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Primenirea ca acî ft iţftt ic  ~j
ornant' Si a .!Un proverb românesc în acel moment' Şi a- , 

spune pe şleau că ce-i ceasta nu numai la noi, 1 
prea mult nu-i sănătos, la-români, ci şi la „casei 
realitate care se dove- mai mari**, cum a fast W

Italia, de pildă, când Sil-J 
vio Beriusconi a intuit j 
acest lucru, a creat o ţ

Anul V IM i Nr. 1301 ■  VINERI, 20 ianuarie 1995 4 pagini •  76 iei

Primul ministru Nicolae Văcaroiu a susţinut 
un „simultan" cu 200 de persoane

înainte de ora 16 â zi
lei de miercuri, 18 ianua
rie a.c., circa 200 de per
soane — conducători de 
întreprinderi şi instituţii 
din judeţ, lideri sindicali, 
primaţi de comune, oraşe 
şi municipii, parlamentari, 
csssilieri municipali şi ju 
deţeni, membri ai Comi
siei Administrative jude
ţene Şi ai Delegaţiei Per
manente a Consiliului ju
deţean, ziarişti din presa 
scrisă şt audiovizuală 
s-au adunat la sala de şe
dinţe a Prefecturii jude-' 
ţuluj Hunedoara pentru 
Întâlnirea cu dl. Nicolae 
Vâcărtew, srimui tr.'cU ji; 
al guvernulsd, şi cu nu
meroasa delegaţie care l-a 
însoţit în vizita de lucru 
efectuată in judeţul nos-. 
tru şi m care l-a avut ca 
invitat pe dl. Adrian Năs- 
teşew preşedintele Camerei 
Bepmiaţaor, preşedintele 
executiv al Partitiului De
mocraţiei Sociale din Ro
mânia.

La 16,15 fix, după ne
dezminţitul sfert de oră
academic românesc, dele
gaţia a intrat în sală-

Cuvântul de salut la a- 
dresa Înalţilor oaspeţi ş  
fost rostit de dl. Georgel 
Răican, prefectul judeţului 
Hunedoara, care a prezen
tat apoi gamă largă a a- 
tribuţiilor participanţilor la 
întâlnire, predum şi câ
teva secvenţe ditrmunca şi 
viaţa hunedorenilor. Au 
trecut apoi'pe la microfon 
mai mulţi directori de în
treprinderi şi lideri sindi
cali care au subliniat prin
cipalele probleme şi gre
utăţi din unităţile în b a»  
lucrează, au propus mă
suri şi ad solicitat sprijin 
de la guvern pentru solu
ţionarea lor, susţinând, fie
care, cu argumente mai 
mult sau mai puţin con
vingătoare, mai solide saş 
mal fragile, importanţa do- 
sr'm Jor în ire îcupâ 
funcţii de răspundere şi

necesitatea revigorării ac
tivităţii productive. Direc
tori generali sau mana
geri — de la Regia Auto
nom ă a Cuprului şi Jtlfr 
nexfor" Deva, „Favior" şi 
„Mecanica" Orăştie, „Re- 
va“ Simeria şi Regia Auto
nomă a Huilei Petroşani—, 
preşedinţi de sindicate, de 
cartele şi confederaţii — 
din siderurgie şi minerit 
— au adus la cunoştinţa 
«Hui prim ministru Nico
lae Văcăroiu, a membrilor 
delegaţiei guvernamentale, 
un evantai complex de 
neajunsuri tehnice şt or
ganizatorice, de dificultăţi 
sociale c a »  au apărut în 
activitatea economică şi in 
Viaţa oamenilor după 1999.
; Au revenit în discuţii 
gravele fenomene ale şo
majului şi blooajului eco- 
nomico-fin*aciar, ale re
structurării exagerate g. ă- 

' numitor activităţi, precum 
investiţiile în general-• şi

construcţia de locuinţe în 
special, diminuarea de ne
conceput & prospecţiunilor 
şi explorărilor geologi» 
(Nicolae Ţăndrău, manager, 
„Minexfor" Deva), ca si 
a activităţii de reparat ma
terial ruiant — vagoana 
de persoane şi de marfă 
(Octavian Budacu, director 
generai, „Reva“ Simeria). 
exportarea de piei crude 
de ovine in timp ce fabri
cile româneşti resimt ■■> 
foame cumplită de aseme
nea materii prime (Ioan 
1 serean, (*. ector - - ' i i  
„Favior" Orăştie),' politica 
defectuoasă a preţurilor, a 
alocaţiilor de stat pentru 
copii, a pensiilor etc.

Un moment încordat l-a 
gengr^j: stoparea de către 
dl. pnm-ministru a dis
cursului lisferţilui d e s in -1  
i c a t  . dg la „Siderurgica" j 
Hunedoara, dl. Petru Vai- 
d (^  4i*mrs rltotoe prea? a- 
bundent, deşi interesant in ;

chestiuni de ordin social 
care-i privesc nu doar pe 
salariaţii din minerit şi 
metalurgie, ci şl pe cri 
d n m e  sec oare 
tive: salariul minim e* 
conomieţ alsegpife «tot' 
pentru -m**» enişteffă pf*> 
ţuriior, stare» de sănătate 
a p<«>ţk.ttel, 'pWMiM»

" cuinţrior pilii".' ttetţri şl 
. a ; şomajuiui efe. Iterevcn- 

ţie pfr. iă a dlui Nkwl*e 
: Văcărind, - care a  declanşat 
: imedţkţ .Hă diitof:';<şoripe, 
prelvtoglt c- - tridfetdgfn,

, între «Mi Muiţi % 'f\t
sindiŞ “ ' ...
zentai
cii # 1______ .: pent«% ||^lf|p'.».-is; «mm»

1 foarte solidari âtUncî când 
■ revendică drepturi, 
j Şi, în pofida faptului că

; DUMITRU GHEONEA, 
ION CIOCLEI

deşte a fi valabilă şi in 
politică. Atunci când - o 
formaţiune politică bate 
pasul pe loc, când pro
gramul. propus electoratu
lui nu aduce modificările 
în bine aşteptate de a- 
legâtori, este clar că se 
impune o schimbare, o 

; primenire menită'să spo
rească credibilitatea ce
lor aleşi în ochii celor 
chemaţi să aleagă. ' 

Lucrul acesta nu este 
cu totul nou şi politici
enii noştri l-şu practicat 
cu succes în scurta noas
tră istorie postdecem- 

bristă. Să ne amintim doar 
de experienţa... trandafi
rului, când, după o pri
mă perioadă de deţinere 
a puterii, F.S N.-ul nu a

formaţiune politică nouă, , 
„Forza Italia11 şi... a a- \ 
juns prim-ministru. Că 
nu a stat prea mult în 
această postură c o altă 
problemă, dar nu sc ştie 
niciodată...

Nici nu am intrat bine 
în acest ianuarie 1995. 
că febra alegerilor din 
anul viitor a început să 
cuprindă eşichierul po
litic românesc, anul pre
electoral anunţându-se 
deosebit de efervescent.

Lovitura de teatru a 
venit din partea P.S.M., 
cei şapte moderaţi şi re
formatori. în frunte cu dl. 
Tudor Mohora, părăsind

V
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fost in măsură să aducă 
satisfacţia aşteptată iu 

Atunci
produs sciziunea sl 

imunul Ion Iliescu a 
Croat, practic, u n ; - nou 
şmnfd, FJCLS.R.-U1, ca 

Intr-o perioadă 
sciirtâ, de câteva tuni de 
«Re, * câştigat alegerile 
f i  fc'ţtţmxntM.

Ap*# iii*. v* scena pf<»
. HîliS ; ;faia»
maţisd Democratice * fast 
la rited&ă el izvorâtă din 

unei

'.«S >
ţGbaămiaâe ?»•#%, « t-ri

ş i tv  tem**

«WJtS&A
- ■ n l f i r  m ai.bubă «tocit 
fftîâfîniîo -- bmiViauaie ale 
partidelor componente, 
dovadă. ■ fiind şi rezulta
tele obţinute de. candida
ţii proprii in unele cir
cumscripţii electorale, 
v Eieştoratul,. simctiateţâ

torildr, doreşte ca in pei
sajul ofertei politice să 
apară elemente de nou
tate, care să ofere solu
ţii mai bune pentru pro
blemele nerezolvate până

zgomotos citadela socia-) 
liţratî.v» rmrt**ţ |
a  crea o nouă formaţiune (

- modernă. 1 Au ?
a « « '.  o«r«) dumneator.l 

imemOe «  pcen I  
'târne alâtswf» 4e istei Ver-1 
&â% şt PâiM-mm şt ,
din acest motiv, este ne- 
vriş «I» o C«,i
m  tţAom tănMri,
parii.: vom vedea ţ i  «am 

■ Ĵ rfSjasţa. _ : ASă" 1 ■
.>. “ Taaittitd, «tor este eter 
<tă. a i w ' s  art o tMme 
teai lungă, ^pce atoftvtto 
cin 1996 şi chiar mai 1

Nu ştim care vor fi,
• -We evoluţii, ««> 

gânduri şî frâhiântări sUdt 
în alte partide sau coa
liţii politice, deşi se fac 
destule speculaţii şi măi 
„transpiră** câte ceva.
In orice caz, preocupări- 
pentru prm rm jrc pol«-#t 
«că; f
mai să fie aşa, câtă vre- 
me pe actualele idei şi 
programe . s-a cam bătut J 
pasul pe loc... )

VţTIBEBIU ISTEATE

Ce „smin“ datele statistice i

In dialog cu riderwgişiii din Hunedoara.

In judeţ, Direcţia de 
statistică are , îd ‘calitate 
de colaboratoare un nu
măr de 260 de familii ce 

‘ constituie eşantionul - dă 
la care s-au recoltat In 
1994 datele referitoare la 
bugetelp de familie. - Ce 
„spun“ pceste date ? Că 
faţă de anul precedent 
1993, veniturile populaţiei 
au fost cu 264,1 la sută 
mai mări. Nu vă gră
biţi cu aprecierile, că n-a 
dat bunăstarea pe dina
fară. - In âCeiaşi timp, 
cheltuielile au marcat o 
creştere de 266,7 la. sutăi

Adică, am cheltuit din 
slănina din pod.

Pe ce. s-au cheltuit a* 
nul trecut veniturile 
populaţiei ? Peste 69 la 
sută pe mâncate, cari 
vOrba dascălului din Hu- 
muleşti :* „Golătatea în
conjoară, dar foamea dă 
de-a dreptul". Ce-a mâţ 
rămas s-a impărţit ast
fel: 9,9 la totă pentru 
îmbrăcăminte 73 Ia sută 
pentru locuinţă, 4,7 la 
sută pentru Învăţământ 

ION CIOCLEI

(Canttattare io pag. o 2-a)
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Q  Inaugurare. Un eveniment 
deosebit şi mult aşteptat de lo
cuitorii din zonă va avea loc 
sâmbătă. 21 ianuarie a-a» la  
Brad. -Este vorba de inaugura
rea Judecătoriei, Parchetului j i  
a Notariatului din localitate. 99 
realizeasă astfel o aud veri» 

- do rin ţă . a  moţilor din "Ţfra 
Zarandului, sn faoe un tiţpv» 
te te  pas te apărarea legallţtţit 
ş i camotidarea statului de dri^t. 
<V.N.)

©  Mulţumiri din partea FL 
firite de Cruce- Roşie Hunedoara 
— Deva, pentru- REVA Sijmmta

(fosta 1MMR). Firma simeriană 
« la Ato*»# SltoM o  eett* 
« ţw  te  # # » & # # #  M ,
Rănii i i  «  pai4j
ţca trj. ajutore» «w

g w »  deyiriî gaetertîw 
•te pcteMkJwtor «te asjivte «tt 
« t e t o i  w t a  -itt'iAi «t- 
deşlteţa. CVJI4

©  AmbatejfaL DL I. Tudor, 
din Deva, ne m p a t e a l  eu in
digna» o  practică negativă în
tâlnită la unele magaatee aU- 

hmofâmi hşm  
aatetefi^rior »ş»-
ră ln n i t le  t a p sc h c t t t e  p io d n re to  

—— parteer, sahtew, 
eaşenşnl ţi  M M r i w l - t a U M t  
granşă, care uneori wprerin lt  
câteva procent»  ten»  din marfă.

Astfel cauumatenâ este serios 
frikdUt la plată. Câne stopeasâ 
m ie ptmxâm  pigute- ;
toa» î  fN. T4-

©  F iteH ln » . |n  oraşul tp m  
- eajSă îa ec sagîiăifiă l»2 socletftţl 
creiwTcitdepa«tiGC*re«, te (tisto^8 

' domenii de activitate. Dintre a* 
m stea, 7* tont asociaţii familiale, 
Iar 39 tote meseriaşi indepen- 
dscH Cm  >Mut tmgmiMmâ dtp- 
m  *-msrnt* mi* M*i£4t&’'rw ‘'. 
ce aparţine dlui Mlhai Dan.
m m

©  Despre Luceafăr. Secţia de 
■ e«i4r a BUBiiteeR Judeţene „O- 
vid Daw t n r i", In cohterare 
m  ŞcoâM VkmmHk M t. L dasa 
dnet teviţitoare Delia Szanto,

a  organizat o emoţionantă e- 
vocare despre „Dminescu, Lu- 
eeafărul poeziei româneşti". S-a 

1 organizat, de asemenea, o expo
ziţie de carte „Efninescu, poetul 
nepereche". (M.B.)

0  Noaptea. La Petroşani, in
tr-o noapte, poliţiştii au avat 
curiozitatea sa-1 întrebe pe Va- 
tile Bfrinde din localitate cam 
ce are ascto» tei ? Vasile dâ din 
colţ te caâţ. Se stabileşte mat 
apoi că bunurile in valoare de 
300 000 de lei erau tocate de ia 
o firmă particulară. (V.N.)

20 ianuarie

•  Au trecut 19 zile 
din an; au mai rămas
346;

»  Cav. Eftittee cel 
Mare, Sf. Mc. Vas şi 
Ensebiu :

•  1S27. PETRU KA- 
REŞ este, ales domn al 
Moldovei;

9 1880. Apare la fiu-, 
cureşti revista „Litera
torul", fondată de Ai. 
Macedonski.
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nn  1 ___ • • • mesei „consumate in scara ac îanas-
70 de COPII internaţi rie. Provocată de maioneză cu cartofi-,

. . .  . . .  . „ . toxiinfecţia alimentară s-a manifestat la
CU toxiiniecţie âlinientaFd ! ceiin ternaţiprin  greţuri, scaune diareice

ţi febră.
Miercuri, 18 ianuarie a.c., la Spitalul Din datele pe care le-am obţinut de 

din Orâştie au fost internaţi 7Q ’de copii la Spitalul Orăştic, cazurile de toxUn- 
proveniţi de la Casa de fete din tocai»- fecţie alimentară sunt in forme uşoare, 
tate. Motivul internării, în procedură şi medii, fiind luate toate măsurile din 
de urgenţă, II reprezintă declanşarea u- punct de vedere , medical, pentru a nu se 

nei toxiinfecţîi alimentare, ca urmare a înregistra evenimente surpriză. (C P.)

Obiceiuri şi datini
faptul că, la sfârşitul lu- â  avut loc un frumos 
nii trecute, t la Şcoala Ge- program artistic prezentat 
neralâ din Sălaşu de Sus de preşcolari şi de elevi

din clasele I—VIII. Deşi1 
a ajuns cam târziu-' .4» 
redacţie scrisoarea dân- 
şilor, încercăm să facem

Am primit ge )a dnii 
prof. Pdtre Lorşhţiu, di
rector coordonator şi Do
rică Şotingă, viceprima- 
rul comunei, o scrisoare 
prin care ne fac cunoscut

cunoscut conţinutul; ei, 
având . în vedere că a  fost r 
uri fapt deosebit la nive
lul comunei. Spectacolul,' 
emoţionant în felul ;sâur, 
a Cuprins in cea mâi mare 
parte a sa obiceiuri, şi 
datini legate de sărbăto- i 
rile de iarnă, obiceiuri 
întâlnite în satele comu
nei- Alături de braduJ- 
împodobit cu grijă s-a 
aflat şi. Moş Crăciun. 
După încheierea specta
colului ,un grupft de co
lindători elevi au mers 
cu, colinda la toate insti
tuţiile comunei, începând 
cu Primăria. -Au fost ' 
colindate casele profeso
rilor, învăţătorilor şi e- 
ducatorilor. Cu deosebită 
bucurie au fost primiţi 
colindătorii de profesorul 
pensionar Ştefan Crişan, 
care f peste-20 de ani a 
fost directorul şcolii. 
Spectacole asemănătoare .* 
ău fost prezentate de e- \ 
levi în toate satele co- I 
munei. (M.Bi) IFormaţia de obiceiuri şi datini a elevilor din Sălaşu de Sus,

Primul ministru Nicolae Văcăroiu a susţinut 
un „simultan" cu 200 de persoane

— ((Urmare din pag. 1)

dl. Nicolae Văcăroiu a mai 
şi întors-o ca la... Palatul 
Victoria, a concluzionat 
scurt, apăsând puternic pe 
câteva pârghii care con
diţionează direct, hotărâtor 
soarta economiei şi a vieţii 
Sociale în ansamblul ei. 
Acestea ar fi, în concepţia 
domniei sale — .şi îl ac
ceptăm întru totul — MUN
CA şi REZULTATELE EI 
CONCRETE, pe care nu 
le-au rostit în cuvântul lor, 
măcar şi în treacăt, vre
unul dintre liderii sindi
cali. „Am intrat pe stabi
litate macroeconomică şi 
pe consolidarea economiei

naţionale, sublinia dl. Ni
colae Văcăroiu. Vrem să 
soluţionăm problema blo
cajului economic — dato
rat în principal creditelor 
cu dobânzi mari, dar şi u- 
nor cauze organizatorice, 
de cheltuieli şi consumuri 
exagerate —, însă aceasta 
prin măsuri gândite, raţio
nale, să nu dezechilibrăm 
din nou sistemul. Trebuie 
să stăpânim preţurile, să 
controlăm inflaţia, să ur
gentăm programul re
structurării economice, să 
diminuam dobânzile la 
credite, să reluăm activi
tatea de investiţii şi dez
voltare. Deosebiţi de im
portant este să vedem cum

şi cât poate guvernul să 
se implice In domeniul 
producţiei sociale, pentru 
că, vă spun, România are 
cei mai tineri pensionari 
din lume, Ia noi 1,7 sala
riaţi întreţin un pensionar, 
178 de zile dintr-un an nu 
se lucrează, având cea mai 
mică săptămână de lucru 
din Europa. Nu avem de 
unde să împărţim atâtea' 
milioane şi miliarde câte 
ni se cer din toate păr
ţile. Pentru ca, repet, ba
nii vin numai din muncă 
şi din realizări. Nimeni 
nu ne dă nimic pe gratis. 
Eu sper totuşi că 1995 va 
fi un an mai bun. Vă do
resc tuturor succesl".

In vizită la S.C. „Rempes" S.A Deva.

Discordie în Convenţia
-Domnul Coposu este ple

cat pe meleaguri -germane 
şi' vine rar pe acasă, unde 
stă puţin. In lipsa pre
şedintelui P.N.Ţ.C.D., ce se 
pretinde cel mai tare din 
parcare — pardon din Con

venţia Democratică menti' 
brii respectivului . conglo
merat de formaţiuni poli
tice au început să-şi ia 
nasul purtare, să-şi fa- 

. că de cap, mai corect spus.
- Cum ? '•*}}; l

Una din cauzele hârâie- 
iilor lor este ponderea fie
cărui partid in C.D.R., 
PN.Ţ.C.D. susţine că a r , 
avea dreptul la 50 4a sută 
din voturile electoratului, 
aşa „cum a realizat la ale
gerile trecute. Or, de a- 
ţunei şi până acum situa
ţia .partidelor aflate sub 
semnul cheii s-a schimbat. 
Tot P.N.Ţ.C.D. susţine să 
se meargă pe liste comune 
la viitorul scrutin. Cu 
apibele chestiuni nomina
lizate m a i. sus, P.L. ’93 
hu. este de acord, liderii 
acestei formaţiuni susţi
nând liste separate, scon
tând pe creşterea influen- 

. ţei sale în rândul electora
tului, lucru de altfel real. ; 
Spre această părere înclină 
şi Partidul Alianţei Ci

vice ăl dlui Manolescti. j 
Un alt măr al discor- ’ 

diei. din C.D.R.- este can- * 
didatura pentru preşedin
ţia României. Şi aici po- , 

jîiţiile sunt împărţite.. 
PN.Ţ.C.D., A.C. şi unele 

"formaţiuni mărunte — ai 
căror membri încap Intr-un 
microbuz, cum spunea ci
neva — îl susţin pe dl. 
Emil Constantinescu. Nu 
_  ţipă. P.L. *93, 1 PwS.DJt.

. şi alte partide ~  dl. E.G. 
nu este un concurent se
rios, cu şanse de câştig 
în faţa dlui Ion Iliescu,; 
fără să. şe ştie precis dacă. 
dl. I.I. va mai candida' la ’ 
alegerile din in u l viitor, r 
Chiar dacă aşa se vor pe- ̂  
trece lucrurile —• adică 
actualul preşedinte nu va 
voi încă uţi mandat — 
partidul do guvernământ 
are personalităţi care să- 
aspire cu şaiise de câştig 
In alegerile viitoare. Alt
fel spus, C.DJt. nu are 
încă o persoană de talia 
titanilor din P.D.S.R., iar 
dl. Emil Constantinescu — 
deşi se vâră in faţă la fe
lurite manifestări — nu le 
vede la politică sau -■ le 
vede strâmb. Convenţia 
Democratică ar trebui să 
găsească sau să atragă un

om pe care , să-l pregă
tească pentru a candida la 
funcţia supremă In stat, 
să-l facă cunoscut electo
ratului pentru a-1 atrage 
de partea lui. - 
f  Discordia din C.D.R. se 
relevă' prin ziare, prin con
ferinţe de presă şi,, se pare, 
se ascute.de la o zî la alta. 
Să avem răbdare până la 
întâlnirea la vârf a con
ducerii CJDN. anunţată 
pentru săptămâna Viitoare. 
Şe vor clarifica lucrurile 
(iau se vor încâlci şi mâl 
m ult? Vom vedea, *

TBAIAN SONDOR

La „Corvinul" se  m enţine obiectivul propus
într-o scurtă convorbire telefonică pe 

care am avut-o cu dl. Dorin Nicşa, noul 
preşedinte al Clubului do fotbal CorVi- 
nul Hunedoara, interlocutorul ne-a spus 
că, în locul dlui Rcmus Vlad, funcţia 
de antrenor principal al echipei a fost 
încredinţată dlui Ioan Petcu.

Referitor, la obiectivul propus pentru 
actualul campionat, dl. Nicşa ne-a pre
cizat că acesta rămâne neschimbat, adică 
lupta pentru promovarea în Divizia Na
ţională. In acest scop, antrenamentele au 

'început, din data de 10 ianuarie a.c., iar 
în perioada 20 ianuarie — 1 februarie

echipa se va afla la Cioplea — Predeal, 
unde va continua pregătirile, după care 
se preconizează un turneu în Ungaria, 
în perioada 6—12 februarie. , i

Cu privire la componenţa lotului, a- 
cesta este cel cunoscut, cil excepţia a 
trei jucători, respectiv Halostă, Şuva- 
gău şi Zanc, care au termen ca până la 
20 ianuarie să-şi precizeze, opţiunile. 

Dorim noului conducător al clubului 
şi antrenorului principal ca, împreună 
cu jucătorii şi colaboratorii, să aibă mult 
succes în atingerea obiectivului propus. 
(N.T.) :o ̂  îl

C U P A  „ I O A N  Ş T E F A N E S C  U “
In organizarea Centrului 

de copii şi juniori -„Mu
reşul" Deva, cu sprijinul 
Direcţiei judeţene de sport 
şi Asociaţiei judeţene de 
fotbal Hunedoara — Deva, 
in perioada 20—22 ianua
rie a.c. are loc, la Sala 
sporturilor din Deva, com
petiţia de fotbal în memo
ria apreciatului om de 
sport şi fotbal, regretatul 
ing. Ioan Ştefănescu. La 
actuala ediţie a competiţiei 
şi-au anunţat participarea 
echipele de jucători năs

cuţi în anul 1982, de la 
C.S.S. Hunedoara-, Star *91, 
Metalurgistul' Cugir', Da
cia Orăştie, Mureşul De- 

„ v a 'ş i Corvinul Hunedoara. 
Jocurile se vor desfăşura 
în sistem turneu (fiecare 
cu fiecare), pe durata* a 
două reprize a >20. de mi
nute, cu pauză de 5 mi
nute între reprize, acoir- 
dându-se câte 3 puncte la 
victorie, un punct la meci 

egal şi 0 puncte la meci pier
dut. S-a convenit ca echi
pele să fie formate din

, handbal

ju n io rii, n  « au Întrecut la  deva

In perioada 12—15 ianuarie a,c., la Sala sportu
rilor din Deva s-a desfăşurat. faza interjudeţeană — 
turul — juniorilor II la handbal, băieţi. La. capătul 
unor întreceri-pasionante, pe primele, trei locuri s-au 
clasat, în ordine, C.S.S. Poli Timişoara, C.S.S. Arad 
şi C.S.S. Oradea’: Returul se va disputa în Juna mar
tie a.c., tot ia sala sporturilor din municipiul Deva.

Echipele clasate pe primele două locuri vor par
ticipa la întrecerile semifinale pe ţară.

câţe 5 jucători de câmp şi 
un portar.

Jocurile se vor desfăşura 
după următorul program :
. Vineri, 20 ian. 1995, (e-
tapa I şi a Il-a): ora 9 —
C.S.Ş. Hunedoara----Start
’91; ora 10 — Metalurgis
tu l Cugir ■— Dacia Orăş
tie; ora II — Mureşul De
va — Corvinul'Hunedoara; 
ora 15 — Start *91 — Cor
vinul; ora 16 — Dacia — 
Mureşul; ora 17 —j  C.S.S. 
— Metalurgistul.

Sâmbătă, 21 ian (etapa a 
IH-a şi a .JV-a): ;ora ;9 \—- 
Metalurgistul — Sţarţ *91; 
ora 10 — Mureşul C.S.S.*; 
ora 11 — Corvinul — Da- 
eia;.:0ra-15 •— Start ’9P - r  
Dacia;.ora; 16 — C.S.S. — 
Corvinul; ora 17 — Meta
lurgistul — Mureşul. ■

Duminică, 22 ian. 1996, (e- 
tapa' a "V^âj: oră ’9 —• ‘"Da
cia — C.S.S.; ora 10 — Cor
vinul Metalurgistul; ora 
11 — Mureşul — Start *91.

După oră 12 va - avea 
loc festivitatea' de premiere 
a câştigătorilor competiţiei.

Ce „ s p u n "  d a te le  s t a t i s t i c e  !
(Urmare din pag. I)

şi educaţie. Diferenţa ___  „ .
pentru alte necesităţi ale pate ? Aproape 20 
traiului zilnic.

se in prim-plan salariul, I 
care a fost anul trecu t« 
structura populaţiei ocu-1

• * : ■  
sută a fost ocupata in |

Care au fost anul "tre- agricultură, iar restul In * 
cut sursele veniturilor industrie şi servicii.  ̂ |

populaţiei? Majoritatea au Ce-ar mai fi de zis ? „ 
ca sursă salariul, dar au Poate două cuvinte despre I 
marcat creşteri faţă de ce alimente . anume au , 
anul precedent veniturile constituit bâza în alimen-j 
din agricultură şi cele taţia noastră. Consumul I 
din servicii. ' de carne — în scădere, j

Vorbind despre surse iar cel de pâine şi car- | 
de venituri, şi situându- tofi în creştere. . “
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La Lupeni, Arghil Lă
cătuş, om la 50 de ani, era 
cunoscut, ca un împătimit 
al alcoolului. Din această 
cauză nu mai lucra, iar 
familia îl părăsise. Din
colo de toate acestea, era 
şi deosebit de violent. 
Totuşi, nu se întâmplase 
nimic grav. Până intr-o 
seară când... .

împreună cu Lina Par- 
nici se apucă de băut, A- 
poi, de comun acord, se 
hotărăsc să meargă ia do
miciliul iui Arghil. în e- 
propierea blocului, însă, 
femeia se răzgândeşte. 
Bărbatul insistă. Până la 
urmă, cei doi ajung şi în 
faţa apartamentului. Se 
pare că Lina este foarte 
hotărâtă, întrucât fuge
pe casa scărilor până ia 
etajul al IlI-lea. Arghil
nu se lasă nici el, o ajunge,
îi reproşează • că are rela
ţii cu alţi bărbaţi. O lo
veşte.

La a u z u l  scandalu
lui, un locatar, Io
nel Taloş, iese din aparta
ment şi le spune să nu 
mai facă gălăgie pentru
că are copil mic. In tim
pul acestor discuţii, Lina 
intră în apartamentul lui 
Taloş şi li explică femeii

„SĂ NU TE BAGI. 
CA TE OMOR!"

dinăuntru- că Arghil c 
bate şi o obligă sâ meargă 
cu el. In ateste condiţii. 
Lina primeşte acceptul ce. 
lor doi să stea în aparta
mentul celor doi până Ar- 

< ghil se va linişti. - . _ .
" După o vreme, gazda 

iese pentru a vedea care 
este -situaţia. II vede şi îi 
spune să meargă' la el în 
apartament şi să lase fe
meia în pace. Mai trece 
o vreme, apoi Taloş se 
hotărăşte să. o Însoţească 
pe Lina până la staţia de 
autobuz. Spera ca, in a- 
ceste condiţii, Arghil să 

* mr. mai aibă curajul, să 
se agaţe de. femeie. Se în
şela însă, Sunt urmăriţi, 
âpoi Lina prinsă de braţ. 
Taloş încearcă să aplaneze . 
conflictul, eXplicându-i lui 
Arghil că femeiâ nu il 
vrea. Răspuns: „Tu să nu 
te bagi, că te umor l“. Li
na reuşeşte să scape din 
nou şi fuge spre staţia de 

; autobuz.
Tn acei . .moment, Arghil 

secete briceagul şi il in- 
fijge Cto ; parteă stângă' a 
pieptului ■ lui Taloş. Apoi 
o 'l a  la goană după fe
meie. Era cu puţin trecut 
de miezul nopţii.

Cel care a vrut să facă 
un bine va ajunge la Spi
talul din Lupeni, dar sta
rea lui se agravează. Tri
mis la Petroşani este ope
rat, constatându-se că a 

.suferit o plagă înjunghiată 
, toracică penetrantă pul

monar stânga. La 34 de 
ani Taloş era cât pe ce 
să intre în lumea celor 
drepţi. Şi asta pentru ce? 
Oricum, Arghil va avea 

i ceva timp de gândire, în
trucât este trimis în ju
decată pentru tentativă de 
omor.

I DIRECŢIA PENTRU PROBLEME DE
) MUNCA ŞI PROTECŢIE SOCIALA A
I  JUDEŢULUI HUNEDOARA
ţ Organizează în data de 2 februarie 1995 
) concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: 
i —1 post şef serviciu pensii de stat, Deva, 
y studii superioare economice sau juridice şi o 
i vechime de 10 ani în specialitatea studiilor ab- 
? solvite.
j — 1 post inspector la Oficiul de pensii De- 
J va, studii medii şi o vechime în funcţii econo- 
! mice de minimum 6 ani.
\ — 1 post de analist programator II, studii
l| superioare de specialitate şi o vechime în spe- t 
y cialitate de 2 ani, pentru Deva, !
| " — 1 post inspector de specialitate gr. III, )
i pentru activitatea de analist programator, stu- ţ 
? dii superioare de informatică, pentru Deva. ţ 
/ — 1 post inspector studii medii pentru i
’ Oficiul forţelor de muncă Deva. '  ■ i
l — i  post inspector 'de specialitate, studii / 
V superioare, pentru Petroşani. J
V; — 1 post şef birou constituire fond şomaj,'! 
ţ studii superioare economice şi o vechime de ! 
(minimum 4 ani în funcţii economice, pentru \ 
y Deva. ■ ' l|
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post inspector de specialitate, studii ţ
'superioare juridice, pentru Camera de muncă i 
i Deva. |
j — 1 post referent, studii medii, Ia Oficiul / 
! de pensii Petroşani. )
j — 2 posturi de asistent medical, din care 
i 1 post pentru Deva şi 1 post pentru Hunedoara,! 

studii medii de specialitate. j
- — 1 post asistent social, la Oficiul judeţean !

de expertiză Deva, studii medii.
Informaţii suplimentare la Compartimen-1 

tul contabilitate — administrativ al Direcţiei.

COOPERATIVA DE CONSUM ILLA 
Angajează gestionar *la Supermagexlmil I-

Condiţii de angajare conform legislaţiei in. 
vigoare. •" ■ . '

Relaţii suplimentare la tel. 224. (5561)

SC . COMINCO S.A. DEVA 
Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, 

n r .2 A, tel. 626482, teVfax 626381.
Angajează, excavatorişti, buldozerişti, 

sudori şi electricieni auto, vephtme minimă 
5 ani. .

<r

RECEP INTERNATIONAL s.r.l.
2700 DEVA, Str. Al. Neptun Bl. 3S, Sc. D. Ap. «1 * Tel. / Fee 054/6] 82 05,612736

CREDIT BANK Copt: 4010040014 Iii Ici; 407004001416 Io valută- p*
PREŢ

vANZAREPPETUBILt IN USD U  CURSUL ZILEI • INCLUS TAXELE VAMALE SI NU INCLUS TVA
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S.C. REMPES S.A. DEVA 

Cu sediul în Deva, strada C.A. Rtoset- 
ţx ,nr. 5, judeţul Hunedoara.

V. NEAGU

A—*—*—*-*—*-

în data de î . 02. 1995, ora 10, la ̂ edtiul 
său, licitaţie publică pentru vănzarm ur
mătoarelor oînecUve :

•  CĂMIN HEFAMILIŞTI ~ :str. -MS- 
nerului, Deva —- jud. Hunedoara.

Valoarea ăe pornire ă licitaţiei ^4 
384 487 521 lei (valoare&tererwhti aferent 
fiind inclutâj* " ,

*  CĂMIN NEEÂMlkWTI (cabană —• 
jumătate de imobil), localitatea Răuşor, 
comuna Râu de Mori — jud . Iţunedoara.
. Valoarea de pornire a licitaţiei r-2 
43 405000 lei (valoarea terenului aferent

~ inclusă). ‘ . ,’i
înscrierile se depun până la data de 

mai sus^ ora 9,00.. * > . . „ '
Taxele şi garanţiile de participare la 

licitaţie sunt respectiv:
30 000 lei; 38 450 000 lei
25 000 lei; ^ 4 350 000 lei
Documentaţia licitaţiei se poate studia 

la sediul societăţii. ■ -
în  cazul neadjudecării licitaţiilor, a- 

cestea se repetă o: dată la 2 (două) săptă
mâni, joia la ora 10,> până la finele trim. 
J  1995.

~ Relaţii suplimentare la tel. 054 f 
621273, int. 116 sau 170.

SOCIETATEA COMERGIAlTA ROMANO AMERICANĂ

RECEP INTERNATIONAL s.r.E
3700 DEVA. Str--Al. Nephm IM. 3S. Sc. D. Ap.4J * Tit / FaxT)Ş4 C01S2 OS. SygKSf' , 

„ CgEDIT BANK Cont; 4010040014 In Ier, 4020040014 KHn vSKftli ^[
-AL:.-, -

I . VINDE DIN STOC :
j ♦ Ttdeffiwfâax Bell Line 1500 
* •  Telefenriffax/robot Bell. Une 1900 
t •  Roie fax
|  M Hârtie Nopa fix  A4 pentru copiator ' 1

)* •  Hârtie Nopa fix A3 pentru copiator. S topfî72$0  Ict
Calculatoare de birou Aurora, cu bandă, }6 digiti 1804190 lei 

j  cjdwiatar .3,5" * ' 1775 teţ’g
* •  Calculatoare PC386, 486; imprimante Star 9ACE, 24ACE, la- * 
[ ser.
|  •  Calculatoare de buzunar 8, 10, 12 digiti. ş? > 
5 H Ţej&fpane, telefoane fără fit, roboţi telefonici.
\ . P kim includ'TVA. fc
| - SOQETĂTEA COMÎIRCIALA RECEP INTERNAŢIONAL 
1 S.R.L. VĂ AŞTEAPTĂ !!! '  ' 1

Cu sediul în Oradea 
TeL 059/134.743 Fax- 059/134.207 
unic ifeM&ota pentru România a

c a p s e lo r m e ta lic e  z im ţa te
proOuse de firma

MIUNH0KL 
KOREK

din Cehîa.

REGIONALA C.F.R TIMIŞOARA 
DIVIZIA COMERCIALĂ — MARFA 

; Anunţă deschiderea agenţiilor de trans
port marfă pe calea ferată, în oraşele 

I Timişoara, Arad, Deva, în sediul actua
lelor agenţii de voiaj C.F.R.

Invităm agenţii economici să solicite 
orice fel de informaţie privind transportul 
de marfă intern şi internaţional pe calea ■ 
ferată. ■ , ■

Transportul de mărfuri pe calea fera
tă este mai sigur, mai ieftin şi mai bun.

(CEC) ^
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VANZARI-
CUMPARĂRf

l « V â n d  blană nu trie
import, nr. 48. Tel. De
va G15244.

•  Vând apartament 4
camere, ultracentral. Deva, 1 
telefon 616069.

•  Vând fân, satul Ro
vina, comuna- Brănişra, fa
milia Maier. (605461)

•  Vând apartament 3
camere, confort I, Gojdu, 
bl. D 8/29, telefon 616272 
(dtipă- ora 18).

(5639)
• « Vând apartament 2

camere, Deva, zona Goj-
; du, telefon 622766.

; -(5671);
« Vând casă Bălata, nr.

; 98. Informaţii Popa Pe
tru. (5664)

•  Vând Golf GTI, vamă 
plătită, neînmatricuiabiL 
Telefon 622796-

(56359)
« Vând garsonieră ultra-

• central Deva, deasupra la 
: m .T. Telefon 614069.

(5630)
« Vâhd, urgent, convena-

• bil, apartament 2 came- 
I re, dubiţâ, Barkas, stare 
1 perfectă. Telefon 624196.

v  (5604)
« Vând acte 'SRL, în-

• matriculat, decembrie 1994. 
Telefon 629717.

(5636)
« Vând chioşc alumi

niu (nou), tip staţie 60/ •
mp. Relaţii te)."620824, în- 
tre orele 18—22.

. (5654)
' « Vând gospodărie in
• Teiu. Deva, tel. 628186, du.
ţ"pă ora 17,' ■ , :
5 J-;/ ' (5652)
• « Vând ferăstrău' rae-
î c^nic. alternativ, pentrU 
! debitat, autoturism Ford

Escort, fabricaţie ’92, cu 
. vama plătită, avariat în 

faţă, măşină fabricat pu
iule! i. informaţii Câm- 
puri-Surcjuc, tel. lSl.

(5661)
« Cumpăr talon Ford

„Scorpiei". Reiaţii telefon 
621964. după ora 18.

' (5650)
« Cumpăr apartament cu 

2 camere sau garsonieră la 
parter. . Relaţii tel. 621023, 
după ora 20. (5650)
■ « Vând Opel Record, ne- 
JnmatricUlat, ladă frigori
fică 1200 1, 400. DM, ne
gociabila Tel. 642893, sat 
G* *|ştău, rtteV 365/: judeţul 
Hunedoara. '

(5648)
' « Cumpăr talon Dacia 
1300, tel. 62Q344. V  

■ (5645) -

« Vând dozator suc 
Fresco, 3 capete. Tel, 
623090. (5536)

•  Vând casă, şură, gră.
dină şi anexă. Informaţii 
—* Ungur Aurelia, Suli- 
ghete;' ■■■■%■ - - (5624) -

« Cumpăr apartament 4 
Camere, zonă centrală. De
va, telefon 619232, după 
ora 18. (5677)

« Vând casă, gaze, gră
dină. 608 mp. Orăştie, 
Arcului 8, Informaţii tel. 
647201. (5408)

•  Vând caroserier Da* 
cia 1310, nouă. Informa
ţii telefon 651644.

. (92286)

« Vând 8 tone fân, din 
eon a Băiţa. Tel. 714730.

(3630)

«  Vând apartament trei 
camere, etaj III, -Informa
ţii Hunedoara, tel. 72 >508.

— -------- (3629)

•  Vând Peugeot, 405, 
189. preţ 12000 DM, nego
ciabil Telefon 721188. după 
ora 16.

(3626)

« Vând Dacia 1310 (Ger. 
mania), 3500 mărci, nego
ciabil. înmatriculată. Tel. 
724732. (3625)

« Vând VW Jetta şi 
Ford Fiesta, anul 1980, 
ne’nmatriculate. Telefon 
715338. (3624)

•  Vând casă, anexe, în 
Hunedoara, piese Ford 
Escort, telefon 712154.

• (3621)

« Vând urgent micro
buz VW Bus. Diesel, stare 
bună, apartament 2 came
re, central, video Sharp 
nou. instalaţie satelit corn. 
pletă. Cambridge. Telefon 
712243. (3620)

PIERDERI

« Pierdut legitimaţie 
serviciu, pe numele Şandor 
Iuliu. O declar nulă.

(3627)

DIVERSE .

'«  împrumuturi in lei 
primiţi la Casa de amanet 
Simeria, zilnic 8—18. Tel. 
661721'. • - (5109)

« Administraţia Pieţe
lor Deva organizează' In 
dată de 3 februarie 1995, 
era 10, licitaţie publică, 
potrivit H.G. 1228/1990, în 
vederea închirierii unei 
parcele pe platoul pieţe» 
centrale Deva, în  supra
faţă de 8 mp, pentru am
plasarea unei rulote-pen
tru comercializarea de 
pâine şi produse de pani
ficaţie. Preţul - începerii 
licitaţiei, chirie/an/mp — 
40 006 lei. "> (CEC)

•  Ş,C. K.UROSAT Haţeg 
SRL anunţă intenţia de 
Majorare a taxei de între
ţinere pentru reţeaua de 
TV cablu, începând cu 
19. II. 1995. _

(5653)

' « S.C. „EUROPA 
OIL" SRL Deva anun
ţă clienţii săi că prac
tică un adaos comer
cial cuprins intre 0— 
300 la sută, începând 
cu data de 19 II. 1995 

(5649)

« S. C. „COMSIM" 
S.A. Simeria, cu se
diul în Simeria, str. 
Piaţa Unin), bloc- 18, 
parter, judeţul Hune
doara, organizează li
citaţie publică deschi
să, cu strigare, con
form Legii 58/1991, 
Hotărârii Guvernului 
634/1991, .Hotărârii Gu
vernului 545/1992 pen
tru vânzarea uwnăto- 
rnlui activ : spaţiu în
chiriat — prestări ser
vicii bancare, situat în 
Simeria, str. 1 De
cembrie, bloc A 1, par
ter. Preţul de pornite 
a licitaţiei fiind de 
46 000 000 tei. Licita
ţia va avea loc pe 
data de 20 februarie 
1995, ora 10, la se
diul societăţii. Dosarul 
de prezentare a) act!- 
vului şi criteriile spe
cifice pentru presetee- 
ţia participanţilor lâ 
licitaţie poate fi con
sultat zilnic la sediul 
societăţii, între orele 
10—12. Alte relaţii 
privind activul ce ur_ 
mează a fi vândut se : 
pot obţine la telefon 
661513, dna Ilica Lu- 
creţia. (5634)

ÎNCHIRIERI

« Ofer spaţiu pentru 
depozit en gros. Telefon 
715613, orele 16—20.

(3628)

COMEMORĂRI

•  Amintiri, regrete şi 
lacrimi la împlinirea unui 
an de la decesul iubitului 
nostru frate şi cumnat

AUREL CALUGARU
Gigi si Pusa.

■■■■', (5629) .

•  Cu aceeaşi nemărgi
nită durere amintim tre
cerea unui an de la in
credibila despărţire de 
dragul postru soţ şi tată

AUVKL CALUGARU
Mormântul tău va fi 

mereu presărat cu flori şi 
lacrimi. Soţia Adriana şi 
fiul Cristian. Dumnezeu 
să te odihnească în pate! 
Parastasul de pomenire — 
sâmbătă, 21» ianuarie, ora 
9, la Biserica Ortodoxă din 
str. Libertăţii, Deva.

(5629)

D E C E S E

•  Dn Eugenia Ştefan 
regreta încetarea din 
Viaţă, mult prea de 
timpuriu, a eminentu
lui , '

praf. dr. NlCULAE 
STANCIOIU,

(MU eu alese calităţi 
şi deosebită nobleţe 
sufletească. Mângâiere 
faiatlîei greu încercate, 

(5669) '

« Regretăm profund |  
plecarea prematură ' 
dintre noi a fostului » 
coleg, omul de aleasă > 
nobleţe sufletească, 

prof. dr. NlCULAE 
STANCIOIU, 

Familia loan şi 
Constanţa Tuslea.

(5663)

« Societatea Agrico
lă Romoşâriă regretă 
profund dispariţia 

prof. dr. docent

(NCHXV,
distins om de ştiinţă şi 
aleasă omenie. (5657) ;

«  Pjos omagiu peg- * 
tru cel a cărui inimă a 
încetat să* meu bată. . 
Trist destin celui care 
a făcut atâtea inimi 
să mai bată. - Do-acăte ; 
vei aparţine veşnic I 
pământului natal, pe 
cate i-ai iubit la nft- 
sfârsire. Adio dragi > 
- ' IŢ A . -  : ** ;

Familia Dorasa. *

■« Xhi ultim orna- * 
giu celui care a fost { 
un devotat fit! al sa- ; 
tulul Romas,

prof. dr. docent 
' NlCULAE 

- -OTMCIOiU * -
îi vom păstra veşnic 

amintirea. AuniiiSe 
Pătrânja». ş i . Drăgan.

(5658) ■

•  Cu inimile cer
nite de durere, alături . 
de fan»a»#i.rabţîe şi 
copii, aducem un ul. 
tim omagiu celui mai 
iubit tta  ai comunei 
Romos, care, a fost 

prof. dr. docent 
NlCULAE 

STA N CIO IU  
(IŢA )

Nu te vom uita 
niciodată. Asociaţia 
Culturală- RbffibŞ;

(5655)

« Profund ■ îndure
raţi de tragicul sfârşit 
al -celui ce a fost un 
bun prieten, coleg şi 
profesor, un spirit de 
înalt umanitarism 

NlCULAE 
STANCIOIU, 

directorul Institutului 
Inimii Cluj-Napoca,

• v , care a parcurs ulti
ma perioadă a existen
ţei sale într-o luptă 
continuă şi încrâncena
tă cu boala faţă de 
care până în prezent 
nu putem spera cel 
puţin o amânare a 
unui sfârşit inexorabil.

Direcţia Sanitară a 
judeţului Hunedoara 

şi întreg corpul me
dical transmit în
dureratei familii sin
cere condoleanţe!

Odihnească-se în 
pace I „

« Familiile Petică şi 
Chevereşan aduc un 

ultim omagiu cetei care 
a fost mamă si bunică, 

ANA PETICA 
Dumnezeu s-o odlh. 

nească I (5661)

» Înmărmuriţi de dure
re, soţia Mariana, copiii Ma_ 
rius şi Claudia anunţă 
dispariţia bunului lor soţ 

' şi tată,
ing. UNGUREANU 

CONSTANTIN
înmormântarea — sâm

bătă, ora 14, în Teliuc.
(605462)

•  Familia Popovici Ni- 
‘ colac şi Elisabela, din Te

liuc, deplânge trecerea în 
nefiinţă a iubitului ei gi
nere, r

ing. UNGUREANU 
CONSTANTIN

Nu te vom uita nici
odată I (605462)

« Colegii de muncă 
de la Exploatarea Mi
nieră Ghelari deplâng 

moartea fulgerătoare a 
celui care a fost

ing. UNGUREANU 
CONSTANTIN .

(42 ani), -
şi transmit familiei în
doliate -sincere condo
leanţe. (665462)

•  Colectivul de mun
că din cadrul Secto
rului III E.M. Ghe
lari îşi exprimă ne
mărginita durere, pri
cinuită de dispariţia 
prematură a bunului 
lor coleg, 

ing. UNGUREANU 
CONSTANTIN 

şi transmite sincere, 
ţoi}doleanţe familiei' 
îndoliate. #5462)

« Cu profundă- du
rere familia Dron ă- 
nunţă încetarea ful
gerătoare din viaţă- a - 
draşuhll lor fin, •

' In g . U N G U R E A N U  
-  COŞTE3U - 

NU te  Vofn Uita nici
odată! (3632)

r?.-nV In  i  ■

' rtiri pentru totdeauna; 
0,05 .Videotext.

VINERI, 20. 01. 1995

9,00 Reluarea emisiunii 
din seara precedentă;
15,00 Videotext: 18,00 De-

f sene. animate: Copiii fa
miliei Flintstone; 18,30 

î; Guvernarea pe înţelesul 
tuturor — film documen
tar; 19.00 Reporter Tele 
7; 20,00 Film serial: Fe
meia fantastică — ep. 
5; 2050 Civica; 21,00 Te
lejurnal (emisiunea din 
19 ianuarie): 21,30 Film 
serial: Kung Fu — ep. 
7; 22,30 Chestiunea zilei 
(emisiune de Horia A- 
lexandrescu); 23.30 Car
tea de citire; 23,35 Sta-

VINERI, 20. 01 1995

15,00 Videotext: Pre
ţurile Ia Bursa de Măr
furi Timişoara, mica pu
blicitate, anunţuri di
verse; 17,00 Observator
— Antena 1; 18,00 Focus
— ştiri din actualitatea 
locală: 18,15 Weekend — 
magazin: 19,15 Film- ar
tistic: Atacul; 20,45 World- 
nct: Muzica în America.

j w w w v v v w w w w v y v iv w v w ftv v v w v w w w >

LOTUS TRADE S.R.L. (
Tel.: (01) 6159804. Fax : (01) 6152295 ?
Tel.: (054)613029. Fax : (054) 613029 *

s o c ie t a t e  c o m e r c ia l a  MIXTA \
Angajează agenţi comerciali distribuitori \ 

produse import pentru judeţul Hunedoara. ţ 
Posesori permis conducere B, preferabil l 

autoturism. i
TrimiteU curriculura vitae pe adresa: -
Calea Plevnei, nr. 59, corp H, Bucureşti, 

sector VI. ptr. DI. BOGDAN URECHE.

SOCIETATEA COMERCIALA
„BLASIUS“ BLAJ S.A. J

Cu sediul în loc. Blaj, str. Sirrtion) 
Bămuţiu, nr. 73 — juă. Alba. j

/Im  ofn/» 7

•  SORG PENTRU CONFECŢIONAT L 
MATURI. f

Relaţii suplimentare la telefon 058/ 1 
711258j fax 058/712752. , -----

S.C.

1

„HERBA“ S.A. DEVA {
Organizează la baza de producţie din \ 

Deva, str. Zambilelor, tel. 624791, licitaţie \ 
pentru următoarele mijloace fixe : V

•  buldozere, tractoare, remorcher cu l 
trailer, ifron, autoturism M-461 (cu mo- J 
tor de Braşov). J

Licitaţia va tivea loc în fiecare zi de) 
luni, începând cu data de 30. 01. 1995, )  
până la epuizarea mijloacelor fixe. (5567) \

FILIALA SILVICĂ DEVA 
Scdhte la licitaţie masă lemnoasă pe 

picior şi fasonată la drum auto.
Licitaţia este deschisă şi va avea loc » 

th ziua de luni, 30 ianuarie 1995, ora ; 
10, la sediul Filialei Silvice, str. Titu Ma- J 

Âorescu, nr; 2 (clădirea IPEG). )
: Masa lemnoasă scoasă îa licitaţie este î 

la ocoalele silvice din raza filialei, -
Lista cu parchetele ce se scot la lici

taţie se poate consulta la filială şi ocoalele 
silvice in data.de 25 ianuarie 1995.

Agenţii economici care nu au mei lu 
cr a t la exploatări în cadrul filialei se vor 
prezenta la preSelecţie în data de 25 ia*  
imane 1995, la s&diul Filialei Silvice.

TOUR SILVAN A S.R.L.
Gu sediul în Hăţeg, judeţul Hune

doara. -
Orgaiuxează pentru, postul de radio 

T 5 ABC o preselecţie in data de 23 ianua
r ie  1995, ora l f ,  la sediul 
ţe g  p e n tr u

r e d c tâ o ti  
S ' ♦ e i r m n l c i  
|  •  e le c tn m iş ti

Ha-

(605569)


