia 
nivel înalt româno-ameri- 
cane ? Că ceea* ce îşi fa
ce românul cu mâna lui...

Şi atunci, pe unde sun
tem

TIBER1U ISTRATE

„Liberalii vor câştiga 
viitoarele alegeri“ -  

declară dl Dinu Patriciu
„Despot Vodă" de Va-I 
sile Alccsandri la B u-f 
cureşti. în  distribuţie : f 
Grigore Manolcscu t 
(Despot), Constantini 
Nottara (Lăpuşneanu) f 
şi Matei Millo (Ciu- f  
băr Vodă). |

i 1943. Apare în ' „In- J

Convorbire cu dl 
DINU PATRICIU 

preşedintele P.L. ’93

1 formaţia zilei" cele-,
ţ  brul pamflet al Iu i;
» Tudor Arghczi, ,,Ba„ I
1 roane", îndreptat fm-j
J . potriva lui Manfred î 
I ' von Killinger, amba- *
] sadorul’ Germanici na- i 
■ţ ziste la Bucureşti. ;
a k
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0  Festivităţi de ziua 
Liceului „Traian". Vi
neri, 30 septembrie a.c., 
ora 13,00, la Liceul Teo
retic „Traian" din Deva, 
are loc un careu festiv, 
iar la ora 17,00 în amfi
teatru, în prezenţa cadre
lor didactice, a unor ab 
solvenţi aj şcolii şi in
vitaţi, vor fi prezentate 
evocări istorice, precum 
şi momente artistice. Ziua 
de sâmbătă este dedica
tă unei excursii documen
taro '  la Sarmizegetusa. 
(M.B.) ■

O  Seminţe. Până a- 
cum, do la Complexul A- 
grosem din Orăştie s-au 
preluat peste 150 tone 
scmi'nţe din categorii bio
logice superioare, care 
sunt tratate împotriva bo
lilor şi dăunătorilor, pen
tru insămânţările din a- 
ceastă toamnă. In raport 
de opţiuni, cei interesaţi 
sunt aşteptaţi să-şi p re
ia seminţele de care au 
nevoie. (N.T.)

O  Adresă în detaliu. în 
trucât în urma articolu
lui „Apă vie de Hune
doara" — în care prezen
tam povestea unul om 
care s'-a vindecat de ci

roză hepatică mixtă şi 
ulcer duodenal cronic cu 
extrase din plante pre
parate de domnia sa — 
un număr mare de citi
tori ai ziarului ne-au so
licitat noi detalii privind 
adresa omului în cauză, 
revenim cu o informa
ţie completă. Adresa es te : 
Eugen Cupeţiu, str. Mi- 
hai Vulcănescu (fost Gri
gore Preoteasa), nr, 10, 
cartier Buituri, telefon 
724920 (între orele 7—20) 
şl 714079 (20—7) — Hu
nedoara, (G.P.)

Când am aflat că dl Dinu Patriciu, pre
şedintele P.b. -’93, se află la Deva, mi-a 
venit ideea de a-i lua un interviu şi m-am 
consultat cu câţiva colegi asupra între
bărilor. S-au adunat câteva, dar un co
leg mi-a spus: „Nu trebuie să-l întrebi; 
lasă-1 pe ei să vorbească". N-am îmbră
ţişat în totalitate ideea. Dl Dinu Patriciu 
a spus însă lucruri foarte interesante, din
tre care spicuim pentru cititorii noştri pe 
cele mai importante.

— Dlc Patriciu, vedeţi posibilă unifi
carea mişcării liberale ?

— Nu. Politica se face în Parlament,
nu prin parcuri, la table sau la un şah. 
Un partid ce a ieşit din Parlament nu va 
mai intra niciodată. Unificarea mişcării 
liberale s-a încheiat odată cu Gongresul 
din februarie 1993. Geea ce a rămas pe 
din afară este bun rămas. Iar rezultatele 
o dovedesc. In ultimele trei luni au fost 
organizate alegeri în peste 80 de locali
tăţi. Dintre acestea P.L. ’93 a câştigat IC 
posturi de primar. Noi considerăm că 
oricând putem să-i avem alături pe toţi 
cei ce gândesc şi simt liberal, cu condi
ţia să accepte programul şi statutul nos
tru. Sel ce reprezintă mişcarea liberală 
este P.L . ’93. In urmă cu 10 zilo am in
tra t în Internaţionala Liberală. La inter
naţională sunt afiliate 164 de partide li
berale, din care 23 se află la guvernare. 
Apartenenţa la Internaţionala Liberală de
săvârşeşte, de fapt, integrarea spectrului 
politic românesc în mişcarea politică in
ternaţională, .....

— Aţi criticat programul de privatiza
re al Guvernului Văcăroiu. Ce-i repro
şaţi V

—- Guvernul Încearcă deturnarea idea
ţiei de ia necesarii privatizare. El se re 
feră la ceea ce a fost deja privatizat. Se 
încearcă o diversiune care este neconsti
tuţională. Există certificatele de proprie
tate pe cerc Guvernul vrea să le înlo-

TRAIAN 8QNDOR
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cuiască cu aşa numitele cupoane. Asta 
'înseamnă, de fapt, o naţionalizare, o con- 
îfîscare. Se scontează pe lipsa de cultură 
^'economică a populaţiei. Apariţia cupo- 
-nului este o minciună. El mi poate avea 
fţlici o valoare. De ce băncile şi alte insti- 
tuţii financiare nu se privatizează ? De 
fapt, se încearcă amânarea privatizării, 
pentru că aplicând programul Guvernu
lui, privatizarea va dura un an, un an şi 
jumătate. De altfel hârtiile, acele cupoane, 
se vor da în preajma viitoarelor alegeri. 
Deci, totul este propagandă electorală pen
tru  partidul de guvernământ.

— Guvernul îşi va aplica însă progra
mul său... ?

— Asta nu este sigur, pentru că există 
suficienţi oameni de bine şi în actuala ma
joritate parlam entară care să nu voteze 
modificarea legii respective.

PX . *93 a solicitat, printr-un lider 
a | său, arestarea primului ministru şi a 
ministrului finanţelor. De ce ?

— Dl Raymond Luca a afirm at nişte 
adevăruri, premierul se află sub media 
de inteligenţă a populaţiei. El nu-i vi* 
novat ţie situaţia in  care se află ţara. 
Vinovat este cel ce l*a pus şi*l ţine in 
fruntea Guvernului. Deci dl Ion Iliescu. 
■■ — P.L, *93 a  solicitat reorganizarea Con
venţiei Democratice din România. In  ce 
sens ?

— România este singura ţară din Est 
în care a existat o continuitate desăvâr
şită intre ce a fost înainte de Decembrie 
1989 şi după aceea. După lovitura de stat 
din Decembrie 1989, nomenclatura s-a re- 
instaurat la putem  fi conşşifdează^ Noi 
strigam în stradă „Jos Iliescu", iar pre
şedintele îşi Instala oamenii săi la Curtea 
Constituţională, la Curtea de Conturi, la  
S.R.I. etc, în  momentul de faţă există o 
putere extrem de coerentă care este de 
stânga. Pe plan extern puterea urmăreşte 
găsirea celei de ad re ia  căi, diferită de so
cialism şi capitalism. Cale care, de fapt, 
nu exista şi cel ce au căutat-o au făli- 
mentat.

Eu cred că se constituie în prezent o 
nouă opoziţie care va îndeplini cele trei

. i  , . 1 s ţ  irat necesare: coerenţă 
‘ . < alâ, loe t a * .  na litic intern 

şi internaţional Şi structuri teritoriale. Va 
fi alternativa de dreapta la  guvernarea 
ţării. Eu cred că C.D.R. nu trebuie să 
meargă cu un stagiar cs»d!da? la preşe
d in ta  ţării, ci cu mal mulţi f i  să câştige 
cel mai bun. C.DJR. trebuie să aibă o cu* 
lo a »  .politiei mul clară, to t»  conserva
torismul politic şi liberalismul e- 
conetnic. In momentul de faţă lu 
mea vrea o schimbare. Este foarte 
limpede oamenii. Ir, ,)* j.cj cei de Vi 
ţară, se schimbă foarte repede. La ţară

1 .mii nu  fac politică, ei încep să se 
•«ţcir-, &  «a* vpteazâ un partid pal tic eî 
oamedji tm consideră &ai»f de t
conduce. Iar liberalii vor veni cu oameni 
de valoare. Eu cred că PX. *93 va câş
tiga alegerile viitoare.

— Ce opinie are PX . *93 despre mi
neri şi minerit ?

— Dacă vom ajunge la putere vom în
chide imediat minele nerentabile şi fu 
condiţiile în care putem aduce din afară 
minereuri şi Cărbune j$ai ieftine, jgnergiă 
ce va fi produsă la Cernavodă va face 
din România exportator de energie. Mi
nerilor scoşi în şomaj le-aş da tot ajuto
rul de şomaj cumulat pentru a-şi putea 
încropi o afacere la lumina zilei.

11 atacaţi mereu pe preşedintele 
ţării.»

— Ba şi susţin că atunci când îşi va 
încheia mandatul, dl Iliescu se va con-- 
frunta cu justiţia, aşa cum este firesc în- 
tr-o societate democratică. Dânsul şţie 
asta şi-şi pregăteşte campania electorală 
pentru tacă un mandat de 4 ani.

— Ce acuzaţii & aduceţi ?
— Este evident ce â făcut din ţâra asta

îrr ultimii cinci ani. Incitări fa violenţă, 
la nerespectarea sentinţelor judecătoreşti, 
chemarea minerilor în  Capitală ţ-a. El 
este autorul moral al tuturor vrăjmăşiilor, 
afirmaţiile»' hazardate Ia ea reîiîneţia  hti-i 
dădea dreptul. ■■ iMi '* ■

— Veţi .candida t e  ' ’ K ■■
— Nu. ' ‘
— Susţineţi reînfiinţarea judeţelor a- 

buziv desfiinţate ?
—- Categoric da. Un judeţ trebuie să 

aibă o suprafaţă -c s*. poate înconjure 
într-o zi cu căruţa. .Revenirea la fostele 
structuri nu este complicată şi nu costă 
.cine ştie ce.

— Câţi membri are PX . *93 ?
— Vreo 16 000. Dar nu numărul mem

brilor dă putere unui partid, ci valoarea 
acestor^. No| nui y repfS Ş  tp a  mulţi, ci 
buni. că sindicatele nu trebuie
să facă politică, dar in tonte 'ţările sin
dicatele fac politică.

—* Vedeţi posibile alegeri . anticipate ?
'— C tm  să l i  Văd, dacă ele sunt în mâ

na lui Iliescu ?
> — S-a spus că respingeţi Programul

de privatizare al Guvernului Văcăroiu,
! pentru că aveţi foarte «m ite tBMri de 

proprietate.
— Asta este o prostie. Sine adună 

titluri de proprietate a  căror valoare este 
tot mai mică, mult mal mică decât in
flaţia ? Trebuie să fii tâm pit ea să a- 
duni titluri proprietate.

— Ce părere aveţi despre corupţie ?

— Corupţia înseamnă favorizare. Deoi 
numai puterea o  poate foee, opoziţia nu.

— Partidul Naţional lib e ra l a solici
ta t intrarea tn C D Jt. Are şanse să fie 
prim it ?

— Nu, şi respingerea sa v$ determ ina. 
şi plecarea P A G . d in  -iSenyeaţief. Dl Ma- ; 
nolespu, *.«- practică o politică alunecoasă, 
abia aşteapta aşa ceva.

— Cum colaboraţi cu U.DJHJt. fa  ca
drul convenţiei ?

— Bine, cu liberalii din U.D.MJR. P ar
tidele pe criterii etnice nu ]e consider 
fireşti. Partidele se formează şi există 
pe idei, nu pe limbă.

Restanţieri în plata datoriilor
Dl ing. MIHAI COSTINA, viceprimarul oraşului 

Brad. ne-a pus Ia dispoziţie un tabel cu cei ce nU-şi 
plătesc la timp taxele, acumulând datorii de milioane 
de Iei.

Astfel, asociaţiile de locatari au un debit de 
26 200 000 lei, dintre care se „evidenţiază" cu datorii 
m a ri: Asociaţia nr. 5, cu 2100 000 lei; Asociaţia tur* 
8, cu 8 100 000 lei; Asociaţia nr. 9, cu 11000 900 tei 
şî Asociaţia nr. 10, cu 1 700000 lei.

Dintre agenţii economici, cei mai mari datornici 
sunt: Sucursala Minieră Brad, cu 134000 000 lei; Co
operativa „MOŢUL BRAD'*, CU 10 069 000 lei; Fatari- 
ca „Zarand", cu 19 000 000 Iei; Societatea Comercială 
„ATELIERELE CENTRALE", cH 19 288 000 lei; &C. 
„CRIŞBUS", cu 20000000 lei şi S.G. „SARMISMOB" 

j .Deva, cu 12000000 tei. (J.A.).

ţw W V M W
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Unu, doi... Am votat 
şi noi. Unu, doi

i » pentru'*
I

(Urmare din pag. 1)

răspunderea personală şi 
cea colectivă. -Dar să tre
cem la apa cea concretă.

Controale de rutină sau 
organizate ca urmare a re* 
clamaţiilor populaţiei au
scos la iveală faptul că
RAGCL Deva a facturat şi 
încasat în plus de la popu
laţie şi agenţii economici pe 
perioada expirată din 1994 
apă potabilă în  valoare de 
19 milioane le i Aceste 19 
milioane nu înseamnă apă 
facturată cantitativ în plus, 
ci tarife aplicate ne justi
fica t Să ne explicăm : Re
gia Apelor Române a noti
ficat beneficiarilor săi 
preţul apei brute se ajus
tează cu un coeficient de 
1,4, adică o majorare de 
4i> la sută. Câtă te neţn tir* 
ţggală astea , respectiva no
tificare a  R!a .R  nu a  în
trebat nimeni. Cert este că 
majorarea notificată nu a 
fost niciodată aplicată da 
Regia Apelor Române IV  
t r  posibil 40 dezmăţul «Mo
ţurilor şi tarifelor pe ca- 
re-I practică unele dintre 
regiile statului să fi um
plut undeva pahartil şl să 
se fi sp u s: „A junge!“ A- 
cest lucru are însă mai pu- 
ţirţă importanţă acum. im* 
portant este faptul că pe 
bâza notificări- respective 
RAGCL Deva — şi în  mod

sigur şi alte regii surori, 
au  calculat Şi încasat un 
tarif m ajorat pentru apa 
potabilă.

Când organele financiare 
abilitate ale statului au 
descoperit „eroarea", plusul 
de 19 milioane, din care 
cam jum ătate de la  popula
ţie şi jum ătate de la agen
ţii economici, s-a constituit 
venit la bugetul statului.

„Şi cum rămâne cu cei 
de la care s-a constituit a- 
cest plus ?“ — au întrebat 
Intrigaţi mai mulţi consi
lieri» Legea este. c la ră ! Plu
sul se face venit la  buget. 
Asociaţiile de locatari n-au 
decât să se judece cu 
RAGCL ca să recupereze 
de la ei. aceşti bani, plă
tiţi fără tem ei. legal" t- 
Ie-a răspuns doct preşedin
tele comisiei de specialita
te a consiliului. Adică tot 
hoţul de s gubaş sa chel
tuiască prin judecăţi. Asta 
presupune două varian te : 
orj prestatorul de servicii 
să restituie de două ori 
suma încasată, ceea ce e s te . 
greu de presupus, ori con
tribuabilii să rămână cu 
banii daţi şî cu buzele • um
flate.

Ceea ce a urmat in dez
baterile consilierilor, in
diferent de culoarea lor po
litică, s-ar putea traduce în 
acuzaţia că nu o dată de
legaţia permanentă a Con- ",

siliului judeţean a pus con
silierii în faţa faptului îm
plinit.

Multe contradicţii s-au 
afirm l i  iezi dere; ac 
tui proiect de hotărâre în
tre consilieri şi unii mem
bri ai delegaţiei permanen
te, ceea ce denotă că pe 
circuitul preşedinte-vicepre- 
şedinţi, delegaţie permanen
tă -Ţ- consiliu judeţean prin
cipiile democraţiei' au fost 
uneori ocolite, fie din gra
bă, ffe din necund^ţărea e- 
xactă a legii, - fie din alte 
cauze.

Ce are comun titlul a- 
cestor rânduri cu conţinu
tul articolului ? Are foarte 
multe. In prezenţa ziarişti
lor aflaţi în saîă, s-a tre
cut la votarea pe articole 
a hotărârii. La întrebarea 
„cine-i pentru" — patru, 
cinci până la 10 mâini ri
dicate. Şi totuşi, articolul 
era considerat de conducă
torul şedinţei --- dl "i x  - 
preşedinte Cornel Ru-u'* — 
ca votat. In murmurele de

otest Ji i !<,>; care 
se ştie, nu au mandatul a , 
a interveni în' vreun fel în 
dezbateri), dar şi al unor 
consilieri, procedura „de
mocratică" de trecere prin 
consiliu s-a repetat cu mici 
variaţiuni şi ]a votarea glo
bală. a hotărârii. Cărat de. 
mocratie ! Sau curat... ?

Clădirea Justiţiei în haine noi i

Conform noilor preve
deri de ecranizare jude
cătorească, Consiliu] local 
Brad a aprobat darea în 

folosinţa Judecătoriei, Par- 
' chetului şi Notariatului ' a 
inaolBului situat In str. 
A. Iancu nr. 45.

Dar, p en tru ' ca acest 
imobil să ofere condiţii 
bune a r  5 , .u  a u- 
ta t lucrări pentru reno
vare şi modernizare. A- 
cestea au fost executate 
k, ul lucru „va-

dusă dk ing Avram Gan- 
cea, de la  S.C. „Condor"

S.A, Filiala 1 Deva. Lu
crările au constat în ten
cuieli interioare şi exte
rioare, zugrăveli, parche- 
tarea birourilor, fixarea 
grilajelor la ferestre etc. 
S-a construit un corp a- 
nexă care va servi ca sa
lă de dezbateri, un grup 
saniţar şi un garaj. S-a 
introdus încălzirea centra
lă si s-a făcut racordarea 
la  reţeaua termică a ora
şului

Aşa cum menţiona dl 
ing, Gancea, lucrarea va 
putea fi recepţionată la

30 septembrie 1994, iar |  
aportul deosebii pe c a re » 
l-au adus echipele de j  
constructori conduse da * 
Ştefan Dragu, Iulian Te- |  
gle, Teodor Floare, Ioan * 
Doţ, Vasile Plescaru, au |  
creat condiţii ca în scurt • 
timp, în Ţara Zaranduluh |  
să se reia activitatea a- * 
cestor instituţii de justiţie |  
întrerupte de peste 27 de • 
ani. , |

ALEXANDRU JURCA |  
Brad

I

V fi cam e. * «ît a- 
ceastă vară, dar acest lu
cru  nti justifică d  unele 
activităţi ilegale ale unor 
comercianţi de ai noştri. 
Noi le-am zis uituci, ‘ia r  
ei sunt eu siguranţă alt
ceva, lăsând Bi latitdfJîAea 
dv s84 num iţi eum vreţi.

Unul dintre «4 este şi 
îoaa 1.»
S.G. Imd Admira Prod- 
Com SBL Hunedoara. A 
făcut ce a  făcut dânsul, dar 
a  „uitat" să Înregistreze în 
evidenţe 19 facturi privind 
berea ridicată de la  S.G. 
„Hăber* S.A. Haţeg. Res
pectiva bere era în valoa-

„UITUCII"
Ş I  B B R E A
re de 3 282 056 de lei, iar 
impozitul r i .e  vt,ţ-
sat ce ridica la 347 110 lei.

Tot in această categorie 
de uituci in tră şi Măria 
Ciupea, administrator la 
Ş.C. Complex Rusca-Com 
SRL Hunedoara. In cinci 
luni ale acestui an dna nu 
a  înregistrat 6 facturi cu 
U r* adusă cb la Haţeg, în 
valoare de 1413 734 de lei.

Impozitul către stat pe ca
re firma nu l-a achitat la 
timp se situează undeva pe 
la aproape o jum ătate de 
milion de lei.

Şi, în sfârşit, un al trei
lea uituc a r  fi şi Nicolae 
Filimon, administrator la
S.C. „Metalo-Cârpăţi1* ® L  
Deva. Chestiunile sunt ace
leaşi ca la ceilalţi, diferă 
d i.' val( r< i neînregistrată 
în evidenţe şi a impozitu
lui ce trebuia vărsat.

întrebarea ar fi însă u r
mătoarea : de ce domnilor 
„uitaţi" •*., ; atât t> 
simplu ? (V.N.)

In  dorinţa de a  revigo
ra  rasa de bovine Pint- 

zgau, pentru a-şi ocnpa Id
ee! ce i  se cevine, ce pri* 
Iejul Târgului de toamnă 
ce are Ide duminică, 2 
octombrie a c., t e  Băla de 
Criş. sa va desfăşura « 
manifestare aparte, prima 
de acest gen din jodeţttt 
nostru. Brie vorba despre 
târgul de animale din ra
sa Pîntzgau, ocazie cu 
care se va  face şi prezem 
tarea acestora şi acorda
rea premiilor pentru cele

T â r g  d e  a n i m a l e  
ş i  d e  m ă r f u r i

)

nud valoroase exemplar# 
crescute in  gospodăriile 

producătorilor agricoli par
ticulari sau de grup. Târ
gul de antumi# şi de m ăr
furi v« fi a m u *  potri
vit bunelor tradiţii, de o 
serbare câmpenească.

Foarte important pentru 
cei interesaţi este şl fap

tul că tot aici va fi pre
zentată şi o gamă largă 
de maşini agricole, pen
tru  agricultura familială, 
cu caracteristicile lo r şi 
ofertele pentru vânzare.

Organizatorii manifes
tării amintite su n t: Dl- 
recffa .generali pentru . a- 
grteultură şi alimentaţie,

.Oficiul judeţean de repro
ducţie şi selecţie a ani
malelor, Prim ăria ceuiu- 
nei Baia de Criş, Asocia
ţia judeţeană a  crescăto
rilor de păsări şl anima
le şi Societatea producă
torilor agricoli din zona 
montană a judeţului Hu
nedoara, care adresează 
invitaţia ca producătorii 
agricoli particulari şi de 
grup şă participe fn nu
m ăr cât mai marc la a- 
cest târg de toamnă. (Ni
colae Tîrcob).

VVWVWWVVVVWVVVVWVWWWWĂAiVlVWVVVWW
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D E '/A S A T

9,00 Emisiunea din sea
ra precedentă (reluare);
14.00 Videotext publicitar ;
18.00 Deschiderea emisiu
nii ; 18,05 Ştiinţa, in sluj
ba oamenilor — documen
tar TV-W orldnet; 18,19 A- 
vanpremiera filmelor Ia 
D evasat; 18,25 Un con
cert pe săptămână : „Flau
tul fermecat" de W.Â. Mo- 
zart (partea a I l- a ) ; 19,15 
XELE 7 abc. Film seria l: 
„Casa din preerie" ; 20,00 
Chestiunea zilei ; 20,50
Muzică ; 21,0Q Telc-maga- 
zinul sfârşitului de săptă
mână : •  Desene animate
•  Enigmele Terrei : dino

zaurii •  Avanpremiera fil
melor la Devasat •  Ştiri
•  Sport, muzică şi publi
citate •  O întrebare pe

săptămână •  Front Run- 
n e rs ; 22,45 TELE 7 abc. 
Film seria l: „Croazieră 
de lu x " ; 23,35 M itică; 
23,45 Film artis tic : „Fu
rie mortală" ; 01,00 Film 
artistic: „Turnul morţii" 
(reluare) ; 02,30 Videotext 
publicitar.

RADiO DEVA

6,00 BBC ; 6,30 „Mara. 
ton matinal" ; 9,00 Ş tir i ; 
9,10 Morning music ; 11.00 
Mica publicitate ra d io ;
12.00 Clişee cinematogra
fice T 13,00 Ştiri ; 13,10 
Mica publicitate ra d io ;
14.00 BBC ; 14.30 Country 
show ; 16,00 Radio maga
zin de v in eri: 17,00 Ştiri ; 
17,05 Mica publicitate ra 
dio ; 18,00 BBC ; 19,00 Top 
20+3 ; 21.00 BBC ; 21,30 
Muzică ; 22,00 Ş tir i; 22,10 
Blue n ig h t; 0,00 V.O.A. 
Europe.

Avancronica fotbalistică
După meciurile din Cu

pa UEFA susţinute de 
Dmaţnb ,şi Rapid jşf în Ei- 
ga Campionilor de Steauâ, 
sâmbăta, 1 octombrie, se 
desfăşoară etapa a Vil-a 
din Divizia Naţională la 
fotbal. Capul de afiş este 
întâlnirea dintre Steaua
— Dinamo. Ambele for
maţii au gafat.în , meciu
rile din* enf»< Dinamo fa-a 
reuşit decât un egal cu 
Trabzonspor (Turcia)
3—3 şi a ieşit din cursă, 
iar Steaua a fost învinsă 
pe teren propriu cu 1—0 
de Hajduc Split. Aşa că, 
sâmbătă. în Gherteea, va 
fi un meci al orgoliilor. 
Mai reţinem, din această 
etapă meciurile F.C. Na
ţional — In ter Sibiu, Cea- 
hlăul —- Rapid, Electropu- 

■ tere — U.T.A. şi F.C. Ma- 
} ramureş Petrolul.

In Divizia A, Corvinul
— după partida susţinută 
în etapa intermediară de 
miercuri la I.C.I.M. B ra
şov. unde a pierdut cu 
1—0 — primeşte mâine, 
la Hunedoara. în cadrul 
etapei a V il-a replica for
maţiei A.S.A. Tg. Mureş. 
Va ieşi Corvinul din de
gringolada In care a in
trat după etapa a IV-a ? 
E o  întrebare la care vom 
primi răspuns doar sâm
bătă la încheierea meciu
lui, cc nu va fi uşor, cu 
experimentata formaţie 
militară din Tg. Mureş.

Jiul, îh schimb, a  în 
vins în deplasare cu 3—2, 
la Armătura Zalău şi se

pare că se află pe dru
mul reabilitării. Ce va 

. face ţn . faţa Bihorului 2 
Va fi un meci foarte dis
putat, Jiul ţintind un loc 
in fruntea, clasamentului 
şi n-ar fi exclus qa bi- 
horenil să părăsească te 
renul învinşi..

Jîtapa a IX-a a Divi- 
E C, d e , duminică, 2 

octombrie, aduce în prim 
plan câteva partide, câ
teva întâlniri ce se a- 
nunţă a fi destul de e- 
chilibrate al căror rezul
tat este in ce rt: Minerul 
Bărbăţeni — Victoria Că- 
lan, Aurul Brad — Da
cia Ofâştie, Minerul Cer. 
tej — Mureşul Deva, Mi
nerul Uvezeni — Jiul Pe- 
trila. Minerul Şt. Vulcan 
— Constructorul Hune
doara. Nu am greşit de
loc cu meciul de !a Cer
te j. Mulţi cred că Mu
reşul Deva — după fu
zionarea cu Vega Caran
sebeş — nu mai are for
ţa şi omogenitatea pri
mei formaţii. In bună 
parte aşa este. Insă an 
trenorul principal al a- 
cestej echipe, Gheorghe 
Ţurlea, a ştiut ca ală
turi de câţiva jucători 
consacraţi să promoveze 
tineri jucători d 'n  pro
pria pepinieră şi, de la 
un joc la altul, echipa 
se prezintă tot mai bi
ne. Să urmărim partida 
de duminică de la Cer- 
tej !

SABIN CERBI)

Dulăii şi... liniştea
„Suntem un grup de lo

catari din blocurile de pe 
Aleea Pescarilor, cartierul 
Gojdu, din Deva, vecini 
cu blocul A 19. Ne adre
săm redacţiei cu speranţa 
că ne veţi salva, deoarece 
cu toate insistenţele noas
tre, nu am putut rezolva 
nimic. Despre ce este vor
ba : în  blocul A 10, scara 
IV, etajai 1, locuieşte fa
milia Braha Ion, salariat 
la RAGCL Deva. De câte
va luni de gile întreţine 
doi câini. Noi nu  avem ni
mic CU câinii. Să-i în tre
ţină sănătos. Necazul cel 
mare este că dulăii ne

strică liniştea. Slobozi pe 
balcon, latră până târziu 
în noapte şi dis-de-dimi- 
neaţă. Un lătrat puternic 
de scoală şi morţii din 
morminte. Am stat de vor
bă cu dl Braha Ion. l-am 
rugat, i-am explicat că tul
bură liniştea copiilor, a 
bătrânilor suferinzi, a  oa
menilor care lucrează pe 
schimburi, a noastră, in 
general. Nu a vrut să au
dă. Poate la semnalai zia
rului, d l Braha Ion va în 
ţelege să ne scape de a- 
cest adevărat coşmar. Vă 
m ulţum im ! (UN GRUP 
DE LOCATARI). _

!
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SC. HORTICOLA S.A. DEVA 
A N  V N ? A

l Pentru ocuparea postului de 
* M A N A G Î 8
l în condiţiile Legii 66/1993. Ofertele se db* 
; pun la sediul societăţii din Eleva, str. Hărăulol, 
|  nr. 40, în termen de 30 de iHe de Ia tiKiina JHţŞA 
» blicare.
|  Relaţii suplimentare ţa iei. 054/614318»

[ R.A.G.CA. SIMEETA 
■ Anunţă toţi consumatorii din oraşul Sime- 
S ria că în data de 3 octombrie 1994 se va sista 
|  furnizarea apei reci, între orele 7—19, pentru | 
« spălarea rezervorului.I I

F  R  E  S  C  0
w  m ar p

prtn reprezentanţă Hunedoara
•  dozatoare sucuri fsuperconcentrate)
•  maşini îngheţată; vitripe frigorifice 

refrigeratoare bere
•  masim paste făinoase
Hunedoara, str. N. Bălcescu. nr. I Poli

clinica cu plată. et. 3, tel. 054/712832.

MARI R&)UCS2U 
DE PREŢURI LA ,

ÎNDULCITORI

S.C. „METR0-MOBILA“ S.R.L.
Cu sediul în Deva, str. Sîntuhatm, nr. 31 A 

(intersecţia Hunedoara), angajează:
•  2 tâmplari
•  personal pentru manipulat şi montat mo

bilă la domiciliu
Condiţii:
— vârsta între 20—30 de ani
— absolvenţi de liceu cu serviciul militar 

satisfăcut
— fără cazier judiciar
— domiciliul stabil în Deva
Relaţii Ia telefoanele: 626338 sau 626291.

(cmd)

j S.C. AGROMEC S.A. DEVA ,
* Organizează concurs pentru ocuparea postu- J
j lui de ' ' ;.V:::+ + |
* •  MANAGER !
I în condiţiile Legii nr. 66/1993. Ofertele se depun |
* Ia sediul societăţii din Deva, str. Depozitelor,
I nr. 10, în termen de 30 de zile de Ia ultimul a- I

<CEC,j
%I
%
I i

S C. AGROMEC S.A. LUNCOIU DE JOS 
ORGANIZEAZĂ CONCURS

Ifc->l
I pentru ocuparea, postului de

M A N A G E R
j în condiţiile' prevăzute de Legea 66/1993. » 
j Ofertele se depun Ia sediul societăţi» dfs corn. |  
• Luncoiu de Jos, în termen de 30 zile de la ut- î 
j timul anunţ, (99832)1

J
SOCIETATEA COMERCIALĂ

„ K C .S .H ."  —  S A

l

Cu sediul în municipiul Hunedoara, str. | 
Constantin Bursan nr. 8, judeţul Hunedoara,] 
cod postai 2750,

O R G A N I Z E A Z Ă  
CONCURSUL DE SELECŢIE A 

MANAGERULUI, 
in conformitate cu prevederile Legii n?.j 

66/1993 şi a Normelor Metodologice nr. 1 
14 februarie 1994, ale Fondului Proprietăţii dej 
Stat.

Ofertele candidaţilor se vor depune în pilei 
închis, sigilat, la sediul societăţii comerciale, pâ* J 
nă la data de 2 noiembrie 1994. : *

Concursul de selecţie a managerului va 
vea Ioc Ia sediul societăţii comerciale, la dat 
de 10 noiembrie 1994, ora 9. s

Relaţii suplimentare se pot obţine la ser j

”  5

4
191.1 * diul societăţii la telefoanele: 054-712608 sairt
nd) \ | 054-713050, interior 101, între orele 7—15. t

* S  mm m  a m m » a mmm a amma a tm m  a  a m m  a  ma»m a m  > m m m  a .mm m  a  im am #
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FELICITARE

•  La împlinirea frumoa
sei vârste de 18 ani, pen
tru  Robert S. Dorin, sănă
tate,' bucurii, împliniri in 
.Viaţă şi „La mulţi ani". Cu 
toată dragostea, mama şi 
tata.

(91155)

VANZAlil — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând spaţiu de pro
ducţie (comercial), magazie, 
anexe gospodăreşti, apro
bare gaz metan, proiect 
pentru construcţie de casă, 
materiale pentru construc
ţia casei, spaţiu de 250 
mp, intravilan, în Deva, 
zona Biserică Ceangăi. Re
laţii tel. 627878. (91115)

•  Vând casă în. Deva, 
la preţul de 100 000 D.M., 
negociabil. Tel. 623297.

(91129)
•  Vând Toyota înm atri, 

culată, avariată, pentru pie
se schimb sau talon. 616735.

(91134)
«  Vând urgent garsonie

ră  confort X, etaj II, Do
robanţi. Tel. 626532. (91135)

•  Vând convenabil 25 000
buc. cărămidă. Simeria, 
tel. 660702. (91125)

•  Vând autobasculantă
SRD 6135, perfectă stare, 
preţ foarte convenabil. Tel. 
■613409. 1(91128)

•  Vând ARO 243. tam 
ponat, m otor. Braşov, sta
re  foarte bună, caroserie 
puţin avariată. Geoagiu Băi, 
teh 418169. orele 19—22.

(91124)
•  Vând certificat înm a

triculare Volkswagen 2000/ 
■fSD-213. Tel. 616352, 615617.

(9112)
■ *_Vând 2000 kg grâu, 230 

lei/kg, preţ negociabil. Tel. 
660724. (01109)

—* —»

•  Cumpăr obiecte
decorative vechi, mo
bilier, antichităţi. Tel.
628716. (91043)

— *— *— *— *— *— *— *— #— *— *—

•  Vând tobe Amatti, set 
complet. Tel. 617451.

(91107)
•  Vând sau schimb cu 

apartam ent casă Ilărău, 58, 
plus diferenţă. ' (91099)

•  Vând Opei Ascona 19, 
neinmalriculat. Tei. 671672.

. . (91027)

•  Vând casă Gothatea, 
şoseaua naţională sau 
schimb cu apartament 3 
camere, plus diferenţă. In
formaţii Deva, tel. 615093.

(91138)
•  Vând Opel Kadett 1,3

Combi, 1982. stare excep
ţională, 1300 mărci, even
tual cumpăr talon. Tel. 
641133. (91055)

•  SC Parc Mărginean
SNC Geoagiu Băi scoate 
la vânzare restaurant de- 
montabil cu terasă. Infor
maţii tel. 648211, 648243,
619223. (91004)

•  Vând casă, Mihai E- 
minoscu, 50Q mp, posibili
tăţi privatizare, gaz, apă, 
grădină. Tel. 623824.

(91002)
•  Vând BMW’ 318, înma

triculat şi BMW 316 — pie
se. Tel. 618916. (91152)

•  Vând apartament com
plet renovat, cartier Pro
gresului, compus din 2 ca
mere decomandate, etaj 
2, gaz. gresie, faianţă. In 
formaţii la tel. 612378, du
pă masa. (91161)

•  Vând Dacia 1300, sta. 
ra perfectă, Hunedoara, Do
robanţilor 10, tei. 724697.

(1254)

•  SC Costa-Rica SRL 
Hunedoara, bdul Liber
tăţii, nr. 11 bis, (ma
gazin Alfa), vinde en 
gros ulei import Gre
cia, la preţul de 2550 
lei. Tel. 715336. după 
ora 15. (0200)
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•  Vând maşină comple. 
.xâ de tâmplăric Abrikt 250 
mm (circular, freză şi 
găurit, fără grosime). Tel. 
728324, între orele is —17.

(1251)
•  Vând apartament . 3

camere, confort I, zona Bu- 
cegi, tel. 721617. (0198)

•  Vând VW Transportor 
Turbo Diesel, fabricaţie 88, 
şi Mercedes 207, neînm ntri-' 
culahil, tel. 718852. (1258)

ÎNCHIRIERI

•  Caut de închiriat a- 
partament 2—3 camere, ex
clus Micro -15, 616735.

(91134)
•  Caut pentru închiriat 

garsonieră sau apartament 
2 camere. Relaţii telefon 
616415, după ora 13,

(91121)
•  Ofer garsonieră (un

an), mobilată, zona Doro
banţi, chiria anticipată pe 
trei.luni. Tel. 621813. ore
le 14—21. (91108)

•  Ofer spre închiriere a-
partament două camere ul
tracentral. Deva, Decebal. 
bl. 22, s<*. C, ap. 54, teţ. 
611619. (91156)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2 
camere decomandate. De
va, Bulcescu Vechi, bl. L, 
etaj 3, ap. 9, cu garsonie
ră confort I, cu diferenţă, 
prefer Gojdu, după ora 17.

(91103)

PIERDERI
•  Pierdut carnet şomer, 

pe numele Neagu Elisabe- 
ta' Maria. Se declară nul.

OFERTE DE 
SERVICII
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•  Firmă particulară 
de construcţii execută 
lucrări de calitate ma
ximă. Tel 612589.

(90989)

•  Mişu Luppa anunţă ex
cursie Turcia, duminică. 2 
octombrie — 50 000 lei ; Po
lonia — 9 octombrie, — 
40 000 ici. Telefoane: 
612166 şi 714352. (90828)

•  Expert contabilă ţin
contabilitate firme particu
lare. Deva, Hunedoara, tel. 
715993. 618147. orele 16— 
22. (91132)

DIVERSE
•  SG Toranaga Coin SRL 

Orâştie declară < lao i l 
comercial pe' cah\ tţ-vn a- 
plica cu data de 1 Octom
brie 1994, între 0 la sută 
şi 200 la sută. (91111)

COMEMORĂRI

•  Cu durere în suflet
reamintim celor care l-au 
cunoscut că azi se împli- 
• s săptămâni
când a plecat pe drumul 
fără de întoarcere

LUGOJAN LAUREAN
Nu te vor uita şi te vor 

plânge mereu soţia, fiul, 
fiica, ginerele, nora şi ne. 
poţii. Comemorarea — du
minică, 2 octombrie, la 
Biserica ortodoxă din, lo
calitatea Câmpurl-Surduc.

Dumnezeu să-l odihneas
că ! ' (9688)

•  Cu nemărginită dure
re în suflet, soţul Drăghici 
C-tin anunţă comemorarea 
uruii an de la incredibila 
trecere în nefiinţă a iu
bitei, mele soţii

VEUONICA DRAGniCI 
(fostă RIZEA)

Lacrimile mele şi florile 
îi vor străjui mormântul. 
Parastasul sâmbătă, 1 oc
tombrie, la Cimitirul Ca
tolic din str. Emineseu. 
Dumnezeu s-o odihnească. 
Soţul Coste], (91113)

•  Cu nemărginită 
durere, familia anunţă 
împlinirea a 6 luni de 
la trecerea în veşnicie 
a celui care . a fost 
un soţ, tată şi bunic 
minunat

ing. MUDREŢCIM 
LUDVIG

Nu te vom uita nici
odată. Dumnezeu să 
odihnească acest suflet 
nobil.

Parastasul de pome
nire va avea loc sâm
bătă, 1 octombrie 1994, 
la Biserica „Sf. Nico- 
lac“ din Hunedoara.

(91033)

•  Familiile Ardeu şi 
Poenar, clin Deva, a- 
nunţă cu deosebită 
tristeţe trecerea în lu
mea tăcerii a celui ca
re a fost un om de 
aleasă omenie, un bun 
soţ, tatu, frate şi cum
nat
AUGUSTIN ARDEU

în vârstă de 53 de ani. 
tr m i tn niarc î , 
vCa loc sâmbătă, 1 oc
tombrie, ora 15, la Ci
mitirul Catolic, din str. 
Emineseu, Deva. Dum
nezeu să-I odihnească.

(91139)

•  Se impiinesc şase 
săptămâni de jalnică 
tristeţe şi durere,' de 
când tu, mult iubitul 
nostru fiii şi nepot

MARIUS IGRET
ne-ai părăsit pentru 

totdeauna. De dorul tău 
lacrimile nu vor seca 
niciodată. Dumnezeu 
Să te ierte şi să te o- 
dihnească, suflet curat 
şi bun. Tuta, mama, 
unchii şi mătuşile.

(91144)
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N O U T Ă Ţ I

de la L o to -P ro n o s p o rt
#  După ec domnul Tămaş Laurenţiu din DEVA a 

câştigai la TOMBOLA Campionatului Mondial o excur
sie la l ’aris la meciul ItOMANIA — FRANŢA din 8 oct. 
1994, iar o jucătoare din Orăştie a câştigat o excursie 
la meciul ROMÂNIA — ISRAEL din 14 dec. 1991 şi 
s-au acordat alte numeroase câştiguri dc milioane în 
judeţul nostru, atât la Loz în plic cât şi la Loto 6/49, 
Nproc,, Expres şi Pronosport, iată Că RALPS a hotă
rât să ofere noi şanse de câştiguri pentru lozurile a- 
parlamentelor (dc 1000 lei/buc.) NECAŞTIGATOARE 
cu următoarele p rem ii:

#  3 autoturisme dc import
#  15 televizoare color de import
#  10 combine frigorifice dc import
Aceste obiecte sc vor acorda prin tragere la sorţi 

iu următoarele condiţii:
— trimiterea (numai prin- agenţiile Lolo prono

sport) la RALPS Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, in
tr-un plic închis, a unui bilet NECÂŞTIGÂTOH din 
emisiunea LOZUL APARTAMENTELOR în stare fi
zică bună, având înscrise pe verso nume, prenume, 
adresa completă la fel ca şi pe plicul poştal. Plicul

va fi închis după verificarea acestora dc către ges
tionarul din agenţie.

Participantul va achita suma de 100 lei pentru 
fiecare plic depus şi va primi unicatul chitanţei. Sc 
poate elibera o singură chitanţă pentru unul sau mai 
multe plicuri.

Deci, nu aruncaţi lozurile necâştigătoare din e- 
misia Lozul Apartamentelor, şi folosiţi şansa oferită 
prin Tragere la sorţi.

#  Reamintim numeroşilor câştigători la sisteme
le loteristice că plata câştigurilor sc face în termen 
de 30 de zile de la data tragerii sau concursului ast
fel :

— pentru sumele de până la 200 000 lei la agen
ţiile Loto din municipii şi oraşe ;

— pentru sumele de la 200 000 Iei Ia 1 500 000 lei 
plata se face Ia Sucursala Judeţeană Loto Pronosport 
din Deva, bdul Decebal, bl. 1 Â.

0  Ultima serie de Loz în plic pusă în vânzare la 
agenţiile Loto pronosport din judeţ este seria 11-11, cu 
câştiguri în autoturisme, excursii (Ia meciul Israel — 
România din Campionatul European de fotbal), îh o- 
biecte (televizoare color, combine frigorifice) şi evi
dent câştiguri în bani.

VA DORIM CÂŞTIGURI CAT MAI MULTE, CU 
INSPIRAŢIA ŞI NOROCUL ÎNAINTE!

0 Este de reţinut faptul că la Loteria Naţională 
câştigurile se plătesc integral, nefiind impozabile.

Tribunalul Hunedoara
Cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 35, 

telefon 611574,

ORGANIZEAZĂ

la sediu, in data dc 6 octombrie 1994, ora i 
10, pentru j

•  Cumpărarea şi instalarea unei centrale \ 
telefonice automate. jt
---------------------:--------- :----- m\

REGIA AUTONOMA MUNICIPALA J 
DE GOSPODĂRIE COMUNALA j 
SI LOCATIVÂ HUNEDOARA I

A N U N Ţ Ă

Sistarea furnizării apei calde menajere în 
perioada 3—8 octombrie 1994, pentru agenţii 
economici şi populaţia deservită de S.C- „Si
derurgica" S.A., prin CT 2, pentru revizii co
mune. (CEC)

REGIA AUTONOMA MUNICIPALA 
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
Şl LOCATIVÂ HUNEDOARA

A N U N Ţ A

Informăm agenţii economici şi populaţia 
municipiului Hunedoara că începând cu data 
de 3. 10. 1994 încep probele de termoficare tn 
instalaţii interioare. Rugăm să sc ia măsurile 
corespunzătoare pentru a preântâmpina even
tualele deranjamente. (CEC)

SOCIETATEA AUSTRIACĂ 
CREATIVE TEAM

Deva, telefon 618676

Solicită spaţiu central pentru închiriat cu 
o suprafaţă de minim 50 mp. Spaţiul trebuie 
să aibă vitrină spre stradă şi magazie. (90839)

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET“ — 
FILIALA BLAJ

Organizează în data dc 1 octombrie 1994 
concurs de admitere la:

•  Facultatea de istorie-gcografic.
•  Facultatea dc ştiinţe agricole, specializa

rea: management agricol-
0 Colegiul universitar de contabilitate, co

merţ, turism, specializarea: contabilitate.
•  Colegiul universitar pedagogic dc insti

tutori.
Candidaţii cu medii peste 5, obţinute la fa

cultăţile de stat similare, se pot înscrie fără c- 
xamen de admitere.

Informaţii Ia Blaj, tel. 058/711258.
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