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• STRASBQURG. „Vi. 
zita în Republica Moldova 
•re drept scop impulsiona 
rea procesului de extinde
re a organizaţiei celor 34 
4e 'state membre ale Con
siliatei Europei*, a decla
rat,' la Strasbourg, preşe-

A tw trii Parts* 
a CE. Miguel Ao.

gel MartineZ, citat * de 
MOLDPRES, înaintea vi
zitei sale la Chlştnău. „nţa- 
că Moldova va continua 
reformele democratice pen
tru copstittiirea umrt stat 
de drept şi respectarea 
drepturilor omului, ea va 
deveni membrii cu drep
turi depline al Consiliului 
Europei, până la linele a-

nului curent",.« relevat A. 
Martinez.' Referind u-s» ta 
Armata a 14-a a Federa
ţiei Ruse, staţionată pe 
teritoriul Republicii Mol
dovă, preşedintele Adunâ- 
rii* Parlamentare a CE a 
subliniat ci „problemele o. 
nei minorităţi etnice na 
justifică prezenţa unei lor. 
ţe militare străine, nedo
rită de populaţie",

•  MOSCOVA. Uniunea

foştilor combatanţi din 
Afganistan l-a desemnat 
Pe generalul . Ateksandr 
Lcbed drept candidatul a- 
ceatei organizaţii la ale- 
Silrîte . prezidenţiale din 
HiPte f9§6, a relatat mier- 

-curi agenţia INTERFAX, 
preluată de France Presse. 
Această propunere a : in
tervenit „după ce genera. 
Iul Lebed a declarat că ar 
fi gata să fie candidat", 
a declarat agenţiei citate 
colonelul Mihail Bergman,

comandantul garnizoanei 
militare din Tiraspot. ^Ar
mata estimează., că Alek. 
sandr Lebed este unul din
tre, cei care pot asigur» 
stabilitatea în Rusia, în
trucât el beneficiază de 
sprijinul tuturor structu
rilor politice din ţară", a 
argumentat colonelul IJcrg- 
man.

• BELFAST. Primul mi 
nistru britanic, John Ma
jor, a propus miercuri, la

Belfasf, Instituirea unui 
sistem de guvern local la 
Irlanda de Nord, care va 
conferi „mai multă pute. 
re, autoritate şi respon
sabilitate" provinciei ad- 
9iilustrate direct de Lon
dra din 3972 — transmit 
Reuter şi AFP.
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Adaptare din „mers“
i — Stimate dle ing. 
Gheorghe Socacţu, sunteţi 
actualul manager al S» C. 
„Transilvania" S.A. Deva, 
de peste o jum -tate de' an. 
Vă' rugăm ca, în această 
calitate, să va referiţi , pe 
scurt la drumul parcurs 
de fostul l.C.S,A,P„ in 
sanit din urmă,
/ -% S. C. „Transilvania" 
esfe ‘prima societate în* 
fiirrţm» în judeţul Hune
doara, imediat după apa. 
riţta Legii 31/1990, In anii 
’9I, "92 au fost date în 
locaţie de gestiune 65 la ' 
sută din unităţile pro- 
prii, şi 10 la sută au fost 
închiriate. Multe' dintre 
ela, respectiv, bufetele 
de incintă, şi-au pierdut 
obioetui de activitate, ră
mânând în administrarea 
noastră direct 14 Ia sută, 
Ptşstetpinâ cofetăriile şi 
patiteriîle. -

—- Deci procesul de 
restructurare — privatiza
re, îşi găseşte ioc şl în 
reorganizarea societăţii dv?

— Da, încă din iulie ’94 
s-âa făcut demersurile 
pentru constituirea paS 
(programul acţiunii sala- 
riaţUor) în vederea priva- 
ttSsabrui după metoda 
,Standard", potrivit Legii 
tTpif

r— în ce etapă vă aflaţi 
în prezent ?

In aceea de elaborare 
a . studiului de evaluare a 

; societăţii în vederea tre
ceri! ia negociere cu 

■ FPS şi FPP, Menţionez 
că au apărut norme spe
cifice, elaborate de Fondul 
Prbprieţăţii de Stat, pen
tru privatizare directă, 
sens în care au optat 12 
unităţi. In paralel cu 
studiu] dc evaluare, se

întocmesc studiile de feza. 
bilitate, pentru divizare
la cele 12 unităţi, între 
care „Lido“,: „Cetate",,
„Mioriţa", „Union", „O- 
rierit" etc., din Deva. 
Noi continuăm procesul de 
privatizare, materializând 
concluziile studiilor.

— Consideraţi ; optimă
ac ti vil» tea «âcptăţll?,.. .

«7- Da, de vreme ce : fn 
perioada iunie — decem
brie *94 cifra de afaceri 
a crescut de 2 Ori, iar sa
lariile personalului s.au 
mărit cu 29 la sută.

— Ce stă la baza a- 
ce stei ascensiuni ?

— 'Dublarea volumului 
de desfacere în unităţile 
aflate în administrare di
rectă şi extinderea , unor 
prestaţii, respectiv, evi. 
denţa contabilă, către 
terţi.

— Ce investiţii sunt pe 
rol în prezent ?

— Acoperirea restau
rantului „Rapid" din ga
ră, construirea unui se
diu pentru firmă, cât şi 
dotarea cu mijloace de 
transport şi utilaje spe
cifice sectorului.

— In perspectivă, spre 
ce vă Orientaţi ?

— Să transferăm rapid 
şi în procent câţ mai mare 
capitalul de stat către 
capitalul privat Dar şl 
spre perfecţionare. în uni
tăţi se lucrează după re
ţete omdlogate care ' se 
respectă, preţurile fiind
adaptate permanent pu
terii de cumpărare a popu
laţiei, respectiv a segmen
tului care se adresează în 
zona respectivă.

Discuţie realizată de 
ESTERA ŞINA

ŞEDINJA CONSILIULUI JJDZŢ-AN HUNEDOARA (
Joi, 23 februarie a.c., la Deva s-au desfăşurat lu

crările şedinţei Consiliului judeţean.
Alături'de-consilieri, la lucrări au participat factori ţ 

cu muncă de răspundere din serviciile publiee ale mi- _ i 
nisterelof şi altor autorităţi ale administraţiei centrale [ 
organizate în judeţ, ziarişti; a participat dl. Georgel 
Râican, prefectul judeţului,

Consiliul .a- dezbătut problema ocrotirii ariilor pro
tejate, rezervaţiilor şi monumentelor naturii din patri
moniul judeţului, ă' aprobat planul urbanistic de deta
liu pentria realizarea unui Centru tip cămin—spital de 

:'recipejajfe şî reintegrare sovio-profesianală, a hotărât 
declararea ca lucrare de interes public local a podului 
rutier peste râu! Mureş la Geîmar şi altele, (I*

I

Ouna p z
— Ospătar, q bere te rog!
— Berea e . de import, să ştiţi!
— Şi ce-i cu asta ? Doar nu vorbesc

cu ea T ; ‘ŢŢ■ V" J

FLASH I
•  „Cine are dor şi 

drag". In 28 februarie 
â.c., ora I?, şi. respectiv, 
19,30, la Casa de Cultură 
Deva, au Ioc două Spec
tacole de muzică popa. 
Iară, Intre Interpreţi se 
numără mari solişti de 
muzică populară : Ni- 
colae Furdut lancu, Ioan 
Bocşa, Vet» Biriş, Dră- 
gan Muntean, ultimii doi 
reîatorşl după un turneu 
întreprins în Australia. 
(M. B.>.

•  Studii, dotări. Pen
tru acest an RAGCL Pe- 
trila şi-a prevăzut în pro
gramul da Investiţii

efectuarea unor studii de | 
prefezabiiitate- pentru in
troducerea gazului me
tan, modernizarea reţe- I
lei şi centralei termice t 
şi contorizare, pentru J 
transport şi depozitarea » 
gunoiului menajer. (S.C.). I

- /« Proaspete, de caii- |  
taie. La parterul blo. '  
cului 32 din Haţeg s-a | 
deschis o unitate privată - 
cu profil alimentar. Aici I 
cumpărătorii găsesc zii- , 
nic pâine proaspătă, I 
lapte, smântână, unt, J 
brânză, alte produse. U- • 
nitatea se bucură de * 

aprecierile cumpărătorilor. | 
(N.S.). I

m m m m m
( 24 FEBRUARIE
» •  +  Întâia şi a doua a- 

flare a Capului- Mer. 
gătorului înainte şi 
Botezătorului Ioan;

•  Onomastică: Aurel; 
l •  S-a născut, în 1926, 
{ scriitorul OVIDIU 1 COTRUŞ (m. 1977»; 
\ •  Soarele răsare la ora i 7,03 ş! apune la 17,56; 
I •  Au trecut ’5< de zile 
•V din an; au' mai ră- 
|  mas 311. 
i

I 1
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Cititorul amator de 
politică ştie. deja că de
legaţia' de şapte parla
mentari şi politicieni de 
factură UDMR-istă, ca şi 
ceilalţi reprezentanţi ai 
unor partide, ai guver
nului şi preşedinţiei s-au 
întors de Ia Atlanta" 
(Georgia — SUA), unde 
au participat la semina
rul iniţiat de Proiectul 
pentru Relaţii Etnice ■ al 
Fundaţiei Carter. Ce-i

di Jimmy Carter la el / 
acasă nu era măi bine? j 

Şi de ce am pus în
trebarea? Pentru că -ni 
se pare absurd ca în- 
ţr-o vreme când ţara o 
duce extrem de greu, când 
salariile sunt mici, Im
pozitele împovărătoare, 
preţurile aberante, şoma
jul în creştere ,ş.a.m.d„ 
politicienii să consume 
valuta ţârii, hanii eon tri- 
buabililor, în deplasări ţ

mâna pe ei în luptă lungi şi costisitoare, iien- 
toemai peste mări şi ţări? tru a  discuta discuţii. 
Ce-a voit de la ei acel Rezultatele erau, cu si-

DIALOGURI DE LA DISTANŢA

guranţâ, aceleaşi dacă
dialogul se purta Ia Co- 

. vasna sau la Malnaş-Băi, 
între oameni odihniţi, la 
un pahar de âpă mine
rală şî cu gândul la mai 
binele deopotrivă al ro-

arbitru blond care cutre
ieră lumea pentru a do
moli spiritele încinse ?
Pe ei, pe mai marii 
UDMR — în frunte cu 
Laszlo Tokeş şi Marko 

| Bela — îi mânau intere- 
l se politice extravagante mânului şi al maghiaru- ţ’ 
} şi iluzorii de autonomie lui, în limitele acestor/ 
'  administrativa pe crite- graniţe in care ei trăiesc J 
r  rii etnice, iar pe partenerii- de atâta amar de vre- ţ 
1 lor de dialog îi ducea la me, pentru că şi unul 1 
V Atlanta curiozitatea ia "s ~li”’ ~ •

ceea ce aveau s’â spună 
colegii lor maghiari a„ 
colo, departe de ţară şî;
eventual, să răspundă şi ganizare teritorială
ei că nu-i chiar aşa. lume nu le -------

Acum, la revenirea a- bunăstarea şî fericireaŢ
casă (acasă, desigur, in- dacă nu-şi vor sufleca i 
trucat casa tuturor este mânecile şi vor porni cu } 
România), depoziţiile dlor hotărâre la -treabă. Pen- 1 
sunt clare. Ungurii au tru că — este lucru bine 1 
fost ceva mai rezervaţi cunoscut — pe badea Şte- i 
decât în ţară, „discuţiile fan Ori pe Pişta baci}

şi altul o duc la .fel 
greu, azi ca şi ieri,

de
Si.... — V- ----> V1 |

unul şi altul sunt la fel \ 
de săraci si nici o or-1 

din / 
va aduce V

— deşi aprinse pe alo- 
ourî -r- âu dus la unele 
rezultate concrete", „însă 
dialogul are importanţă 
numaj dacă va conti
nua la Bucureşti". Deci, 
toate bune, acolo. Numai 
că o întrebare ne îmbol
deşte să o punem. De 
ce a fost necesar ca 
probleme interne ale

nu-1 Interesează ce pro- 
povăduieşte episcopul 
despre politică, ce pre
tenţii de organizare e t- , 
nică înalţă poetul; ei. 
Ştefan şi Pişta, vor să 1 
poată munci şl câştiga , 
pentru a-şi asigura exis
tenţa familiilor şl a-şi 
da copiii la scoli, vor ( 

Unişta /să-şi lucreze fat
României să fie discuta- pământul şi să se roage 1* 
te tocmai în America? *Celui de Sus, jn, limba

Iot, să le fie mai bine. 
Dar cum să le fie, când 
aleşii lor şi politicienii 
le consumă inutil din 
prinosul muncii şi-i în
deamnă la învrăjbire?! 

DUMITRU GBEONEA

Pentru că ne-au chemat, 
se va răspunde, proba
bil. Şj dacă nu ne du
ceam, cum bine a proce
dat PNŢCD. se întâmpla 
ceva ? Dar dacă nu dă
deam prilej să ne vadă

Tinereţea, veselia şi studinl sunt la ele acasă 
la Liceul Energetic din Deva, Foto PA VEL LAZA

I In prima parte a zl- I 
J lei, nebulozitatea se va j 
| accentua în partea |  
* vestică a ţării, iar după- * 
| amiază şi în regiunile |  
«estice. In rest, cer va- , 
j f iabil Temporar va I
J ploua în vestul, centrii * 
| şi nordul ţării. Sunt | 
I posibile intensificări ale J
I'  vântului, mai ales la |  

munte, unde va sufla I 
J tare. Temperaturile — j 
|  între 8 şi 15 grade C. I 

'« *
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P artidul UnitătU  
N aţionale  R om âne

COMUNICAT
1. P.U.N.B. apreciază, în principiu, rezul 

ţaţele de ansamblu ale dialogului iniţiat de 
Asociaţia americană neguvernamentală „Pro 
iectul pentru relaţii etnice**, cu participarea 
unor lideri de opinie ai vieţii politice şi publi 
ce româneşti şi reprezentanţi ai U.D.M.R.

2. P.U.N.R. porneşte de la considerentul 
fundamental că orice divergenţe de opinie în 
problema asigurării drepturilor persoanelor a- 
parţinând minorităţilor naţionale, care-şi duc 
existenţa pe teritoriul României, pot fi soluţio
nate numai prin înţelegere şi dialog sincer, 
onest şi loial. Tocmai de aceea P.U.N.R, a 
participat, in calitate de invitat, la masa rotun
dă de ia Atlanta.

3. P.U.N.R. îşi manifestă disponibilitatea 
necesară pentru continuarea acestui dialog, 
exclusiv în România, la nivel politic şp guver
namental, în vederea armonizării punctelor de 
vedere exprimate în concordanţă totală cu pre 
vederile Constituţiei şi legislaţiei naţionale.

4. Fiind primul partid parlamentar care a 
solicitat Guvernului României semnarea Con- 
ven)M cadru asupra protecţiei minorităţilor 
naţionale. P.U.N.R. Va acţiona în conformitate 
directă cu prevederile acesteia şi cu stan
dardele europene, general acceptate în dome
niu, drepturile persoanelor aparţinând mino
rităţilor naţionale fiind aceleaşi pentru toţi 
reprezentanţii comunităţilor etnice din Româ
nia, fără discriminare.

ANGAJĂM DANSATOARE 
Pentru contracte în ţară şi în străină

tate. Informaţii telefon 615630.
(607272)

S.C. SIGISMUND COM S.R.L. 
DENSUŞ

£  mG R O S !
în localităţile Şoimuş (cofetărie)- şi locali

tatea Ruşi (magazin mixt):
•  Rea» Pili (Timişoreană) — 440 lei
•  Ţigări Carpaţi —-  186 lei
•  Rachiu superior de caise —- 680 lei
•  Rachiu superior de fructe — 637 lei
•  Vodcă românească — 967 lei
•  Cremă extra de ciocolată — 2419 lei
•  Rom .■ — 933 lei
Preţurile nu includ TVA. (607268)

Furturile de metal — o sfidare
la adresă

Convorbire cu dl PETRU VAIDOŞ, 
preşedintele sindicatului „Siderurgîstul" 

Hunedoara

Dle preşedinte, furtu
rile de metal din combi. 
nat au reprezentat o pro
blemă deosebită, ce a fost 
adusă de către dvs. |a cu
noştinţa tuturor organis
melor. Care este rezulta, 
tul acestor demersuri?

Din păcate toate in. 
tervenţiiie noastre s-au lo
vit de un zid, până la 
ora actuală nu se poate 
discuta de nici un fel de 
progres. Cu atât mai 
mult suntem deosebit de 
dezamăgiţi şi de uluiţi de 
neimplicarea organelor 
care trebuie să facă acest 
lucru, şi aceasta* cu atât. 
mai mult cu cât centrele 
de colectare a fierului 
vechi din zona Blumingu. 
lui sunt neautorizate de 
către Primăria Hunedoa
ra. Mai exact, ele nu au 
nici un fel de autorizaţie 
pentru această activitate.

Furturile masive de fier 
vechi sunt o sfidare la 
adresa salariaţilor noştri, 
fapt ce creează mari ne. 
mulţumiri.

— Ce se fură din com
binat? Sau... ce nu ,se fu
ră? ..

— Din combinat se fură 
tot ceea ce se poate. Se 
fură piese finite, se fură 
cabluri, materiale neferoa
se — aluminiu, cupru etc. 
—, scoarţă, cu alte cuvin
te tot ceea ce se poate lua. 
Maj mult decât atât, s-a 
creat 6 adevărată mafie 
care ne ameninţă salaria
ţii. Situaţia este deosebit 
de gravă şi tensionată din 
acest punct de vedere. Ne 
gândim, în perspectivă, dacă
nu se va acţiona sub nici 
o formă, să organizăm noi, 
sindicatul, împreună cu 
administraţia, acţiuni de 
protest.

Sindicatul, împreună cu 
poliţia, primăria şi admi. 
nistraţia, am organizat mai 
multe controale la sfârşi
tul lunii noiembrie, con
sta tându-se stocuri foarte 
mari de metal — fier 
vechi, scoarţă, piese fini. 
te. Dar, deşi s-a consem. 
nat şi semnat in procesul 
verbal de către poliţie şi

primărie — se 'stipulează 
clar că centrele de colec
tare nu au nici un fel de 
autorizaţie—, până la a- 
ceastă dată nu s-a între
prins absolut nimic.

— Câte centre funcţio
nează în zona combinatu
lui ?

— Nu este vorba numai 
de centrele care funcţio. 
nează ilegal, ci chiar şi de 
centrele Kemat-ului — 
care este întreprindere de 
stat —, dar care contri. 
buie la aceste furturi. Din 
punctul nostru de vedere 
Remat-ul este coautor şi 
tăinui tor la aceste fur. 
turi. Am găsit la centrele 
din strada Carpaţi — care 
sunt ale Remat-ului —, 
piese finite, piese din inox. 
în zonă Blumingului au 
funcţionat trei centre de 
colectare a fierului vechi, 
neautorizate, unul dintre 
ele încetându-şi activita
tea, în prezent, în urma 
intervenţiilor noastre. Dar, 
ceea ce este îngrijorător, 
rămâne proliferarea ace», 
tora în satele din preajma 
combinatului — Peştiş şi 
Cristur —, unde se co
lectează, masiv, fier vechi, 
furat din combinat.

Sindicatul şi administra
ţia au solicitat consiliului 
local ca aceste centre să 
fie mutate la distanţe mai

mari de combinat, pentru 
că nu este normal să 
funcţioneze gard în gard 
Cu acesta sau chiar pe te
ritoriul combinatului, în
trucât se facilitează vădit 
sustragerile de metal. S-au 
făcut controale, s-au dat 
amenzi, dar se pare că a. 
cestea nu mai deranjea. 
ză pe -nimeni, deoarece 
câştigurile sunt foarte mari.

Noi am deschis un cen
tru propriu de colectare a 
metalelor în zonă, pentru 
a asigura cel puţin pro
tecţia persoanelor care nu 
au altă sursă de venit de
cât colectarea dc mate
riale refolosibile.

—- Dle preşedinte, ce 
cantităţi credeţi că se fură 
zilnic?

— E greu de spus. Dar 
cred că aceste sustrageri 
însumează, în fiecare zi, 
zeci de tone.

— Ce credeţi că este de
făcut? ' '

— La presiunea salaria
ţilor vom întreprinde, dacă 
este nevoie, măsuri de 
protest masive împotriva 
organelor abilitate să a- 
pere legile ţării, pentru că 
noi considerăm că nimeni 
nu poate fi mai presus de 
lege. Având în vedere că 
suntem o societate cu 
capital integral de stat, 
organele de control ale 
acestuia trebuie să inter
vină pentru apărarea in
tereselor obştii.

A consemnat 
CORNEL POENAR

POLIŢIA COMUNICA
Inspectoratul de poliţie al Judeţului Hunedoara face 

cunoscut că, în data de 22. II. 1995, domnul Colonel DU. 
MITRU IO AN ARSENIE, şeful inspectoratului, a dispus 
trecerea în rezervă a sergenţilor majori Frenţoni Ale. 
xandru, Mărunţescu Tiberiu Vaier şi Trîmbiţoni Nesncu 
Loredan, subofiţeri încadraţi direct în aparatul de poliţie 
în luna iulie 1994, la Poliţia oraşului Haţeg, in sarcina 
acestora reţinându-se comiterea unor acte dc corupţie 
în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, pentru continua
rea cercetărilor şi stabilirea răspunderii penale fiind 
sesizat, potrivit legii, parchetul militar competent.

Conducerea inspectoratului îşi exprimă hotărârea de 
a combate şi reprima cu fermitate şi fără rezerve orice 
acte de necinste in rândul cadrelor de poliţie, care nu fac 
altceva decât să influenţeze negativ imaginea poliţiei 
ca instituţie,a statului de drept şi eforturile deosebite 
ale efectivelor poliţiei judeţului Hunedoara în lupta îm
potriva criminalităţii şi întronarea unul climat de si
guranţă civică pe raza de competenţă-
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6,30 Ştiri, seriale, de
sene animate: 10,05 Serial 
•  Kojak; 113 Vremea 
dorinţei (serial); 13,30 
Springfield Story (s) î
14.15 Santa Barbara (s);
15,10 Pasiunea ei e crima 
(s); 17,90 Hans Meiser 
(talkshow); 18,30 tntre 
noi (s); 19,00 Frumos şi 
bogat (s); 20,10 Ex-
ploziv — magazin; 20,40 
Vremuri bune şi rele (s);
21.15 Film •  Misterul
ţborului 1501 (SUA, 1990); 
1,00 Ştiri A magazinul 
nopţii; 2,35 Atac de noap
te (f.â. SUA  ̂1976): 4,40
Misterul zborului 1501 
(film — reluare).

CANA

9,45 Ghidul Paria, 
meatului; 10,00 Show
ul lui Maurizio Costanzo 
(r); 12,45 Forum (mag.); 
14,00 TG 5 — ştiri; 14,25 
Cotidiene; 14,40 Beauti- 
ful '(s); 15,05 Complot in 

familie (show); 16,30 Agen. 
ţia matrimonială (ma
gazin); 17,00 Desene ani
mate; 18,00 Super-samu- 
ralul (s); 18,25 Desene a- 
nimate; 19,00 O.K., preţul 
e corect (cs); 20,00 Roa
ta norocului (cs); 21,00
TG 5 — ştiri; 21,25 Cir
culă zvonul (show); 21,40 
Super.paperissima (show);
23.30 Target (mag.); 0,00 
Show ul lui M. Costanzo;
2.30 Cotidiene (r); 2,45
Circulă zvonul (r)i

SAT 1

6,30 Branch — TV 1 
(magazin TV); 10,15 Ve
cinii ($); 10,45 Brunch — 
TV 2 (magazin TV); 13,00 
Loving: „Surpriză"; 13,25 
Soarele Californiei (s);
14.25 Falcon Crest (s);
15.25 White Fang (SA.);
15,55 Tânărul Indiana 
Jones (s.a.); 16.55 Mac 
Gyver (s.a.); 18,00 Să
riscăm! (cs); 19,00 Totul 
sau nimic (cs); 20,30 Roa
ta norocului (cs); 21,15 
Vânătorii de monştri (co. 
SU A 1989); 23.25 Ran. 
Fotbal Bundesliga — 19; 
0,10 Prietenul adevărat 
(f. er. Germania 1974); 1 3  
„Cercul roşu" (f.p. Franţa 
1970).

N B C

6,30 Ştirile nopţii, cu 
Tom Brokaw; 7,00 Ştiri 
ITN; 7,30 Afaceri la
zi. Ştiri; 9,30 Poveştile 
zilei (magazin); 11,00 
Roata banilor (rep.): —
. — piaţa europeană; 14,00 
Azi «s- reportaje; 15,50 
Roata banilor (rep.); 19,00 
Azi — reportaje; 20,00 
Ştiri ITN ; 20,30 Şăptămă. 
na în hochei. NHL; 21,30 
DateUne; 23,00 Ştiri ITN; 
23,30 Show-ul serii, cu 
Jay Leno ; 0,30 Real Per. 
sonal,, cu Bob Berkowitz 
(talkshow); 1,00 Buletin 
financiar internaţional; 
2,00 Timp egal r- Show 
politic ; 3,30 Destinaţii de 
vacanţă „Londra"; 5,00 
Datriine, cu Jane Paulcy.

EUROSPORT

9 3  Golf. US-PGA Tour 
Royal; 10,3 Eurofun. 
Magazin distractiv; 1LP0 
Snowboarding t  Cupa 
Mondială; 11,30 Tenis •  
Eurocard Open *95 de la 
Stuttgart — ziua 4 (rez.); 
13,00 Ski alpin •  Maga
zin ;' 14,00 Ski artistic 0 
Cupa Mondială de la 
Kirchberg, Austria (d); 
153 Tenis a Magazin 
ATP; 15,30 Atletism * 
Magazinul lunii februarie 
1 3 5 :1 7 3  Magazin 
limpic; 183 Tenis » 
Eurocard Open *95 de te 
Stuttgart (sferturi — di
rect); 22,30 Buletin de 
ştiri I i 23,3 Bea •  Me
ciuri Internaţionale.

VINERI,
S4 FEBRUARIE

7 3  TVM •  Telo- 
matinai; 8,30 La prima 
oră ; 9,15 Serial (r)a 
Santa Barbara; 103 
Actualităţi ; 10,05 Vi
deo caseta muzicală} 
103 Desene- animata; 
113 MTV •  Grea- 
test Hits; 123  Serial 
(r) •  Aur şi noroi $ 
14,00 Actualităţi; 14,10 
TVR Iaşi; 14,55 TVR 
Cluj-N:; 15,45 Lege şi 
fărădelege; 163  Ac
tualităţi; 16,10 Agen
da consumatorului; 
163  Handbal femi
nin. OLTCH1M Km. 
Vâlcea — Rapid Bu
cureşti (repriza â 
doua); 17,00 Emisiu
ne in limba germană; 
I8 3  Pro Patria; 193 
Serial •  Casa Eliott 
(ep. 23); 3 3  Actuali
tăţi •  Meteo •  Tele- 
sport; 3,45 Tezaur
folcloric; 213  Film 
•  O femeie de onoa
re (Italia, 1990); 233  
Viaţa parlamentară: 
233  Actualităţi; 0,55 
Film (nerecomandat 
minorilor) o Emmanu. 
elle. ■

TVR 2
7 3  La prima oră 

•  Desene animate; Re
vista presei: 9,15 Ora 
de muzică; 103  Tnie- 
jurnal Worldnet; 1 03  
Mari compozitori. a- 
mericani; 11,30. ■ De
sene animate; 12,45 E- 
cranul (r); 143  Ac
tualităţi; 143  Varie
tăţi internaţionale; 
153  Magazin sate
lit; 163 Serial •  FU. 
cele doctorului; 173 
Bursa invenţiilor; 18,10 
Serial •  Aur şl nasol;
19.00 Orchestra Naţio
nală Radio (Concert);
21.00 TVM •  Mesa
ger; 22,00 Cultura în 
lume (r); 23,00 Oa
meni care au fost

mmm
9,00 Desene ani

mate (r); 9 3  Serial 
-a Echipa de şoc (r); 
10,20 Serial a Vegas 
(r); 11,10 Mitică; 113  
Chestiunea zilei (r); 
123  Cutia muzicală 
(r); 18,00 Desene ,a- 
nimate; 18,30 Film 
documentar a „Jocul 
cifrelor"; 193 Clip 
Viva ; 3 3  Serial 0 
Femeia fantastică •— 
ep. 10; 21,00 Telejur- 
nai (emisiunea de ştiri 
a televiziunii TELE 7 
abc din 23. II. 1995); 
21,30 Serial a Kung 
Fu — ep. 12; 223
Clip Viva; 22,30 Ches
tiunea zilei; 2 33  
Cartea de citire; 233  
Staruri în concert; 0,3 
Videotext.

9,3 Teletext; 103  
Observator a Antena 
1; 11,3 Film •  „Trei 
sunt prea mulţi" (r)< 
153 Teletext; 1 73  
Observator •  Antena 
1; 183 Focus; 1 83  
VVeck-cnd magazin} 
193 FRm a „Nopţile 
decameronului"; 20,46 
WOrldnet.



ŞASE COMUNE DIN JUDEŢUL NOSTRU 
BAT LA PORŢII.E ORAŞULUI

CERTEJU DE SU S
Aşezată pe o cunună 

de înălţimi, cuprinse în
tre 600 şi 1106 m alti
tudine, comun» Oerteju 
de Sus reprezintă, prin 
aşezarea şi bogăţiile sub
solului, una dintre cele 
mai frumoase zone ale 
judeţului,' un laborator 
mineralogic de o com
plexitate iar întâlnită 
pe o suprafaţă mică. Lo
calitate^ este străbătută 
de Valea Săcărâmbului şi 
Gertejului şi de o serie 
de pârâiaşe : Făierag, No- 
jajg, Vărmaga, Boholt ş.a.

Populaţia Certejului de 
Sus se ridică, în prezent, 
la 4122 de oameni, din 
care cei mai mulţi tră
iesc in satul de reşedinţă 
al comunei. Satele com
ponente sunt: Certeju de 
Sus, Bocşa Mare, Bocşa 
Mică, Hondol, Măgura — 
Topi iţa, Nojag, Săcă- 
râmb,' Topliţa Mureşului 
şi Vărmaga. Ele consti
tuie aşa. numitul patru
later aurifer, considerat a 
fi cel mai important cen
tru aurifer din Europa.

Baza economică a lo
calităţii se constituie din 
industria extractivă şi 
din agricultură, în spe
cial din ereşţereâ aniiîna- 
lelor. Exploatarea minie
ră Certe] are, fonduri 
fixe in valoare de multe 
miliarde de lei şi reali

zează o producţie apre- J 
ciabilă. Principalele pro-1 
duse ale exploatării sunt * 
concentratele de plumb şi | 
zinc, minereurile dfemple- J 
xe. In coniună îşi desfă- | 
şOară activitatea un pu» * 
temic sector de prospec- * 
ţiuni geologice. Popu- | 
laţia ocupată se ridică * 
la 1853 de oameni, din 1 
care 1460 în industrie. î 
Oamenii muncesc în mi- I 
hă sau la flotaţie, dar au J 
şi gospodării frumoase, |  
pline de animale- *

Satul de reşedinţă al |  
comunei se aseamănă tot * 
mai mult cu aşezările de | 
tip urban. Aici există I 
case particulare, unele [ 
cu două nivele, dar şî l 
blocuri cu apartamente « 
şi spaţii comerciale sau | 
de prestări servicii la » 
parter. 534 de locuinţe | 
sunt racordate la insia- »• 
laţia de apă şi la cea | 
de canalizare J

Zestrea social-edilita- I 
ră mai cuprinde unităţi ; 
de învăţământ; sănătate | 
şi cultură, bine. dotate I 
cu personal şi cu apara- j 
tură de specialitate. Exis- I 
tă, de asemenea, un sta- J 
dion modem, cu tribune I 
cu o capacitate de 500 j 
locuri. 'I

F.R.E. DEVA
Anunţă toţi agenţii economici cu puteri 

/contractate sub 100 kW
în conformitate cu „Regulamentul pentru 

furnizarea şi utilizarea energiei electrice", a- 
probat prin H.G. 236/1993, F.R.E. Deva va 
încheia noi contracte de furnizare a energiei e- 
lectrice cu agenţii economici (contractul cadru 
a fost aprobat de Ministerul Industriilor);

Contractele de furnizare a energiei electri
ce şi anexele lor se încheie la nivelul centre
lor de distribuţie în perioada martie -r- noiem
brie 1995.

Pentru încheierea noilor contracte de fur
nizare a energiei electrice, agenţii economici 
sunt invitaţi să se prezinte la centrele de dis
tribuţie de care aparţin, cu vechile contracte 
de F.E.E. încheiate cu F.R.E. Deva

Art-66 din H.G. 236/1993 interzice furni
zarea energiei electrice consumatorilor de ener
gie electrică fără contract încheiat in acest scop.

(93)

T
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I„16“-MILE CUPEI 

ROMÂNIEI 
LA FOTBAL 

Duminică, 26 februarie, 
au loc | „16“-mlle Gupei 
României la fotbal, .după 
următorul program : Spor
tul Studenţesc — Electro- 
putere; F.C. Maramureş 
— Ceahlăul P.N.; Dacia 
Brăila — F.C. Naţional; 
A.S.A. Tg. Mureş — Rapid; 
Poli Iaşi — Oţelul Galaţi; 
Min Mătăsari — Petrolul; 
Portul C-ţa — Steaua; 
Dacia Piteşti — Dinamo ; 
Poli. Timişoara —: Univ. 
Craiova ; F.C. Drobeta — 
,,U“ Cluj; Rocar Buc. •— 
F.C. Argeş; Metrom Bra

şov — U.T.A.; Petrolul 
Ticleni — Farul; Unirea 
Dej — F.C. Braşov ; Oţe
lul Târgovişte — Intor Si
biu ; Metalurg. Cugir — 
Gloria Bistriţa.

JUNIORII UEFA *98 
LA SIMERIA

Intre 24—27 februarie, 
după cum anunţă „Gazeta 
Sporturilor", este prevăzu
tă convocarea a 100 de 
juniori selecţionaţi din 
toate judeţele ţării, de an
trenorul Ionuţ Chiriîă. 
După 4 zile de testări se 
va stabili componenţa lo
tului naţional de juniori 
UEFA ’98. V

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BA R U . ;

Organizează, în ziua de 20. III. 1995, ojra 
. 11, Ia sediul Consiliului local al comunei Baru, 
\ licitaţie. publică pentru concesionarea ţinui te
ii ren, în suprafaţă de 875 mp, in vederea ampla-:

Î sării a 7 chioşcuri, în zona pieţei Baru (câte 
125 mp de parcelă). ^

— Preţul de pornire a licitaţiei este de 
500 lei/mp/lună;

—• Taxa de participare este de 25 000'lei; 
— Garanţia de participare este de 62*500;

\ — Concesionarea terenului se face pe du
rata de 4 ani;

— Documentaţia- de licitaţie se poate pro
cura contra cost de la sediul Consiliului-local 
Baru. ■*" t
j Ofertele se depun până la data de 17 mar
tie 1995, ora 15, ia Consiliul local Baru. 

Relaţii zilnic 8—15, telefon 544482.
(607263)

r
; SOCIETATEA COMERCIALĂ
I „SARMIS" S.A.
| - cu sediul în Deva, Piaţa Victoriei, nr. 3, .
» Organizează, în data de 10.03- 1995, con- 
| form prevederilor H.G. 1228/1990 şi H.G. 140/ 
? 1991, cu modificările ulterioare, licitaţie pen- 
l/tru predarea în locaţie de gestiune a urmă- 
* torului activ:
I*
\ .. * . „ . 
I 1. Popas turistic 
%
I%
I

Unitatea

Strei

Preţul de pornire Garanţie de 
licitaţie .10 9/o

9 035 000 lei 903 500 lei

I»
1%
IA
\
A

I%
Ii %
I'A
I•A

de |  

de *

Taxa de participare ia licitaţie este 
100 000 Ici.

Documentaţia ciţ privire la condiţiile 
|  preluare a acestei unităţi în locaţie de gestiune, |  
* caietul de sarcini şi orice alte date pot fl con- 5 
|  sultate zilnic lâ oficiul juridic al societăţii. |

(607252)|
[

I sS.C. „CETATE" S.Â.
D E V A

I Organizează licitaţie pentru contractarea f  
{ lucrării „ZUGRĂVIT MOARA DEVA" (exte- j
î fior). |*
|  Licitaţia se ţine în data de 2 martie 1995,* 
'ora 10. |
| ' Ofertele se depun în plic inehis, până Ia*
î data de 1 martie 1995, ora 10, la secretariat 1 
| tul societăţii. 2
- Informaţii la biroul mecano-energeţic, tel. J 
J 614225. (607226) |

I• b
t

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„VINALCOOL" S.A. DEVA

Organizează in data de 31 martie 1995

i i r

I
* I

!
S l

SOCIETATE COMERCIALĂ j j
Caută în DEVA spaţiu de depozitare, cu i ;

următoarele facilităţi: - ' T I
— suprafaţa minimă 1000 m p; \ *
— acces foarte uşor tir; . ( '  J
— posibilităţi de manevră pentru un nu- ( .

măr mare de camioane. ( |
Putem fi contactaţi la telefoanele: 614246,1 

613445. (607264) f [

de selecţie pentru postul de MANAGER.
Condiţiile de participare şi criteriile de 

selecţie stint cele prevăzute în art. nr. 8 şi 14 
din N.M. ale Legii nr. 66/1993.

Documentaţia de prezentare a societăţii co
merciale poate fi consultată zilnic, între orele 
8—12, la sediul societăţii.

Relaţii suplimentare la tel. 054/616545; 
625882.

Candidaţii vor depune ofertele şi docu
mentele necesare la sediul societăţii, în termen 
de până Ia 30 de zile de lâ ultima publicare a 
prezentului anunţ.
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Perioada 24 februarie — 1 martie
BERBEC ^

Tensiune datorată manevrelor unui inamic ascuns. 
Vă veţi ocupa de afirmarea personală. Duminică — 
dispută cu unul din părinţi. Luni vă veţi vedea cu 
prieteni vechi. Nu-i exclus ca un protector Ia care 
veţi apela, să vă rezolve o problemă de finanţe şi 
de posesiuni garteneriale. Ceva legat de străini şi de 
străinătate nu vă reuşeşte.

' .. ■ ' taur :
Veşti legate de străinătate ori de o călătorie. 

Sprijinul unui prieten devine consistent. Asperităţile 
de moment pot fi contracarate prin Calmul partene
rului. Meritele, vă vor fi recunoscute public. în
cepeţi o nouă activitate cu ajutorul unui prieten. Poa
te fi vorba chiar de cariera dv. Totuşi vă veţi izbi 
de o piedică privind străinătatea.

• GEMENI
Dispoziţie sumbră şi morocănoasă. Vă veţi recă

păta însă încrederea în forţele proprii. Progrese in 
activitatea profesională, avansări. Sâmbătă veţi cu
noaşte bucuria împărtăşirii sentimentelor. S-ar puteş 
ca un prieten să vă ceară ajutorul, întâlnire cu un 
prieten care vă împărtăşeşte preocupările şi este 
conciliant. Nu vă pierdeţi stăpânirea de sine în faţa 
numeroaselor probleme de rezolvat I 

RAC
Dacă vă veţi concentra asupra obligaţiilor zilei, 

puteţi dovedi o mare eficienţă. Obstacole în domeniu

financiar. Sâmbătă — invitaţie nesperată. Evitaţi 
persoanele cu concepţii diferite de ale dv. Atenţie 
la portofel şi la cheile de la maşină, prudenţă.- în 
problemele financiare 1 Martie începe promiţător: 
veţi primi semnale favorabile privind cariera şi /» -, 
facerile dv. Umorul şi buna dv-dispoziţie îi va mo
lipsi pe cei din jur. .. ...

LEU
Cotitură fericită în goana dv după apreciere. Veţi 

stârni invidia unor prieteni. Ziua de sâmbătă favori
zează problemele educaţionale, călătoriile, pentru ca 
duminică să fie o zi mai puţin obositoare. Proble
mele organizatorice vor--afecta celelalte planuri şi 
relaţii. Situaţia financiară destul de bună. începeţi 
cu diferite complicaţii.; concentraţi-vă asupra rela
ţiilor cu colaboratorii.

' FECIOARA
Manevre de culise, dar şi bune relaţii familiale. 

Planurile şi steaua dv norocoasă reintră in scenă; veţi 
' triumfa în afaceri şi in dragoste. Veţi stabili cu 

uşurinţă legături cu oamenii, veţi primi veşti bune 
legate de carieră şi de bani. Veţi iniţia un gen cu 
totul nou de activităţi. Martie începe cu o scurtă că
lătorie cu dublă utilitate.

BALANŢA .'
Subalternii vă sunt încă de mare folos, harnici 

şi şufletişti. Profitaţi! Nu călătoriţi vineri, nu vă 
aruncaţi în speculaţii financiare! Duminică deve
niţi mai melancolic, faceţi şi acte de caritate. Sta
rea depresivă continuă şi luni, cu cbntribuţia unui 
duşman de la locul de muncă. Oboseala ori ener
varea vă pot pune în faţa unei crize de ficat.

SCORPION
Nu disperaţi: la orizont apare un nou protector. 

Veşti legate de o călătorie. Unele asperităţi de mo
ment pot fi contracarate prin calmul partenerului. 
Vă vor fi recunoscute public unele , merita Odată cu

martie, începeţi o nouă activitate. Vă veţi lovi de o 
piedică- privind străinătatea,
- SĂGETĂTOR

Strădaniile dv pot fi împiedicate, de inamici 
ascunşi care trag sforile. Nu călătoriţi vineri; con
tinuă neplăcerile pricinuite de duşmani, de persoane 
ca^e vă doresc răul. . Deveniţi mai sensibil. Este ca
zul să încercaţi să vă afirmaţi'în continuare. S-ar 
putea să luaţi legătura cu un manager. La început 
de lună deveniţi mai activ, vă interesează treburi 
legate de o călătorie ori de un teren.

CAPRICORN
Sensibilitate exagerată; nu încercaţi să vă faceţi 

remarcat prin ceartă ! Amici şi persoane sus-puse 
vă vor ajuta. Duminică -veţi căuta singurătatea şi 
discreţia, ceea ce vă este şi recomandat. Vă veţi 
atrage colegii intr-o afacere anume. Marţi O zi 
bună, favorabilă tranzacţiilor. Iii prima zi din mar
tie deveniţi mai simpatici, veţi semna un contract.

VĂRSĂTOR
Evitaţi acţiunile impulsive şi riscurile finan

ciare. Vineri 6 idilă ce înfloreşte vă va înfrumuse
ţa şi mai mult ziua. întâlniri prieteneşti, telefoa
ne, aventuri. Duminică s-ar putea să se ivească 
obstacole şi întârzieri privind o călătorie şi s-ar 
putea să schimbaţi întregul pian al zilei. Nu vă 
pripiţi să emiteţi opinii negândite, lipsite de înţelep
ciune. Atentie la manevrele de culise din mediul dv.

.peşti - ;  ■
E bine să vă mobilizaţi propriile forţe. Nu veţi 

avea mari şanse în , ceea, ce priveşte averea.- banii.
Nu cheltuiţi, nu risipiţi, ceea ce v-a mai rămas. 
Vorbiţi mai puţin, _câci inamicii ascunşi sunt activi.
Chiar în familie abţineţi-vâ de la confesiuni, Nu e- 
zitaţi a demara o acţiune plănuită mai de mult! Veţi 
primi o .sumă do bani, dar să nu o risipiţi prea 
repede.'.' /„v--

V .Y .V ..V .W M fllt
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Vând Saviem izo
term, perfectă stare 
şt instalaţie produs 
paste făinoase In func
ţiune. Tel. 621445.

(6899)

i •  Vând platformă trans- 
j port autoturisme, marca 
; Wrebiner, Germania, 1991, 
înmatriculată. Orăştie —,

I 647254. (6894)
! o Vând pianină. Infor- 
: maţii telefon 625278.

(6929)
•  Vând teren la şosea,

| In Almaşu Sec, preţ ne* *
gociabil. Informaţii la nr. 
sa. (6924)

•  Vând coroane patru
steluţe vidia, 27 bucăţi, 
preţ negociabil. Deva, tel. 
615937. (6916)

•  Vând apartament mo
bilat două camere, boxă, 
Liliacului, tel. 624512, după 
ora 18. (6928)

•  Vând fân, calorifere,
pompă de apă. Deva, A. 
Vlaicu, 192; (6922)

•  Vând teren intravilan, 
Bretea Strei, posibilitate 
apa ."curentă, 8000 mp, la 
şctsea, tel. 067/363581, orele 
IW—20, in 26—27 februarie.

• V (6918)
•  Vând scule de fieră

rie. Totia, nr. 12,. David
R©mui us. (6891)

'e Vând teren pe drumul 
spre Cozia. Informaţii tel. 
613550. - ■ (6016)

O Vând material din de
molare, 9 bucăţi tablă on- 
dŞlată, 2,00 x 80 cm, 10 
bucăţi foastăne — 4 m, 
BtA — ~3j5 mc, uşă me- 

! talică tip Butic, Tel. 620473, 
Ota 16—21. (6937)
,•# Vând 70 oi cu -miei. 

Şindrescu Ion, Călant —. 
Grid. (6931)
' •  Vând combină Mesey 

Fergiison tip 620, masa de 
câreâlc 4 m, masa pentru 
pprumb pe 5 rânduri. Ia» 
formaţii 056/250285. (6936) 

O Vând urgent aparta. 
Meat 2 camere, balcon,

I bUcătărie, Deva, Micro 15, 
’} h i 29, ap, 17, preţ 2 500 000 

W, negociabil. (6943)
C* Vând casă vilă, Deva, 

Livezilor, 12, tel. 627642.
(6951)

o Vând sobă de încălzit 
cp gaz metan sau butelie 
şî electrică, aprindere cu 

; dttarţ. set vase inox. Tel. 
«|4460. (6954)

•  Vând talon Dacia 1300,
ăia, tel. 413. (6957)

o Vând societate comer
cială teL 613064. (6950)

•  Vând staţie audio două
bticăţi. Deva ,tel. 626864, 
între orele 8—22. (6947)

•  Vând mobilier dotare- 
spaţiu comercial, cumpăr 
Strung universal şi freză. 
Ceva, 625083, 625493. (6944)

•  Vând casă, grădină, 
anexe, sat-Bărăştii Haţegu
lui, nr. 8, tel. 613946.’

(6941)
•  Vând casă şi Ford 

Taunus break 1975, înma
triculat, sau talon si piese. 
Tel. 620205, orele 18—22.

x (6961)
. ■ Vând casă trei camere, 
gaz, apă, curte, ' grădină,

• Str. Mihai Eminescu, tel. 
623824! (6976)

•  Vând motor tăiat lem-
■ ite (45 CP), 11 ia, Unirii,
■ 52. Informaţii Deva, 623384.
j : ' ; - - (6945)
; ; •  Vând casă şi grădină 
i ţf- loc pentru cabană .Hon.
; wol. Tel. 626816, după ora 
l 19. (6946)
; •  .Cumpăr talon Renault
11, tel. 629065. (6922)

•  Vând VW Golf, sn 
fabricaţie 1980, stare bună 
de funcţionare, tel. 649166.

.6813)
•  Vând maşină egalizat

piei, tel. 642196, Orâstie,
orele 18—21. (5815)

•  Vând casă cu etaj,
Crlşan 60 A, 32 000 DM 
sau lei, motocultor, usten
sile pentru lucrări agri
cole, remorcă, 2 milioane 
lei, tel. 647480. (6816)

•  Vând Dacia 1300, stare
de funcţionare, fără talon, 
preţ convenabil. Dâncu
Mare, 99. \ (6817)

•  Vând materiale con
strucţii, ţiglă veche şi lemn 
pentru acoperiş. Relaţii 
Brad, teL 651225, orele 
17—19. (5010)
1 •  S.C. Pascom Prodi-
mex S.R.L. Haţeg, strada 
Viilor, nr. 42, vinde en 
gros la cele mai mici pre
ţuri pepsi, mirinda, bere 
Felix pasteurizată, cuie 
construcţii, plasă sârmă 
zincată şi neagră, obiecte, 
din -.sticlă, zahăr, orez, de
tergenţi, gresie Italia, fa
ianţă Italia, toate sorti
mentele de dulciuri, şpre- 
iuri, săpunuri. Relaţii tel. 
777480. (6071)

•  Vând videocameră Pa
nasonic, SVHS—C, mUlte 
accesorii, informaţii tel. 
729057. (6427)

•  Vând autodubă Mer
cedes 206 Diesel, uşor a- 
variată, înmatriculată, preţ
2 500 000 lei. Tel. 721633.

(6424)
•  Vând Dacia 1310, 1989, 

Germania, apartament pa
tru camere. Tel. 720201.

(6415)
•  Vând apartament 4 

camere Orăştie, Mureşului, 
16, sc. O, etaj. I,. ap,. 67.

(6814)
•  Vând societate corner»

cială înmatriculată decem
brie 1994. Tel. 642949, după 
ofele 20. (6812)

•  Vând VW, an fabri
caţie 1980, stare bună de 
funcţionare. Tel. 649166.

(6813)
•  Efectuez transport auto 

1 cu dubă, volum 50 mc şi
12 tone, preţuri .negociabi
le. Tel. 615995. \ (6935)

•  S.C. Magda Mini-
farm S.R.L. Deva a. 
nunţă deschiderea 
punctului farmaceutic 
„TehnOfarm", în in
cinta Staţiei C.F.R. 
Deva. (6933/34)

•  Căutăm femeie seri
oasă pentru a ajuta doi 
vârstnici la Hărău, nr, 54, 
plata negociabilă. (6923)

•  Biserica unită 
greco-catolică Orăştie 
oficiază Sfânta Litur
ghie la Liceul chimic, 
duminică, Ora 9.

(6811)
W /W A W JW V .-W  «-V

•  S.C. Cuptorul de Aur 
Corn. S.R.L.- Ruşor, com. 
Pui, nr. 72, anunţă mări
rea preţului la pâine şi a 
adaosului comercial de la 
1—100 la sută. (6925)

•  S.C. Prolacom Deva
anunţă majorarea adaosu
lui comercial de Ia 1—100 
la sută. (6926)

•  Caut pentru închiriat 
garaj sau altă anexă cu 
acces. Tel; 624954.

(6917)
•  Caut apartament două

camere d? închiriat pe ter
men lung, cu telefon. In. 
formaţii Bingo Transilva. 
nia. (6955)

•  Pierdut chitanţier pe 
numele Moldovan Iuliu, 
domiciliat în Brad, str. 
Transilvaniei, bloc 3 A, 
sc. 1, ap. 1. Se declară nul.

(5011)
•  Pierdut carnet şomaj

pe nume’e Dan Daniela. II 
declar nul. (6422)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu pe nufneîe Rârllg 
Cornel. O declar nulă,’

— (96426)
COMEMORĂRI

•  Cu nemărginită 
durere amintim trece
rea unui an de la in
credibila despărţire de 
dragul nostru soţ, tată 
şi bunic

PATRU DUMITRA
Parastasul de pome

nire sâmbătă, 25 fe
bruarie, ora 11, la Ci
mitirul Ortodox din 
str. Eminescu Deva.

(6671)

•  Neşterse amintiri 
şi îndurerate gânduri 
însoţesc scurgerea u- 
nui an de la trecerea 
în nefiinţă a dragului 
nostru soţ; tată si fiu’

sing. GHEORGHE 
CORNEA (GIGI) 

Comemorarea, sâmbătă,
25 februarie, la Capela
Ortodoxă a cimitirului 
din str. Eminescu Deva. 
Dumnezeu să-l . odih
nească în pace ! Fa
milia. (6904)

•  Se* împlinesc şapte 
ani, de când ne-a pă
răsit minunatul nostru 
soţ, tată, Isocru şi bu. 
nic
mr. (r) IOAN DARIE
Parastasul în 25 fe
bruarie, ora 10, la Bi
serica din str. Liber
tăţii Deva. Soţia Mă- 
dăjina. (6855)

•  Pios omagiu şi 
neştearsă amintire la 
un an de la incredibi
la trecere în eternitate 
a iubitei noastre

LID1A ŞTAIER 
Lacrimile noastre şi 
florile eternităţii îi 
vor străjui mereu mor
mântul. Comemorarea 
vâ avea loc duminică-
26 februarie, la Veţei.
Familia. (6939)

•  Familia Bacâzu 
anunţ cu nemărginită 
tristeţe împlinirea a 
şase săptămâni de la 
trecerea spre cele veş
nice a celui care a 
fost

BACAZU
GHEORGHE

şi pe această cale in
vită pe cei care l-au 
cunoscut la parastasul 
de pomenire care va 
avea loc sâmbătă, 25. 
n. 1995, ora 9, la Bi
serica Ortodoxă de pe 
str. f A. Xancu Deva. 
Dumnezeu să-l odih
nească! (6956)

împlinirea urnii an de lâ" 
dureroasa despărţire de 
bunul nostru tată, soţ, fiu 

DORIN HANA&
Veşnic vei fi în sufletele 
noastre. (6871)

•  Cu adâncă durere în 
suflet soţia, copiii şi ne
poţii anunţă că pe data de 
24 februarie se împlineşte 
un an de la trecerea în 
nefiinţă a celui care a fost

IANCU IŞTOC ■
din Mintia. Odihneşti în 
pace ! (6920)

D E C E S E

cesul celui care a fost 
GIGI STANESE

Familia Sava. (6965)

•  Suntem alături de so
ţia şi cele două fiice ale 
celui care a fost maistrul 

GHEORGHE 
STANESE.

de la F.-E. Deva. Din par
tea familiilor Alba Nistor, 
Crişovan Traian şi Ture
lor I Exploatare Combusti
bil F.E. Deva. Dumnezeu 
să-l odihnească. . (6974)

S. C. „POLIDAVA" $ A  DEVA 
! Vă oferă, în regim en gros, '
I cu promptitudine, la preţuri avantajoase j 
j şi de calitate ireproşabilă, următoarele j 
« produse;
‘ •  biscuiţi (Intr-o gamă sortimentală I

i| diversă);
I •  feugenia - Divertis • Crem cu aro- 
! de banane, ciocolată, portocali, 
j căpşunir^’̂ î »  : 
j f  sticksuri;
: •# paste făinoas-
|  •  tăiţei de casă;
j «  hârtie ambalaj pentru împachetat! j
j Reiaţii şi comenzi - zilnic, la sediul j 
j sâcietătii, strada 22 Decembrie, nr. 257, ! 
j fa- telefoanele^ 054/Ş2071'» -* 621750; I 
| fâx: 621159. j

ABONAMENTELE 
LA ZIARUL 

CUVÂNTUL LIBER66
\ 99
\  , Recenta majorare cu 23 la sută a costului hârtiei de ( 
1 însoţită şi de majorarea comlstoanetor de că- .
i (re unităţile de difuzare obligă redacţia ziarului să ’ 
| majoreze costul abonamentului la 1 500 lei lunar, plus \ 
ţtaxele poştale. Abonamejntul rămâne calea cea | 
( mal avantajoasă de procurare a ziarului. Faţă de i 
1 cumpărarea prin chioşcuri. Care ar costa 2100—2200 ; 
J lei, în funcţie de numărul de apariţii in luna res. \ 
) pectivă, prin abonament se asigură o economie de ( 
l 9oO—700 lei. Ca să nu mai vorbim de alte pre. i 
? 'iţuri, un litru de lapte, de exemplu, costând la pia- 
1 ţă între 800—1000 lei. •  \
ţ Prin abonament, cu 1500 lei pe lună primiţi y
l ziarul zilnic la domiciliu (marţea, joia şi sâmbătă în . 
/ 8 pagini, iar miercurea şi vinerea in 4 pagini, deocam.
1 dată). '
ţ Reamintim cititorilor noştri că oficiile poştale şi \
l factorii poştali efectuează abonamente la ziarul nostru 
/ — pentru luna martie.

___ ________  ' __________  I

l•  Adânc îndure-
rate, soţia Şi fiicele 1
anunţă încetarea ful-
gerătoare din viaţă a >
celui oare a fost

GHEORGHE
STANESE ţ

de 47 ani. Odihnească- \
se în pacel (6962) I

e Cu adâncă durere \
în sufletele noastre a- \
nunţăm moartea ful- l
gerătoare a fiului, fra- I4
telui, cumnatului şi
unchiului

GIGI STANESE i
(47 ani). Nu te vom 1
Uita niciodată. Mama,
sora, cumnatul şi ne- ţ
poţiii (6969)

• ': *■-*•■■■_' • ■■■-
4 \  : ■ \ 

•  Suntem alături de fa- 4
milia Stănese la greaua )
pierdere suferită prin de (

i

COMAT S.A. HUNEDOARA—DEVA
Vinde următoarele sortimente de anve

lope din import, marca Traiah 
‘ •  155 x 13 la preţ de 66 640 lei

•  165 x 13 la preţ de 71 157 lei .!
•  J75 x 14 la preţ de 82 451 lei

050 x 16 la preţ de 143 444 .le-UV
In  p r e ţ  e s te  in c lu s ă  c o ta  ş i  T V A .

' - (68)

FILIALA DE EXPLOATARE 
A FILMELOR

Organizează, în ziua de 10 martie a.c., ora 
10, la sediu’ să. din ştr. I Decembrie, nr. 20, 
"licitaţie de închiriere spaţii pentru activităţi 
lucrative, comerciale, cultural-distractive Şi 
birouri la cinematografele VICTORIA PetMJ- 
şani, MODERN Hunedoara şi JŞATRIA D^va.

închiriază, prin Schimbarea destinaţiei, 
cinematografele UNIREA Petroşani şi MINE
RUL Lunea.

In ra î de neadjudecare, licitaţia se va repe
ta In fiecare săptămână, vinerea, Ia ora 10. 
Informaţii la telefon 612823.

(607262)

S.C. „MUREŞUL** ŞOIMUŞ S.A;
Efectuează transport cu autocamion şi re

morcă, la capacitatea de 12 tone, la preţuri 
avantajoase. , .T; C®*)

SECŢIA DRUMURI NAŢIONALE )

D E V A  \

cu sediul în Deva, str. Rândunicii, nr. 3/a S  

Organizează concurs pentru ocuparea postu- \  

lui de Ş

•  inginer de drumuri — întreţinere, 
v în data de 28. n. 1995, ora 9.

Relaţii la tel. 617321, 613327.
(95)

STAŢIUNEA DE CERCETARE {
ŞI PRODUCŢIE POMICOLA GEOAGIU |

* Livrează la preţuri negociabile, din stoc, ţ 
următoarele: ţ

•  pomi altoiţi din soiuri superioare ; l
•  borhot prune soi superior; l

•  borhot mere soi superior ; J
•  ţuică fructe, dublu rafinată, de peste > 
45 grade tă rie ;
•  vin soiuri superioare. J
Livrarea se face din Gcoagiu, la sediile fer- S

melor 1 şi 4. \

Relaţii suplimentare la tel. 648235, int. \  

115, Geoagiu. (72) j
" ' . ■ t
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