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■ că dar sigure. în .„©seineiMizând pe faptul 

acum este momentul nea condiţii, desigur, este 
când se poate câştiga ca- simplu de intuit că nu 
pitei electoral, bizuin- se urmăresc decât spe. 
du-se pe populaţia sate- culaţiile politice şi elec- 

• a f°ra ê ale unor aspecte 
- ce nu convin în legă- 

^>r «Aertoare, '  asistăm tură cu unele rezultate 
din »ep. âind semne si- pozitive care trebuie nea. 
gţire Ijj . apest sens, la părat să fie contestate şi 
s to a Q i ftăMaftientar cu combătute. Gu ee argu- 
care rte-am obişnuit "".la mente Insă, asta ccm- 
fiecare sesiune. Introdu* teăză mai puţin. Falsa 
cepea' moţiunii de cen- problemă a grâului' este 
zurâ. al cărei text ă şl întoarsă acum pe toate 
ft»st'3SW8Sîat«lţr~0pozi- feţele, neîntrebându.ne 

■ altor însă ce-âm fi făcut
preocupări tnai «Ie dacă obţineam în medie (
stan ţă-^entru  a-şi im - nu trei, ei 5—6 tonă ) 
punc punctele 'd e  ve - boabe la ha, cum esteţi 

•Sere — iminentă după normal si se realizează J 
‘ «1».- ^  âna^srt prin în eondiţiile ţărilor cu \ 

'maşcmoaŞa. agricultură avansată, ţ  
'Motivul?' Nu s-a cStftat ynde s-ar fi depozitat 
prea .ttvulţ, dar ş-a IŞsit Si din ce resurse fihan. 

:‘-,,lfe6Bn^^ţ;î»BPeâTwiu:se ciar© s-ar fi. plătit o 
: aţa-Zisa criză din agri- asemenea recoltă? Est*

1 cultură, sau politica a- o întrebare care-şi a ş . 
i grară „falimentară” a teaptă răspuns, sperăm,
I givdrnuftriL După o va- pentru anii viitori, dacă 

caftţâ plină, este bună şi parlamentari de?-aeuta şl 
o mbţiune. nu? _ de' mai apoi s© vo»

Fără a avea nimic im- gândi cu adevărat la tiu  , 
potriva, moţiunilor • de teresele reale ale n*. 1 
cenzură de sţRJstanţa, in- şj aie aî^ătorilrtf, C
troăusc pe'motive seri- pe care ar trfebui să-i /
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.oase, ‘ dare 
prioritar in 
problemele mult mai 
grele ş i  d e : © reală In  - 
seninătate pentru mer
sul înainte <d economiei 
şi pentru îmbunătăţi
rea condiţiilor de viaţă 
ale populaţiei, este uşor 
de desprins faptul că, 
in actuală conjunctură 
-4- câîşd .agricidtura, în 
ausamblul său, a marcat 
în anul 1995 un însem
nat salt sub aspectul 
producţiilor, apropiin- 

; du-se de un nivel nor
mal, pOsibil de înregis - 
. trat constant la potenţia. 
IUI său" tehnic, mate
rial şi financiar ac
tual — sunt prea puţine 
învinuiri, credem, ce pot 
fi aduse unui sector care 
s.a mişcat şi începe să 
arate că roadele re
formei sunt mai lente

să-, aducă reprezjjUe şi să-i a ju te ) 
dezbatere cu tot ce este posibil în 1,1* tvtm «acest scop.

Tocând, din .nou, mă. 
runt timpul în discuţii.) 
sterile, cu dezbateri pe \ 
marginea iminentei mo- 1 
ţiuni, parlamentarii a- 7 
mână discutarea şî da- \ 
rea unor legi, inclusiv i 
pentru agricultură, cu i 
adevărat iîrgente şî aş - J 
teptate pentru Înşăgtt5- ţ 
şirea climatului eco- ţ 
nomic şi social din ţară. ţ 
Dar dacă aşa o cer in. 1 
toresele politice şi elec- ? 
torale, aşa se face 1 E, V 
lectoratul din mediul \ 
rural are însă, credem, 1 
discernământul necesar ? 
pentru a şti ce decizie 1 
să ia la momentul; o. \ 
portun. ' i

NICOLAE TţRCOB ţ

•  Pe plaiuri emines
ciene. Membrii Cercu
lui de dans modern şi de 
societate, al Clubului „Si- 
derurgistul” şi Clubului 
copiilor şi elevilor Hu
nedoara se află în aceste

. zile în tabăra botoşe- 
ngană „Codrii de ara . 
mă‘‘. Aici se vor per - 
fecţiona în tainele dan
sului modern şi de so _ 
cietate, vor participa la 
drumeţii şi excursii pe 
plaiuri eminesciene. (M. 
B.).

•  „Profesionalism, se
riozitate, respect pentru ' 
bolnav'*. Este deviza 
personalului medical şi 
mediu al Societăţii' co
merciale Centrul medical 
„Armedica” SLR.L. din 
municipiul Hunedoara.

“Prin cabinetul medical, 
deschis recent în zona 
Teatru — îft strada Coc-

sărilor, nr. .8/34 (in spa
tele magazinului Biju
teria) şi dotat cu ecograf 
diasonic cu Înaltă rezo
luţie. cu reactivi pen
tru analize, import Fran
ţa, se asigură servicii 
medicale de înaltă ţinu
tă : examinări ecogra
fice, efectuate de medic 
cu competenţă atestată 
de ■ Ministerul . Sănătăţii, 
analize de laborator, con
sultaţii de medicină ge
nerală, consultaţii şi 
tratamente Q.R.L., homeo
patic, alte tratamente 
(E. S.).

•  Cabinvt cu tratamen
te naturist0. De curând, 
la Deva, în incinta ho- 
•telului „Bulevard” s-a 
deschis un cabinet me
dical cu tratamente na
turiste. Tratamentul con
stă în terapie cu plante 
medicinale, transfer ■ de 
energie prin efectul de 
piramidă şi meloterapig.

Prirv procedeele de 
faţă se are în vedere o 
gamă diversă de afec
ţiuni. de la cele mai

simple până la cele cro- * 
nicc. Cabinetul este | 
deschis zilnic, exceptând ► 
zilele de duminică (C. I 
P). *

•  Ultraj contra bu. | 
ncl^r m°r‘tvuri. Aşa se *
numeşte ceea ce a făcut | 
îhtr-o seară Iulian Ne- . 
feru, din Simeria. Aflat I 
sub influenţa alcoolului J 
în piaţa agroalimentară i 
din localitate — indi- • 
vidul s-a dezbrăcat pur | 
şi simplu în pielea goa. I 
hi. (V. Ni). .

•  Ţăranii mocani. I
z°ază;; Ţăranii d in .. co- j 
muna Hărău îşi procură I 
tot mai multe maşini şi • 
utilaje agricole nece - j 
sare lucrării pămân- • 
tulul. în prezent, în I 
localitate există 28 de ' 

'tractoare particulare, iar |
numărul
continuu

acestora 
(Tr. B.).

creşte

31 AUGUST

„ •  Punerea in raclă a 
Brâului Maicii Rom. 
ţiului ;

•  Onomastică: Erica;-

© S-au născut: în 
1870, scriitoFUl VIC
TOR VI. AD OE1.AM.4 .  
RINA (m. 1806); in 1927 
poetul DAN DEŞLIU 
(m. 1992);

•  Soarele răsare la
ora 6,36 şj apune la 
19,53; .

FLASH! zile

123.

Au trecut 242 de 
din an; aii rămas

IN ZIARUL DE AZII
J LISTA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

jP R IV A T IZ  ABILE D IN  JUDEŢUL HUNEDOARA I

Nemulţumiri sindicale la S. C. 
.Corvinur S. A. Hunedoara

Recent am primit ia
redacţie o scrisoare, adre
sată de un grup de an
gajaţi ăi S.G.- „Corvinul” 
S. Â. Hunedoara. Misiva 
se constituie intr-un ve
ritabil S.Q.Ş. menit să
facă publică staroa de
nemulţun^te' a salariaţi, 
lor fabricii de încălţămin
te hunedorene. Dar care 
sunt "'cauzele ce au ge
nerat acest val de nemul
ţumiri?

Mergând pe firul scri
sorii am luat legătura cu 
dna Maria Stănculea, li
der de sindicat la S. C. 
;,Gorvinul“ S.A. Din de
claraţiile dnei Stănculea 
au ieşit la lumină o serie 
de aspecte, cel puţin ciu
date, care puse toate la 
un loc au, se pare, un 
Singur scop : sacrificarea 
salariilor personalului. 
„Astfel, ne. spune lidera de 
sindicat, deşi am ridicat 
de multe ori problema la 
administraţie', normele de 
pwşaducţie individuale au 
fost ' şl âu rămas prea 

'm ări. Marea majoritate a 
personalului direct 'pro
ductiv nu reuşeşte să se

încadreze în aceste norme 
nerealizându.şi astfel pro
gramul de producţie 
i m p u «s'\ Efectul a- 
eestei nerealizări se răs
frânge automat în dimi
nuarea câştigurilor pe 
fiecare salariat. Şi asta - 
când un salariu mediu 
brut se ridică, la „Gor- 
•vinul”, undeva în jurul a 
numai 150 000 de lei. Sunt 
loviţi şi cei ce fac pârte 
din personalul , indirect 
productiv (maiştri, crea
tori de modele etc.). „Da 
caleulul planului pe for
maţii de lucru Orele de 
stagnare, generate inde
pendent de voinţa sala
riaţilor, se iau în calcul 
ca ore efectiv lucrate. A. 
ceasta duce, pe nedrept, 
la un indice de realizare 
a programului scăzut” 
— ne spune dna Stăncu
lea. Efectul? Aţi ghicit! 
Scăderea salariului celor 
indirect productivi. Pe 
lângă aceste măsuri anti- 
salarialo şi in contradic. 
ţie CU prevederile con
tractului colectiv '  de 
muncă, administraţia so
cietăţii „OorvinuT*, „ eon.

,form ceclâraţiilor dnei 
Stănculea nu plăteşte o- 
rjele suplimentare de 
lucru. Salariaţii direct 
produc ivi, pentru â-şi 
reaiba totuşi normele prea 
mari, lucrează' şi sâmbă
ta sau chiar duminica, 
fără să primească ■ un 
leu în plus pentru această, 

Gu toate acestea, echi
pa managerială cere sa
lariaţilor producţie şi iar 
producţie, pentru realiza
rea comenzilor pc care 
firma hunedoreană le are 
de la un partener italian. 
„Este adevărat că nu toţi 
salariaţii societăţii noastre 
sunt etaloane ale hărni
ciei şi sârguinţei. Dar să 
ceri omului să lucreze 
tot mai mult şi mai bine - 
fără. să-l plăteşti cores
punzător este un nonsens. ' 
Şi posibilităţi ar fi. Lu
crând în lohn, practic 
problema aprovizionării 
este rezolvată. "Firma par
teneră italiană ne aduce 
■ritmic, toată materia. pri
mă necesară. Or, eţt §1 
ceilalţi salarjgţl âkn. con
sideră normal Ca din 
banii plătiţi ca rfianoperă

directă un procent de cca. 
35—40 la sută să revină 
celor ce .prestează această 
manoperă. In prezent sa. 
lariaţii" direct productivi 
nu primesc din aceşti 
bani decât 14 procente,' 
ceea ce este foarte puţin. 
Unde mai punem că şi 
condiţiile noastre de lu
cru - nu sunt dintre cele 
mai bune : vara în secţie 
este foarte cald; iarna frig, 
iar instalaţia de climati
zare zace nefolosită. Unde 
mai punem că nu se alocă 
nici un ban pentru dez- 
infecţia - grupurilor noas
tre sanitare, care sunt 
sub orice critică” — a 
mai adăugat dna Stăncu- 
lea.

Ne-am întrebat şi am 
întrebat.o pe lidera de 
sindicat care crede dânsa 
că sunt cauzele care im 
făcut administraţia să
„joace" în acest fel. Con
form declaraţiilor in.

/  ADRIAN SAl AGEAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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I  CONFERINŢĂ DE PfiESĂ 
RÎU MARE RETEZAT

de la Rîu Mare Retezat.
Cu această ocazie cei 
prezenţi la conferinţă 

'vor participa' Ia o tre
cere în revistă ă activi
tăţii S.C. Hidrocon _ 
strueţia S. A. pentru 
„domesticirea” apelor 
şi producerea energiei 
electrice, după care se 
vă face; şi un tur al 
şantierului de Ia Rîu 
Mare Retezat (A. S.).

Vineri, 1 septembrie 
a.c., la sediul ' S. C. 
Ilidroconstrucţia S. A., 
sucursala Rîu Ijîarc Re
tezat, are loc o confe
rinţă de presă. Confe
rinţa este prilejuită de 
împlinirea a 45 de ani 
de la începerea acti vi- 
tăţii firmei de construc
ţii hidrotehnice şi a 20 
de ani de când fiinţea
ză sucursala de profil

.‘. ■ . v . V . W . " . V . V . V . " . * . V J V

Recunoştinţă 

veteranilor jandarmi
In fiecare an,, la 1 sep

tembrie, : pe întreg cu
prinsul ţării se sărbăto
reşte ziua jandarmilor 
care, după cum s6 cu
noaşte, au o vechime de 
peste un secol de existen
ţă, cu uri rol hotărâtor 
în menţinerea ordînei şi 
liniştii în stat.

Revoluţia din decembrie 
1989 a deschis drumul re
naşterii naţionale. După 
45 de ani de tăcere s-au 
iniţiat o serie dc măsuri 
şi acţiuni de restituire a i 
ceea ce se: cuvenea uni
tăţilor Ministerului de 
Interne (participante în al 
doilea război mondial) de 
repunere în drepturi â a- 
devărului istoric. Faptul că 
jandarmii nu au încă o 
iştorie scrisă a armei lor 
Tn parte este justificat 
'prin cele aproape cinci 
decenii de când a fost

scoasă din istoria arma
tei româno.

Glorioasele fapte de ar
me ale ostaşilor români 
pe câmpul de luptă dintre 
Prut şi Nistru, la Odessa 
şi în Caucaz, în Crimeea, 
Cotul Donului şi la Sta- 
lingrad, iar, în ultima 
parte a răzbelului, din nou 
pe teritoriul naţional, a- 
por dincolo de frontierele 
ţării, în Ungaria, Ceiio- 
slovacia şi până la porţile 
Vienei, vor rămâne în 
scrise cu litere de aUr în 
cronicile aceldr vremuri.

Peste tot acolo •unde 
s_au desfăşurat aprige bă-

Col. r. VABILE NEMEŞ. 
Preşedintele Asociaţiei 
Veteranilor de Război 

din Ministerul de Interne.
Filiala Hunedoara

(Continuare în- pag 3 2-©)
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(Urmare din pag l)

tălii cu duşmanul, ală
turi «de eroica noastră 
armată, în dispozitivul ma
rilor unităţi au luptat şi 
jandarmii.

Din datele operative 
evidenţiate în nomencla
torul Statului Major Ge
neral, rezultă că in al 
doilea război mondial, a- 
lături de armata română, 
•jandarmeria a participat 
CU uri inspectorat gene
ral,- opt inspectorate te
ritoriale, 60 de legiuni de 
jandarmi, un regiment, zece 
.batalioane operative, doua 
detaşamente speciaie, şap
te centre de instrucţie şi 
şcoli militare, î l  de com
panii de poliţie şi 14 plu
toane de poliţie, însu
mând aproximativ 80 000 
de oameni.

Una din principalele for
ţe aliate la dispoziţia Co
mandamentului Militar al 
Capitalei, în perioada 23— 
28 august 1944, au fost u. 
nităţile de jandarmi din 
capitală şi împrejurimi, 
formată din 12 000 de oa
meni.

în activitatea lor jan
darmii au dat dovadă de 
vitejie şi spirit de sacri
ficii în îndeplinirea sarci
nilor specifice, mai ales 
pe frontul de luptă, în 
campania 1941—1945 în
timpul celui de al ‘doilea 
război mondial, mulţi din
tre aceştia nu s.au mai 
întors, unii au ajuns Ia 
casele lor după ani de 
prizonierat, alţii răniţi şi 
bolnăvi.

Serg,' jandarm Jude 
Teodor, din Balşa, Sat 
Voia, a făcut parte din 
Compania 39 FCliţie, . este 
invalid, paartă şi astăzi 
în corp bucăţi de schije 
de pe frontul de Est, iar 
pentru faptele de- armă a 
fost decorat cu Medalia 
„Serviciul Credincios* Ci. 
I. Serg. Ştef Ioan din 
Geoagiu a participat pe 
front cu Compania 19 
Poliţie, fiind luat prizo
nier ir» aprilie 1944. El s-a 
reîntors după 7 arai. Serg. 
Moţ Petru, din Brănişca, 
Compania 39 Poliţie, a  fost 
decorat cu Medalia „Băr
băţie şi Credinţă* CI. â

Il-a, pentru fapte de a r
me pe câmpul de luptă, 
căzut prizonier în raza 
com. Zau de Câmpie, ia 
trupele hortiste, dus în 
lagăr în .Austria, de unde 
a evadat în 1945, îm
preună cu serg. Olteanu. 
Maiorul Ionescu D. Ioan, 
din Deva, a făcut parte 
din compania a U-a -Po
liţie, având gradul de i t ,  
comandant de pluton, pen
tru fapte de arme pe 
câmpul de luptă a fc®t 
decorat eu „Cocoana 
României" şi „Steaua Ro
mâniei* cu panglică şi 
virtute militară.

Tot pentru fapte de a r 
ipe au fost decoraţi Baneea 
S, Ioan, plut. adj. Oancea 
Adam cu medalia „Bărbă
ţie si Credinţă-* cl. a Ii-a. 
I«a luptele pentru apăra
rea ţării au mai partici
pat plut. adj. Bradea 
Gheorghe, plut." adj. Mun- 
teanu Gh., serg. Mariş 
Iordan şi alţii. Spaţiul nu 
permite a  da şi alte e« 
sempîe ale eroismului ian . 
darmŞIor români pentru 
care merită întreaga noas
tră recunoştinţă.

* # * • • •  V • *  • *  * * •

si
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terloeutoarei ş-ar părea 
că scopul ar fi, plata da
toriilor firmei, precum şi 
ajungerea ei pe profit. 
„Este foarte bine dacă am 
putea ajunge o firmă ren. 
tabiiă, dar există, la noi, 
pericolul ca acest lucru 
să se facă pe seama sa
lariilor angajaţilor prin 
toţ felul de „jonglerii bi
rocratice" aic adminis
traţiei".

Am ii dorit să aflăm şi 
părerea echipei manage
riale a societăţii „Cor- 
vinul" referitor la do
leanţele salariaţilor. Cei 
doi manageri nu au fost

însă de rărit, fiind plecaţi 
în concediu. Am discutat 
puţin cu dna Lia Geor- 
gescu, -director economic 
al firmei. După ce a ne
gat majoritatea celor de
clarate de lidera de sin.' 
dicat, dna Georgescu ne-a 
spus franc că, nefăcând 
parte din echipa manage
rială, nu .este la curent 
c‘u toate aspectele ce pri
vesc viaţa firmei (?,!).' .jk

Aşa cum ne-au solici
tat semnatarii scrisorii pri
mite la redacţie, am pre 
zentat. succint, '. de la 
sursă problemele cu care 
ei se confruntă, sperând, 
ca şi ei, că se vor putea 
lua acele măsuri 'care îe 
aşteaptă şi care să le în
dulcească puţin traiul.

TJTLUBS
DE PROPRIETATE 

UITATE l

...lip; nivelul Consiliului 
local Simeria acţiunea de 
aplicare a Legii fondului 
funciar este practic în
cheiată. Din totalul de 
titluri existente la nivelul 
Simeriei. 85 la sută au 
fost înmânate, iar 15 la 
sută sunt In lucru. Deşi 
în 1992—1993 a existat o 
presiune relativ mare din 
partea cetăţenilor zonei7 
pentru a intra în pospsia 
titlurilor de proprietate. în 
prezent la sediul Primă
riei Se află aproximativ 
200 de documente (ti
tluri) ale cetăţenilor din 

raza de activitate a con
siliului care nu se grăbesc 
sâ se ştie stăpâni pe pă
mânt. 1

Surprinzător este faptul 
că printre gălăgioşi se nu
mără persoane care în 
'93 au făcut tărăboi în 
jurul acestei acţiuni, iar 
acum au uitat aceste ti-: 
tlurj la primărie de mai 
bine de doi ani! (C.P.) . GT

în vizită la Muzeul 
Aurului din Brad

Geo Bogza, Panait Xstra- 
ti, Principesa Ileana, Ma. 
ria Antonescu sunt doar 
câteva nume ale căror 
semnături şi impresii au 
rămas înscrise intr-una 
din cărţile vizitatorilor de 
la Muzeul Aurului din 
Brad. După 4 iulie lţ)12, 
când. a fost înregistrat 
primul vizitator, multe alte 
personalităţi ale timpului 
şf vizitatori din toată lu
mea s-au perindat prin fa
ţa vitrinelor • din care 
răzbat fascinantele sclipiri 
ale aurului. iSlhgUrul de 
acest fel din Europa şi 
printre extrem de puţinele 
în lume (mai există unul 
la Bogota),. Muzeul Au
rului din Brad continuă să 
ofere vizitatorului aspec
te şi mărturii nepieri
toare din fabuloasa luirte 
a mineralelor pe care na
tura le-a modelat, d â n . 
da-le forme uimitoare;

La vizitarea muzeului 
ghid şi apoi interlocutor 
ne-a fost dna Ana Ursol, 
tehnician geolog la Su
cursala Minieră Brad şi 
responsabil al colecţiei.

— Dna Ursei, ce cu
prinde la ora actuală co
lecţia prezentată 7 .

— Primele eşantionări de 
minerale datează din 1896 
iar colecţia actuală pre
zintă exponate rare de aur 
nativ bine individuali
zate. In acest context pre
zentăm toate formele sub 
care apare aurul în n a 
tură. fie fapt muzeul este 
amenajat sub forma asta 
din anul 1972.

— De unde provin, în 
principal, minereurile cu 
aur ?

— Eşantioane cu aur 
provin în primul rând 
de la mina Barza, cu toa
te grupările fîîoniene: 
Ruda (unde se_păstrează o 
galerie de Pe vremea ro
manilor), Valea Morii, Mu- 
sariu — unde cantitatea de 
aur vizibilă este mult 
mai mare. Ar fi apoi po
ligonul Munţilor • Meta
liferi: Roşia Montană, Bu
cium, Baia de Arieş, Zlat- 

ha, Sţănija, Săcărâmb, Hăr- 
ţăgani, Băiţa, precum şi 
exponatele di» diferite 
părţi ale lumii (Africa de

Sud, America de Nord şi 
de Sud, Algeria, Iugosla
via etc.). "

— Apropo, cum achizi
ţionaţi aceste exponate 
aduse din colţuri înde
părtate de lum e?

— Cele mai multe sur
vin de la diţferşe persoa
ne care lucrează în  străi
nătate, ori d e ;la  geologi 
ce au  trecut prin locu
rile respective şi au avut 
ocazia să găsească astfel 
de eşantioane.

— Printre exponatele cu 
aur aveţi şi câteva exem
plare cu valoare deose
bită . inclusiv pe plan 
mondial.

— Da B  vorba de cele 
două Şopârle de aur, din
tre care una a reprezen. 
ta t România la Expediţia 
Mondială de la  Paris, din 
anul 1938, de un eristai 
cu 12 feţe, unic la  lume ; 
a r  mai fi Căţeluşul şi 
Răţuşca, Cuibul de aur. 
Pana lui Eminescu — 
deosebit de frumoasă. De 
altfel, reala valoare a  pa

trimoniului muzeului constă 
nu a tâ t in  cantitatea de 
aur existentă, cât mai 
ale» în formele impre
sionante de au r nativ 
pe care-eu le-aş numi a-

. devorate „bijuterii" ale 
naturii, ele . găsindu-se 
într-o cantitate»’ infimă în 
scoarţa terestră.

— Am văzut că existe 
şi colecţie de minerale, cu 
e x p ia te  deosebite prin 
forma şi culoare.
; — Colecţia mineralo

gică este sistematizată cu 
un caracter didactic, foar
te interesantă şi . utilă, 
prezentând deci sistema
tica mineralelor, 'pro
prietăţile lor fizice, cla
sificare etc. Aceste mi
nerale provin, în primul 
rând, • de.aici, din zona 
Bradului, dar şi prin do
naţii de la persoane par
ticulare.

Aminteaţi de o ex
poziţie organizată cu ani 
în urmă. Recent aţi mai 

1 participat ia astfel de 
expoziţii?

— Da. Am participat 
cu -câteva eşantioane re
prezentative ia prima ex
poziţie de minerale de la . 
Cluj-Napoca, acum doi

an i j  în anul 
la  o expoziţie organizată 
de Muzeul Judeţean Arad 
unde am expus o  mică 
colecţie de minerale (semi. 
preţioase, preţioase 'fi de
corative); iar anul acesta 
— la o  expoziţie minera
logică Ia Muzeul Băna
tului din Timlşpâra.

— în, altă  ş r â w  de 
idei, ce ne f & m .  spunp 
despre cpî e$tp 'jţffttţaza 
muzeul, despre impresiile 
lor ? , '

-1— In cea mai «tare 
proporţie vizitatorii, sunt 
copii, elevi cane vin îi» 
grupuri, dar şl studenţi. 
Grupurile de turişti care 
trec prin zonă sunt destui 
de pu ţine; în  schimb via 
mulţi cu familiile lor. 
Străinii care ne-au vizi
ta t până acum au fost 
din toate colţurile lumii 
{Japonia, Cofei», Africa 
de Sud, America de Sud, 
Canada etc.). Poate că a -  
ceastă creştere a  in tere, 
suhii vizitatorului ne-ar 
îndreptăţi la  ceva mai 
mult optimism.7 insă n a  
uităm că un muzeu de o 
asemenea valoare implică 
m ultă responsabilitate şt, 
desigur, investiţii. De 
altfel, Sucursala Minie
ră Brad face eforturi mari 
pentru întreţinerea şi a_ 
ntenajarea colecţie», ac
tiv itatea ' muzeului fiind 
coordonată de  dl Grigore 
Verdeş. inginer şef al 
sucursalei.

Important este h d  c i  
Muzeul Aurului din Brad 
continuă să adăpostească 
valori inestimabile „cu
lese* din tezaurul adân
curilor, cunoscute deja 
şi în alte părţi’ ale lumii.

GEORGETA BÎUJLA
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6,30 Seriale, desene a . 
ni mate; 9,05 Ambulanţa 
(serialj; 10,00 Relu
ări seriale; 11,08 Frumos 
şi bogat (sj; 11,34 Vremea 
dorinţei (s); 12.001 Preţul 
e fierbinte ţes); 12,30 Due_ 
tul familiilor (cs); 12.00
Magazinul amiezii; 13,20 

Springfield Stery <s); 14,15 
Santa Barbara (s); 15,05
Pasiunea ei e  crima (s.p); 
16,00 Dona Cbristen talk. 
show; 17,00 Ilans Meiser 
ialfcshow; 18,00 Jcopar- 
dy! (cs); 18,30 între noi 
(s); 19,00 Frumos şi ba. 
gat fer); 19(45 Ştiri, sport, 
m e t» ; 20,40 Vremuri bu_ 
ae  şi rele (s); 21,15 Fa
unii» Stângi (s); 22,15
Peter & Paul (serial, 
Germania),

C A N A L E  5

x 7,00 Ştiri; 10,30 Film;
12.30 O blondă pentru ta 
ta (s); 13,00 Robinsonii 
(s); 13-10 Casa VianelH» 
W i iiJMt Ş tiri; H *5 Lec
ţii particulare (show); 
14,(0 Beautiful (s); 15,10 
A iubi (s); 16,00 Tata şl 
fetiţa (s); 16,30 Tata ţs); 
17, t Da».; 19,00 OK, pre
ţul e corect (cs); 20,09
Roata norocului (cs); 21,00 
Ştiri; 21,25 Paperissima 
sprint (show); 21,40 
Film ; 23,45 Ştiri ; 0,15
Dosarele X (s); 1,20 Ştiri;
1.30 Target (m agazin); 
2,06 »t«m n Om (s); 2M  
Lecţii particulare ( r ) ; 
448 Cei cutei de la eta- 
ÎM* S (S)

6,36 Germania azi di
mineaţă; 8,*) Brimch — 
TV (mag. TV); 10,30 Gim
nastică matinală; 11,90 In
sula fanteziilor (s); 12,00 
Chicago Ilope ( s /r ) ;
13.80 Medicul insulei (s); 
14,09 Faţcon Crest (s);
15.80 Cagney şl Lacey 
(s.p,); 16,00 Star Trck fs. 
SF); 17.00 Baywatch (s.a.); 
„ U r i a ş a  l“ ; 18,00 Să 
riscăm! (cs); ISA® Ştiri; 
19,00 Totul sau nimic (cs); 
20JJO Ştiri, sport, meteo; 
20,30 Roata norocului (cs); 
21,15 Sectorul Iui Wolf 
(s.p  ); 2245 Jungla rău
lui (f. TV, SUA); 12$ 
Thunderbâll (eo. p. SUA 
1983).

m m m

6,38 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,00 La ci în 
afaceri; 8,00 Azi n In- 
formaţn; 10,38 Comerţ 
T V ; 11,06 P iaţa euro
peană ; 15,88 Piaţa a-
mericană; 18,30 ' Pulsul 
afacerilor; 19.00 Ari •
Informaţii, cu B. Grum- 
bel; 20,06 Ştiri 1TN; 20,30 
Viaţa noastră, cu M. 
Jeffries ; 2i,80 Entertain- 
ment X—Press; 21,30 
Magazinul ştirilor NBC ;
22.30 VÎ1SO — magazin 
germ an; 23,00 ştiri ITN;
23.30 Show-ul serii, cu
Jay Leno; 8,30 Real
Personal; MO Buletin 
bursier; R28 oferta  ple
te» ; L30 Ştirile nopţii 
NBC; 2,08 Viaţa noastră 
(em. ecologică); ^

948 C ălărie; 1A30 
Dansuri sportive'; . H„70 
Nataţie «  CJE. de ia 
Vîena (r); 12,39 Tenis •  
Magazin ATP; 13jtX) 
Mato •  Magazin Grand 
P r ix ; l ţ3 >  Auto •  
Magazin Formula 1; 4480 
Polo •  JAL Polo Cap (r); 
16,00 Ciclism montan •  
Turul Franţei; 17,00 
EoragoÎBri •  Magazin 
distractiv; 174® Triatlon 
•  Pro Te ar, Zurich; 19,30 
Auto •  C.K de raliuri ; 
28,30 Buletin de ştiri 1;
21.08 Culturism •  CJE.
din Turcia (r); 23/10
Auto •  Europa Trnck 
Trial; 0,80 Tractor Pul- 
fing •  Cupa Europei;
1.08 Ctetf •  CS PGA 
Tot»r. :

7,00 Casa Desehencs (s); 
7,30 Triodunineaţa; 945 
Bibi şi prietenii fe l (s); 
1845 Reflecţii (r); ■ 1145 
Fa, Si, ha, » cânta; 11,45 
Portal Boyard (r); 1345
Tabu (r); 13,45 Jurnal
F  3 ; 14,05 Lumuule P a . 
risulpi <r); 14,38 E* libris 
(r); 15,45 Viva (f); 1640 
Casa Deschcnes (s/r) i 
1748 Jurnal TV 5;
Bibi ş i prietenii săi te); 
18,15 Şansa câ n tecelo r ; 
18,45 Campionul (cs); 19,30 
Jurnal TV 5; 2R88 ha. 
mintie Parisul ni; 3040
Jurnal elveţian ; 2846
Nesupusa Angriica ff- 
Franţa, 1962); 23,86 A r .  
nai F  2.
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«
— Cttan apreciaţi acest 

festival ?
— Este un festival deo

sebit. Am mai fost la 
câteva festivaluri f i 
chiar la o serbare câm.

tpenească pe Muntele 
Gâma. Şi acolo a fost 
Impresionant. Dar sincer 

. să ftu, nu mă aşteptam 
sâ; găsesc- aici atâta lume 
cu dragoste de - folclor, 
atâţia oameni deosebiţi. 
Ce să vă spun ? Sunt 
toarte impresionat. Mă 
bucur că am reuşit atei 
la dv., unde sunt atâţia 
interpreţi de mare va- 

ire, să cuceresc un ioc. 
i'ăâţi că pentru mine o  

câştig.,
— Deci, va place idei 

la noi ?
Să vă spun sincer, 

in ultimul timp numai 
prin Ardeal am fost. Am 
neglijat Moldova. Am 
participat ,a 5 mari fes
tivaluri şi toate in Ar
deal: in Mureş; Alba, Hu. 
nedoara fia Brad şi a- 
poi la Poieniţa V&intâ).

—> Afară do aceste con
cursuri aţi mai participat 
şi la altele ? .

— Acum câţiva ani am 
mai fost prin zona Oite-

. tiiei. Dar atunci aveam 
mat puţină experienţă şi 

.am obţinut .menţiuni sau 
premii speciale, cape doar 

’ m-’au încurajat. Aici in 
Ardeal ins., numai mari 
premii am primit.

— De la ce Vârstă cân
taţi ? ;

— Eti zid că un solist 
de muzică populară pro
batul' că ’se trezeşte cu 
muzica ;n sânge. Dar pe

cu muzica în sângei i

scenă am urcat când e- 
ram la şcoală, la serbă
rile de sfârşit de an. 
Apoi am participat la 
„Cântarea României", de 
care toată lumea-şi adu
ce aminte. în ultimul 
timp am fost la câteva 
festivaluri. De asemenea, 
la topuri pentru tinerii 
interpreţi, organizate la

Discuţie cu 
CONSTANTIN 

BAHRIN, 
câştigătorul 
premiului I 

la Festivalul 
pâdurenilor

Bucureşti, care m-au a- 
jutat foarte mult pentru 
experienţa mea artistică. 
Am avut şi câteva cola
borări cu televiziunea 
din laşi şi Bucureşti.

—■ înseamnă că aveţi 
un palmares destui de 
bogat. Ce intenţii aveţi 
deja pentru viitor ?

— Să pun mare accent 
pe folclor. Sincer să fiu 
miîaş schimba oricând 
orice carieră dacă voi 
găsi momente prielnice 
a mă putea afirma pe 
plan muzical.

— Există deci posibili
tatea altei profesii ?

— Sunt student la 
drept, antă IV, Ia laşi. 
Vă daţi seama că aş lăsa 
cariera de avocat, atât de 
mare' e pasiunea pentru 
muzică.

— Şi, t e  afară de mu

zicăr ce alte pasiuni mai 
are Constantin Bahrin ?

— Păi ar fi tot muzica. 
Toate celelalte genuri.. 
Ascult orice gen de mu
zică Cu condiţia să fie 
bună. :;j'.

A  consemnat 
FLOBINA ROMAN, 

studentă

,U U \. * Au M t«
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Cursuri de informatica
Din luna septembrie a c., 

la Fundaţia Judeţeană, a 
Tineretului Hrtnedoaia- 
Deva se redeschid cursu
rile de alfabetizare-infor- 
matică pentru copii şi e- 
levi.

Cursurile de calculatoa. 
re care încep de luna vi
itoare, la Deva, vizează o

pregătire generală ă ^ele
vilor privind operaţiunile 
pe calculator, deschiderea 
orizontului unei meserii 
indispensabile timpurilor 
viitoare.

Cursurile sunt gratuite, 
iar selecţia se face prin 
Inspectoratul Judeţean Şco
lar Hunedoara-Deva. (C.P.)

Un gând şi o poantă 
la Club T

1 Ideile sunt ca banii: 
ţ bine e să ştii să-i cheltuieşti.

e bine să-i ai, dar mai ţ

Acei Oameni minunaţi şi 
aparatele lor zburătoare — 
aviaţia sportivă, un sport 
pe cale de dispariţie ? Pla
norismul, zborul cu motor, 
paraşutismul sunt doar' 
trei din ram urile  aviaţiei 
care mai există încă la noi 
în ţară, unite sub stindar
dul Federaţiei Aeronauti
ce Bomâne. Aurel Vlaico, 
Traian Vuia, Smaranda 
Brăescu :ne-au dus faima 
în lume prin dorinţa Iot, 
de 0 fi cei mai buni.

Mai avem oare nevoie 
de aşa ceva după ce aceşti 
bravi oameni ne-an dus 
pe culmile succesului ? © 
întrebare foarte grea pen
tru guvernul român. O în
trebare încă fără răspuns, 
iar timpul trece In defa
voarea noastră, lăsându-ne 
tot mai In urmă din ;nmct 
de vedere valoric faţă de 
occident.

Este vară şi aeroclubu
rile sunt pline de instruc
tori, piloţi şi antrenori, c a - , 
Ce no au 'pe cine pregăti.

Semnal!
din cauză că guvernul nu 
a luat încă o hotărâre. Ma
rea întrebare: se vor plă
ti erele .îe zbor şi saltu
rile ? Vor trebui să plă. 
teascâ bani grei aceşti spor
tivi pentru a se antrena, 
pentru a munci să dea re. 
«uitate bune şi a ridica 
această ţară acolo unde a 
fost odată. îh acest ritm, 
puţine şanse. Posibilităţile 
elevilor, marea parte a 
sportivilor şi a câtorva sa
lariaţi sunt limitate. Abia 
au bani să-şi asigure exis
tenţa, de unde să-i ia pen
tru a  face sport 

După mulţi ani de con
strucţie. în curând se va 
deschidă la Aeroclubul ,.Da
cia" Deva. noua clădite 
dotată cu sală de antrena- 

. ment, vestiare, dormitoa
re, clădire necesară bunei 
pregătiri a sportivilor. Oare

câţi sportivi o să poată 
să-şi permită să plăteas
că orele .de zbor şi saltu
rile şi dacă o să poată să 
o facă vreunul, acela si
gur n-o să facă perfor
manţă. De ce ? Simplu de 
răspuns. Pentru performan
ţe sportive trebuie depu
să o.muncă enormă şi pen
tru a fi bun, trebuie să 
ai eu cir® concura. 1 
- Deci, gâhdiţi-vâ bine 
domnilor te ce vreţi să fa
ceţi* performanţă sati a- 
g cement După cum arată 
buzunarele românilor, se 
pare că nici una, nici alta.

NICUŞOS TANASE, 
sportiv paraşutist

II. TAINE

☆
☆

☆

ce nimic, răspunde co-
Ţatăl se duce cu bă- — Păi dacă nu-mi fa- 

iatul la medic.
— Nu.ţl fie teamă, că 

nu-ţi face nimic, caută 
el să-1 liniştească.

pilul, atunci 
mergem ?

de i ce mai

Tinerii şi infracţiunea
NU A AVUT SPOR !

Chiar aşa. Florin Cernea 
pu prea a avut spor când 
a încercat să fure din po
şeta unei călătoare 1a ur
carea In tren, în staţia 
CFR Deva. Este timp be
rechet să se gândească la 
treaba asta, deoarece are 
doar 17 ani.

CU FOCUL, NU-I 
DE JOACA

Acest lucru a fost dove
dit încă o dată de incert, 
diul izbucnit în grădina 
lui Ioan Ciurea, din Pe. 
troşani.

A ars o claie de fân în 
valoare de 200 000 de lei, 
căreia i-a dat foc un copil 
de şapte ani, pe nume 
Costin Grito.

HOŢI DE 
AUTOTURISME

Doi tineri din Lupeni, 
Marius Lazăr, de 19 ani 
şi Constantin Vişan, de 16 
ani, elev la Grupul şcolar 
din Idealitate, Au făeut ei 
ce au făcut şi au ajuns şi 
hoţi de autoturisme. Cele 
două pe care lezau furat 
au fost ulterior aba udo. 
nate.

- GELOZIA, BAT-O 
VINA!

Ca să vedeţi unde poate 
duce gelozia ! Pe o stradă 
din Petrila, pe fondul a. 
cestui sentiment, Claudia 
Gâman, de 20 de ani, a 
acostat-o pe Ionela Sinea, 
de 16 ani. A scos cuţitul 
şi 1-a aplicat fetei mai mul
te lovituri, provocându.i 
răni la abdomen, spate şi 
mâna dreaptă. (V.N.)

•  I« romanul „Răscoala", 
personajul principal este 
poporul şi masa marc a 
ţăranilor.

•  ,-Grigore Ureche": 
„Portretul lui Ştefan cel 
Mare". Era acest Ştefan 
Vodă om nu mare la stat, 
mânios şi degrabă vărsa

De prin teze 
Şi

sânge nevinovat; de mul
te ori omora, Ia ospeţe, 
fără judeţ. Aminterea era 
întreg la minte.

•  Lăpuţncann era un ta. 
lentat om de ştiinţă* pro. 
zator intelectual român • 
deosebit. ■ . g?

•  Oceanul Pacific este 
mai mare decât Atlanticul 
în toate direcţiile.

•  Romanii au trebuit să 
tacă multe războaie îna
inte ca Italia să devină o 
peninsulă.

Suntem
Nu suntem îngeri..
Trupul ne e lut,

> Ochii ne înşeală.
/ Gândul ne robeşte.
t
,  Nu suntem demoni.
; Sufletul ne doare,
• Ochii ne .trădează,
c Ne sperie răul.

C Noi suntem oameni.
* Trup lângă suflet.

Inimă pe inimă —
Crucea suspinelor

noastre-

MONA JUŞCA
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Este încă vacanţă... Şi e bine...

Foto PA VEL LAZA

La mijlocul lui 1991, 
UglyKId Joe semnează un 
contract eu Mercury, a- 
vând apoi o intensă ac
tivitate eoncertistică. Ei 
au devenit astfel mai 
mult decât nişte puşti 
din Santa Barbara ca- 
re-şi înnebuneau colegii 
de *clasă_ cu cover ver- 
sion-urlt după Black Sab- 
bath. La sfârşitul lui ’91, 
la Fundation Forum din 
Los Angeles ei au sus
ţinut un concert electri
zant prezentând şi o pri
mă audiţie, piesa Too 
Bad.

în iarna ’91—’92 Ugly 
Kid Joe pleacă jntr-un 
turneu american, cân
tând în deschiderea ^ lui 
Scatterbraîn. Imaginea 
grupului ’ Ugly Kid Joe 
este aceea a unui copil 
punkist murdar şi fudul, 
dar ei încă nu-şi dădeau 
seama de acest ■ lucru. 
Deşi provin din familii 
respectabile ce locuiesc 
în vile luxoase, pe a- 
ceşti cinci tineri îi lea
gă atmosfera din ghe
tourile Los Angeleaului,

UGLY KID JOE
ce pare pentru ei o altă 
planetă.

Grupul a început să 
compună piese în vede
rea. realizării primului 
album. într-un interviu, 
Whitfield spune:' „Sun
tem un grup ce cântă 
împreună de peste un 
an şi pe zi ce trece sun
tem mai uniţi, influen- 
ţându-ne într-un mod 
pozitiv. Nu vrem să pă
rem o trupă de vaga
bonzi, ci -vrem să dove
dim că avem ceva idei 
muzicale în cap". Cu a- 
celaşi prilej, Klaus afir
mă: „Vom avea succes, 
vom câştiga mai mulţi 
bani decât îşi poate ima
gina cineva vreodată, ne 
vom lansa în toată lu
mea". Lucrând cu pro
ducătorul Mark Dodson 
(ex. Anthrax, Suicidal 
Tendencies), Ia sfârşitul

lui februarie '92 apare pe . 
piaţă LP-ul „As Ugly As 
They Wanna Be“, un 
mini album cu a durată 
de 25 mirnjte, cuprinzând 
cinci piese şi care are un 
stil muzîcai variat — o 
combinaţie de rap, funk, 
glam, thresh şi metal. La 
18 aprilie '92, albumul 
„As Ugly As They Wan
na Be" intră direct pe - 
locul şase în revista Bill. 
board, urcând săptămâ
na următoare pe locul 
patru. Casa Mercury se 

. declara mulţumită dacă 
acest LP ar realiza o .ci
fră de vânzare de 15 000 
exemplare, însă spre 
stupefacţia tuturor acest 

* disc s-a vândut într.o 
săptămână în . peste un 
milion de exemplare, du
când grupul de la statu
tul de anonim gaFage 
bând In cap de afiş. „As

Ugly As They Wanna 
Bc“ a figurat pe locul 
8 in revista NME (săp
tămâna 13—20 iunie). No 
5 în revista Hit Parader 
(iulie ’92), No 10 în Hard 
Top US din revista Hard 
ltock Magazine.: ' : - 

Primul extras pe sin- 
gje Everything About 
You — le va aduce însă 
un imens succes în cla
samentele de pretutin
deni : timp de cinci săp. 
‘tămâni locul 9 în revista 
americană Bill board (mai 
’92), No 4 în revista NME 
(6—13 iunie). No 3 in re
vista românească Pop 
.Rock Show şi No 4 în 
Us Top 20 Video Count- 
down (11 iunie ’92). A- 
ceastă piesă este defini
torie pentru stilul grupu
lui Ugly Kid Joe, com
binând cu ingeniozitate 
agresivitatea, simplita
tea şi tinereţea cu acele 
balade rock pe care le 
ascultaţi cu plăcere ori
când.

(Va urma)

HORIA SEBEŞAN
H t f l t i m M M U M M M M f t r  _____________________ _______ ____________________ .
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im m iw[tul
N O T A :
C.s. =  capital social în mii lei la 31.12.1994.
C.a. ■= cifră de afaceri în mii lei la 31.12.1994. 
p. =  profit în mii lei la 31.12.1994.
% =  procent maxim din capitalul social pentru transfer gratuit pe bază 

de cupoăne, în proprietate privată.

1. A.C.I. VALEA JIULUI, A
Cod fiscal 2135225, Petroşani, strada A. 
Iancu 12, telex/fax 13001, telefon 44770, 
construcţii civile şi industriale, C.s. 726 700, 
C.a. 1 186 563, p. 287, %' 60.

2. AGROCOM PETHOŞANI,
Cod fiscal 2135152, Petroşani, strada 1 De
cembrie, 90, telefon 42442, Comerţ cu a. 
mănuntul. Achiziţionarea şi valorificarea 
legumelor şi fructelor, C.s. 1 975 825, C.a, 
1 903 971, p. 46 365, % 60.

3. AGROMEC GEOAGIU.
Cod fiscal 3364^04, Geoagiu, strada Calea 
Romanilor 26, telefon 168. Agricultură şi 
servicii auxiliare: Prestări servicii pen
tru agricultură, C.s. 1 020 712, C.a. 173 275, 
P. 0, % 60.

4. AGROMEC BAIA DE CRIŞ,
Cod fiscal 2092833. Baia de Criş, strada 
Calea Moţilor, 11, telefon 107: prestări ser
vicii pentru agricultură, C.s. 679 254, C.a.
106 881; p. 0. %60.

5. AGROMEC CALAN,
Cod fiscal 2141715. Călan, strada Tabăra 
militară 3, telefon 54; prestări servicii 
pentru agricultură, C.s. 975 400, C.a. 
101 486, p. 0, %60.

6. AGROMEC DEVA,
Cod fiscal 2118135. Deva, strada Depozi
telor 10, telefon 622195; prestări servicii 
pentru agricultură. C.s. 1697 896, C.a. 

’ 174 861, p. 0, % 60.
7. AGROMEC IIAŢEG,

Cod fiscal 2143210. Haţeg,' strada Progre

. . 44 DECE
^C o d  fiscal 2 
Jrnirii 8, tel< 

AJ cărnii. C.s.

h

sului 57, telefon 70523; prestări servicii 
pentru agricultură. C.s. 1 334 000, C.a. 
>10 441, p. 0, % 60. <

8. AGROMEC HUNEDOARA,
Cod fiscal 2125027. Hunedoara, strada 
Stufit 4, telefon 11759; prestări servicii 
pentru agricultură. C.s. 628 087, C.a. 
141 487, p. 0, % 60.

9. AGROMEC 1LIA,
Cod fiscal 2094257. Ilia, strada Libertăţii 
141; prestări servicii pentru agricultură. 
C.s. 2 209 551, C.a. 220 646, p. 0, % 60.

10. AGROMEC LUNCOIU,
Cod fiscal 2093570. Luncoiu de Jos, strada 
V. Lungă, 1, telefon 50529 
pentru agricultură. C.s.
p. 0, % 60.

11. AGROMEC ORAŞTIE,
Cod fiscal 2671550. Orăştie, strada Lun
cii 6, telefon 41355; prestări servicii pen. 
tru agricultură. C.s. 1 893 954, C.a. 273 122, 
P- 0, °/„ 60.

12. AGROMEC RETEZAT,
Cod fiscal 3364715. Cîrneşti, strada Şoseaua 
Naţională, telefon 107 ; prestări servicii 
Pentru agricultură. C.s. 652 950, C.a. 
115 524, p. 472, o/0 60.

13. AGROMEC SIMERIA,
Cod fiscal 2150888. Simeria, strada Tra- 
ian 104, telefon 61321; prestări servicii 
pentru agricultură. C.s. 1247 826, C.a. 
336 031, p. 0, % 60.

14. AGROMEC TELIUC,
Cod fiscal 3191363. Tcliuc, strada Al. 
Morii 15, telefon 738386; prestări servicii 
pentru agricultură. C.s. 76171, C.a. 53 733, 
S> 0, % 60. .

15. AGltOTRANSPORT DEVA,
Cod fiscal 3190511. Deva, strada Portu
lui 2, telefon 614341; alte activităţi de 
servicii. C.s. 2 380 202, C.a. 449 284, p. 0, 
% «O.

16. ALIMENTARA DEVA,
Cod fiscal 2113049. Deva, stfada 1 Decem
brie, 30, telefon 54; comerţ cu amă
nuntul prod. alimentare. C.s. 3 286 125, 
C.a. 4 550 001, p. 61596, % 60.

17. ALPIN,
Cod fiscal 2146500. Lupeni, strada Pa
rângului, bl. D5, telefon 60761; alimenta, 
ţie publică. C.s. 1615 500. C.a. 329 950. p. 
10 160, % 60.

18. APOLLO S.A. DEVA,
Cod fiscal 2115104. Deva, strada 1 Decem
brie 37 A, telefon 54; industria alimen- 
:ară şi a băuturilor. C.s. 4 821 733, C.a. 
>29 086, p. 0, % 49.

19. ARDEALUL DEVA,
Cod fiscal 2111374. Deva, Piaţa Victoriei 
8, telefon 19540; produse alimentare, aii. 
mentaţie publică. C.s. 923 900. C.a. 285 328, 
p. 22 640, % 60.

20. ARDELEANA,
Cod fiscal 2111889. Deva, strada Piaţa 
Unirii, 2, telefon 15554. Comercializare 
produse agroalimcntare. C.s. 329 426, C.a. 
1 277 955. p. 4 342, %  60.

trc. C.s. 3 868 225, C.a. 1338 441, p. 8 691. 
% 60.

41 CORVINUL,
Cod fiscal 2126065. Hunedoara,- strada 
Moldovei 8, telefon 12316; alimentaţie pu. 
Mică. C.s. 3 088 651, C.a. 589 713, p. 22130, 
% 60.

42. CRIŞBUS,
Cod fiscal 2138876. Brad, strada Goşa 44, 
telefon 51242; transporturi terestre. Cs. 
2 457 321, C.a. 593 583, p. 0, % 60.

43. CUARŢ URICANI,
Cod fiscal 2152552. Uricani, strada Repu- 
blicii 64 A, telefon 175; cuarţ pentru sti
clă şi porţelan C.s. 1 023 473, C.a. 60 715, 
p. 0, % 49-

44 DECEBAL S.A. DEVA,
2114567. Deva, strada Piaţa U- 

telefon 11760; industrializarea 
16 069 100. C.a. 21048 673, p. 

1163 627, °/o 49.
45. DEVACOMB,

Cod fiscal 2117571. Mintia, strada Gării 
26, telex/fax 16625, telefon 625880; pro. 
ducerea şi valorificarea nutreţurilor com
binate. C.s. 3 153 008, C.a. 6302 100, p. 
403 065, o/„ 60.

46. DEVIL,
Cod fiscal 2116576. Deva, strada Doroban
ţilor, 32 A, telefon 620509; industrializarea 
laptelui, produse lactate, unt, brânzeturi. 
C.s. 3 008 550, C a. 2 052 571, p. 89 893,
% 60,

47. ELECTROCONSTRUCTIA 
ELCO DEVA,

Cod fiscal 3817204. Deva, strada G. Enes- 
cu 37, telefon 616637; construcţii montaj 
reţele electrice. C.s. 676 268, C.a. 2 070 893, 
p .'184 545, % 60.

48. ELIS,
Cod fiscal 3628728. Hunedoara, strada 
Ecaterina Varga 3, telefon 712933; indus
tria constr. metalice şi a produselor 
metal. C.s. 4 504 450, Ca. 1328 959, p. 
47 327, % 60.

49. FAVIOR S.A, ORAŞTIE,
Cod fiscal 2l4î092. Orăştie, strada Gh. 
Lazăr 2, telefon 41560; cofifecţii blană. 
C.s. 15 811 325, C.a. 19 Î86 048, p. 1884 287,
% .49. - .-v ”.

50. HABER,
Cod fiscal 2143180. Haţeg, strada Progre. 
sului 59, telex/fax 772424, telefon 770130; 
producţia de înalţ şi bere. C.s. 2 049 000, 
C.a. 575 712, p. 242 879, % 60.

51. h a ţ e g â n a ,
Cod fiscal 2143201. Haţeg, strada Progre
sului 29, telefon 70550; produce conser
ve legume-fructe. C.s. 2 622 726, C.a. 
1130 000, p. 72891, % 49.

52. HAŢEGTRANS,
„  r7ClCC „ „Q Cod fiscal 2143228. Haţeg, strada Horea
21 o76166 p. 1 775 3J1, % 49. 87 A> telefon 770570; transport auto ge-
r J  i - r i i  «teQM ™ „  „„ . neral. C.s. 2116 325, C.a. 604 477, p. 5 999,Cod fiscal 2116908. Deva, strada Depozi. 0» *
telor 6, telex/fax 621856, telefon 12608; 53* HERBA DEVA

^ U u r i m r ^ 2  77ri. 6 « n<̂ - » r ^  n Cod fiscal 2118356. Deva, strada A.
;-nC 2 1 625, C 993 972. p. yiaicu 25, telefon 12888; agricultură şi

« r n u V  servicii auxiliare. C.s. 1772168, Catic. L-UlVliJUlt, U I fiOiî « n 0/ fif)
*r.?d„ 21 °nră„Hie’ strad“ 54. HERMES PETROŞANI.
c« 3, telefon 42350, producerea şi valo- fJscal 2135284. Petroşani, strada 1
587?5ri8 C ^ T 009169 ? « ' . /  66 ' Decembrie 90. telex/fax 42929, telefon 

o  C O M F m r V A  * /o 42562; mărfuri alimentare şi nealimenJ
r J  n i ,  ~ tare, alimentaţie publică. C.s. 5 294 350.Cod fiscal 2102929» Deva, strada A. Şa* p  » n .. qcc n «>q 7Rn o/ fin
guna 1, telefon 15628 ; industrializare, co. ’ /o
mercializare legume-fructe. C.s. 2 607 175, .> r ■ nV,o, 0’= nr  „ cqn ocn n k fi*>7 o/ fin Cod ^fiscal 2112485. Deva, strada Horea 2,

14 roM ÎN  ‘ ’ /o telefon 13373; Comercializarea produselor
Cod fiscal 2135160. Petroşani, strada E- alj“ en0‘ar®- C s ' 865 943> C a - 756 345, p.
minescu 22, telefon 54; Comercializare 11 .2  jV  s  II

382S403SCC ^ b 60 762q57rian w ţ n ' o /  Cfi'n i . Cod «scai 2126260. Hunedoara, strada Dr.
’ P' ’ /o T * .  Groza 8. telefon 13050; prestări con.

c- o • , ,, .  strucţii. C.s. 17 085 383, C.a. 22101597,Cod fiscal 2150799. Simeria, strada Avram _ c7n qit oi &a
Iancu 1, telefon 61513; mărfuri alimen- p* ° 'U jl v OTHANS
tare şi nealimcntare, alimentaţie publi- Cod j iscal 2093456.’ Ilia, strada Şos. Na-

21. ASTRA LUPENI,
Cod .fiscal 2146496. Lupeni, strada Lilia
cului 6, telefon 60740; comerţ cu amănun
tul produse alimentare. C.s. 1 150 625. 
C.a. 1 856 102, p. 48 229, % 60.

22. ASVIL,
Cod fiscal 2146194. Lupeni, strada Vîsco- 
zei 1, telex/fax 93541511, telefon 60450; 
produse chimice. C.s. 17 612 225, C.a. 
520 878, p. 85 730, % 49.

23. ATELIERELE CENTRALE,
Cod fiscal 2093863. Crişcior, strada Uzi
nei 1, telex/fax 56283, telefbn 56300 ; 
industria de maşini şi echipamente. C.s. 
3 997 100; C.a. 3 621 436, p. 98 182, o/fl 60.

24. AUTOTRANSCOM,
Cod fiscal 3554906. Vulcan, strada Prepa- 
raţiei 2, telefon 570291; transport auto 
general. C.s. 1 594 876, C.a. 1 910 641, p. 0, 
% 60.

25. AVICOLA DEVA,
Cod fiscal 2115830. Mintia, strada. Princi
pală 2, telefon 616120; creşterea păsărilor 
şi valorificarea produselor avicole. C.s. 
31867 655, C.a. 20 440 372 p. 0. o/# 49.

26. AVRAM IANCU,
Cod fiscal 2139405. Brad, strada. Cuza Vo
dă 3—5, telefon 51826; Comerţ cu amă
nuntul produse alimentare, nealimcntare 
şi alimentaţie publică. C.s. 1 679 275, C.a. 
1 345 126, p. 32 325, % 60. 

i 27. B.A.D.P.S.,
•«^X od  fiscal 3364103 Deva, strada Gojdu 79,

telefon 27115; prestări servicii în princi
palele întreprinderi. C.s_. 2 162 600, C 
7 332 343, p. 0, o/n 60.

28. CARMETAPLAST,
Cod fiscal 2113308. Deva, strada E. Goj
du 73, telex/fax 625386, telefon 627106; 
producţie industrială feroviară. C.S. 
12 448 450, C.a. 4 477 547, p. 135 818, % 60.

29. CASIAL S.A. DEVA,
Cod fiscal 2092256. Chişcădaga, strada 
Chişcădaga, corn. Şoimuş, telefon 13140; 
produce ciment şi var. C.s. 79 306 041, 
C.a. 29 947 239, p. 5 386 304, %49.

30. CHIMICA,
ucuiu ae jos, siraaa . Cod fiscal 2148292. Orăştie, strada Co- 
>29; prestări servicii ăLdruiui 24, telex/fax 422252, telefon 41250; 
. 315 133, C.a. 42 999, »■ mase plastice şi oxizi. C.s. 25 038 075, C.a.

■ \ J  O f Lr£

că. C.s. 1 153 850. C.a. 1 040 337, p. 2 766,
% «O-

36. CONDOR,
Cod fiscal 3364111. Deva, strada Avram 
Iancu, bi. II 3, telefon 611960; construcţii. 
C.s. 10 800 000. C.a. 11909 459, p. 200 620, 
% 49.

37. CONPET. ’
Cod fiscal 2135179. Petroşani, strada 1 
Decembrie 90, telefon 41152; construcţii. 
C.s. 4 788 967, C.a. 4173 764, p. 136 638, 
% €«.

38. CONSMIN,
Cod fiscal 2135110. Petroşani, strada M. 
Viteazul 11, telex/fax 41984, telefon 42670; 
construcţii. C.s. 6 492 375, C.a. 6 053 666, 
p. 53 354, o/Q. 60.

39. CORA,
Cod fiscal 2124420. Hunedoara, strada 
Piaţa Libertăţii 13, telefon 12244; măr
furi nealimentare. C.s. 3 069 477, C.a. 
2 740 585, p. 0, % 60.

40. CORV1NTRANS.
Cod fiscal 2125990. Hunedoara, strada 
Stufit 2, telefon 13330; transporturi teres.

ţională 168, telefon 201; transporturi te 
restre. C..s. 560 052, C.a. 57 464, p. 0, % 60.

58. I.U.G.,
Cod fiscal 3628710. Hunedoara, strada 
Principală, telefon 54; activităţi de pres
tări servicii. C.s. 5 752 375, C.a. 2 406 595, 
p. 146 628, % 60.

59. LEGUME FRUCTE BRAD,
Cod fiscal 2139715. Brad, strada Avram 
iancu 54, telefon 51530; comerţ cu amă
nuntul. C.s. 632 605, C.a. 181 290, p. 0, 
% 60.

60. MARMOSIM S.A- SIMERIA,
Cod fiscal 2150373. Simeria, strada Cuza 
Vodă 24, telex/fax 11270, telefon 60851 ; 
exploatare ş i , prelucrare marmură. C.s. 
8176 050, C.a. 8 954 083, p. 1965 200, % 49.

61. MATEX,
Cod fiscal 2114036. Deva. strada Doroban
ţilor 34, telex/fax 625264, telefon 621150; 
ţesături tip mătase. C.s. 12 786 814, G.a. 
5 280 754. p. 339 603, % 60.

62. MERCUR BRAD,
Cod fiscal 2138809. Brad, strada Cuza

Vodă 3—5, telefon 50968; comerţ cu amă
nuntul produse alimentare, neaBmentare 
şi alimentaţie publică. C.s. 954 775, C.a.
1 053.343, p. 25 175, % 60.

63. MERCUR CORVINEX
HUNEDOARA, ' ,

Cod fiscal 2124994. Hunedoatia; strada 
Piaţa Libertăţii 16, telefon 12136; Co
merţ cu amănuntul produse alimentare, 
nealimentare şi alimentaţie publică. C.s.
4 418 950, Cn. 6 426575, p. 1291, % 60.

64. MEROPA,
Cod fiscal 2124935. Hunedoara, b-dul 
Traian 9, telex/fax 713091, telefon 716592; 
tricotaje lână. C.s. 3 373 025, C.a. 3 224 269, 
p. 15183, % 60.

65. METALCHIM DEVA,
Cod fiscal 2117172. Deva, strada 22 De. . 
cembrie, bl. 4, telefon 23210; COMerţ cu 
ridicata prod. metalo-chimice, electronice, 
electrotehnice, uz casnic şi parţial com. 
amănunt. C.s. 3 392 250, C.a. 5 259 518, p. 
22 100, % 60.

66. METALOTEX,
Cod fiscal 2665256. Deva, strada 22 De
cembrie, bl. 4, telefon 11854; industria 
constr. metalice şi a  produselor metal. 
C.s. 3 272 000, C.a. 418 859, p. 10 257, % 60

67. METALUL PEŞTIŞU,
Cod fiscal 2125442. Hunedoara, strada 
Peştişu Mare 363, telex/fax 15593, tele
fon 13370; desfacere laminate oţel. C.s.
5 527 975, C.a. 9 519 010, p. 407 212, o/0 60.

68. MIXT,
Cod fiscal 2152730. Buta, strada 1 Mai 6, 
telefon 110; Comerţ cu amănuntul prod. 
alimentare, nealimentare şi alimentaţie 
publică. C.s. 1248 875, Cui. 1482 785, p.
9 978, % 60.

69. NOVA,
Cod fiscal 2146518. Lupeni, strada Lilia
cului 6, telefon 60353; comerţ cu amă
nuntul prod. alimentare. C.s. 1300 475, 
C.a. 1030 585, p. 45 966, % 60.

70., ORAŞTIETRANS,
Cod fiscal 2147815. Orăştie, strada Unirii 
76, telefon 41495; transporturi terestre. 
C.s. 1545 858, G». 38l 907, p. 0, °/b 60.

71. PANICOR,
Cod fiscal 2126863. Hunedoara, strada Mi. 
hai Viteazul, telefon 713556; Morărit, pa
nificaţie şi produse de panificaţie. C.s.
2 871048, C.a. 6 873 810, p. 424 413, % 60.

72. PARÎNGUL,
Cod fiscal 2135276. Petroşani, strada 1 De
cembrie 110, telefon 42801; prestări ser
vicii turistice. C.s. 3 547 625, C.a. 542 120, 
p. 48 925, % 60.

73. PECO DEVA,
Cod fiscal 2117636. Deva, strada 22 De
cembrie, telefon 617960; desfacere prodii- 
se petroliere. Cjl. 9 758 800, C.a. 28 265 883, 
p. 607 336. % 49.

74. POHDAVA,
Cod fiscal 2115910. Deva, strada^.22 De. 
cembrie 257, telefon 20712; tip<.'grafie.
C.s. 1 297 525, C.a. 1 307 074, p. 92 847, 
% 49-

75. REALCOM,
Cod fiscal 2135233. Petroşani, strada Re
publicii 90, telex/fax 45502, telefon 42472; 
Comerţ cu amănuntul prod. alimentare şi 
alimentaţie publică. C.s. 6 162 123, C.a.
7 815 578, p. 210 310, % 60.

76. REFRACTARA S.A. BARU MARE, 
Cod fiscal 2092884. Baru, strada Dr. Gâr- 
bea 314, telefon 43645; ind. materiale re 
fractare. C.s. 14 529 125, C.a. 5 520 753, p. 
46 503, °/0 60.

77- REMAT DEVA,
Cod fiscal 2114079. Deva, strada Griviţei 
37, telefon 14421; Colectare prelucr. şi 
livrare produse refolosibile. C.s. 4 872 400, 
C.a. 2 005 646, p. dH»205, % 60.

78. REMEDIA,*".
Cod fiscal 2115198. Qeva, strada Doro
banţilor 43, teieiiiAi 23260; farmacie. C.s.
3 018 200, C.a. 8 640 166, p. 152 167, % 49.

79. REMPES,
Cod fiscal 2119262. Deva, strada C. A. 
Rosetti 5, telex/fax 95626161, telefon 
621273; construcţii metalice. C.s. 22 665 050, 
C.a. 4 637 073, p. 0, % 60.

80. RETEZATUL,
Cod fiscal 2114788. Deva, strada Depozi
telor 11, telefon 23630; mărfuri alimen. 
tare. C.s. 4 939 876, C.a. 13 060 062, p. 0, 
% 60.

81. REVA,
Cod fiscal 2150217. Simeria, strada Ate
lierelor 32, telex/fax 60435, telefon 60164; 
industria altor mijloace de transport. 
C.s. 14 518 866, C.a. 7 534 202, p. 0, % 60.’

82. ROMCAMION,
Cod fiscal 2118011. Deva, strada Depozi
telor 17, telefon 613013; transporturi te 
restre. C.s. 4 642 451, C.a. 1217 660, p. 0, 
% 60.

(Continuare în pag. a 5-a)
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83. ROMFRUCT,
Cod fiscal 2146968. Orăştie, strada Aurel 
Vlaicu 3, telefon 41089; industrializare, 
comercializare legume-fructe. C.s. 1 432 010, 
Cai. 450 801, p. 5 013, % 60.

84. ROTRANS ISCRONI,
Cod fiscal 2138523. Aninoasa, strada Vi
na Neagră, telefon 70991; transporturi 
auto. C.s. £840475, C.a. 2 365 307, p. 70 064, 
% 60.
. 85. RUSCA,
Cod fiscal 2127419. Hunedoara, strada 
Bd. Dacia 10, telefon 717575; hoteluri şi 
restaurante. C.s. 2 533 350, C.a. 30 921, p. 
430, % 60.

86. SAPRUC,
Cod fiscal 2113839.. Deva, strada Al. Ate
lierelor 1, telefon 14591; servicii rep. uti
laj comercial şi constr. C.s. 859 525, C.a. 
92 756, p. 2 241, % 60.

87. SARGETIA FOREST — din fosta 
regie exploatare- lemn,

Cod fiscal 6146243. Deva, strada 1 De
cembrie 30, telex/fax 612628, telefon 
611660; industria de prelucrarea lemnu
lui. C.s. 12 617 000, C a. 16 665 482, p. 
677 712, % 60.

88. SARMINTEX,
Cod fiscal 2112973. Deva, strada Apuseni 
1, telex/fax 22087, telefon 23320; comerţ 
cu ridicata prod. textile-încălţăminte-con.' 
fecţii şi parţial corn. amănuntul. C.s. 
3 251125, C.a. 7 427 671, p. 131 420, % 60.

89. SARMISMOB,
Cod fiscal 2117288. Deva strada Timişoa
rei 24, telefon 14026; industria de pre
lucrare a lemnului. C.s. 9 181 695, C.a. 
1408 469, p. 0, °/o 49.

&
A  in

- -• 90. SCAT SARMIS S.A. DEVAV
J  Cod - fiscal 2094737. Bcva, strada Piaţa 

“■*' Victoriei 3, telex/fax' 615873/ teldfon 
614730; prestări servicii ‘ turistice. C.s.' 
7 922 300, C.a. 1586 500, p. 7 012, % 60.

91. SIDERMET,
Cod fiscal 2141936. Călan, strada Fuma- 
listului 17, telex/fax 30341, telefon 30560; 
industria metalurgică. C.s. 227 242 987, 
C a. 46 649 453, p. 0, % 49.

92. SIDERURGICA,
Ud fiscal 2126855. Hunedoara, strada Dr. 

P. Groza 8, telex/fax 12266, telefon 712758; 
industria metalurgică, producţie, desfa. 
cere laminate oţel. C.s. 608 137 325, C.a. 
383 656 658, p. 21 630 232, % 49.

93. SILVANA,
Cod fiscal 2126243. -Hunedoara, strada 
Rotarilor 4, telefon 13384;' alimentaţie pu
blică. C.s. 301 600, C.a. 152 567, p. 9 458, 
% 60.

94. SPICUL VALEA JIULUI,
Cod fiscal 2135241. Petroşanj, strada Ol
tului 30, telefon 43134; morărit-panificaţie.. 
Măciniş grâu, panificaţie şi produse făi
noase. C.s. 6 102 203, C.a. 10 556 156, p. 0, 
% 60..

95. STAR TRANS,
Cod fiscal 2135217. Petroşani, strada M.. 
Eminescu 22, telefon 44594; transporturi 
terestre C.s. 6 473 150, C.a. 3 400 416, p. 
31 872, % 60.

96. STIL COM S.A. VULCAN,
Cod fiscal 2153256. Vulcan, strada M. Vi
teazul 44, telefon 570292; comerţ cu a . 
mănuntul prod. - nealimcntare şi alim.. 
C.s. 1 976 750, C.a. 912 980, p. 24458, % 49/

97. STRAJA.
Cod fiscal 2153086. Vulcan, strada M. Vi
teazul 44, telefon 70225 ; mărfuri ali
mentare şi nealimentare, alimentaţie pu-

blică. C.s, 2S238-145, C.a. 1466204; ^ 0 ;  
% 60-

Of,. >;t r e iu l ,
Cod. fiscal 2141962. Călan, strada Aurel 
Vlaicu 3, telefon 30371; Comerţ cu am ă
nuntul prod alimentare, nealimentare şi 
alimentaţie publică. C.s. 1397 625, C.a. 
762 462. p. 7 803, % 60.

9» SUINPROD ORAŞTIE,
C-a Iiscal 3187222. Orăştie, strada Lun
cii 1. telefon 641556; creşterea şi îngrăşa. 
rea porcilor. C.s. 35 827 351, C.a. 1 573 447; 
p. 6 504, % 60.

1.00 ŢARA HAŢEGULUI,
Cod fiscal 2143198. Haţeg, strada Iloria 
7, telefon 770450; comerţ cu amănuntul 
prod alimentare, nealimentare şi alimen
taţie publică. C.s. 953 600, C.a. 2 130 670, 
p. 65 147, % 60.

101 TERMOREP,
Cod fiscal 2124234. Hunedoara. strada 
Ştefan cel Mare, 1, telex/fax 12338, tele
fon 15842; construcţii.. C.s. 1 203 275, C.a.
2 945 583, p. 156 028, % 60.

102.. TESMA, >
Cod fiscal 2146186. Lupeni, strada Păcii, ■. 
2 bis, telefon 60800; industria textilă şi a 
produselor textile. C.s. 4 949 759. C.a. 
423 844, p. 0, % 60.

1S3. TRANSILVANIA DEVA,
Cod fiscal 2111463. Deva, strada 1 De
cembrie 30, telefon 54; mărfuri alimen
tare şi nealimcntare, aligientaţie publică.. 
C.s. 4 566 887, C.a. 507 684, p. 52 509. % 60.

104. TRANSLOC,
Cod fiscal 2112825. Deva, strada Depozi
telor 2, telefon. 23645; transporturi teres
tre. C.s. 1304 200, C.a. 617 609, p. 28 234, 
% 60..

105. TRANSPORT LOCAL 
VALEA JIULUI,

Cod fiscal 2138337. Aninoasa, strada Is-

croni 3, telefon 43622; transporturi teres
tre. C.s. 2269442, C.a.. 948 956, p. 2 591, 
% 60..

106. .TRANSUTIL,
Cod fiscal 2664307. Petroşani, strada Jiu 
lui 14, tetex/fax 512815^ .telefon-.545823 ; 
Transporturi auto. C.s. 1 220 625, C.a. 
2 582 500, p. 37 422, % 60.

107. ULPIA,
Cod fiscal 2113740. .Deva, strada 22 De
cembrie 37, telefon 613575; eomerţ cu a- 
mănuntul prod. alimentare, nealimentare 
şi alimentaţie publică. C.s. 3 325 650, 
C.a. 1583 464, p. 29 245, % 60..

108. UMIROM,
Cod fiscal 2135195. Petroşani, strada .1 
Decembrie 1, telex/fax 45301, telefon 
42820; utilaj minier... C.s. 10 887125, C.a. 
12 391 192, p.. 47 008, % 60.

109.. UNIC VULCAN,
Cod fiscal 2153469 Vulcan, strada M. Vi. 
teazul 44, telefon 70674; Comerţ cu amă
nuntul prod. alimentare şi neatimentare, 
C.s. 917 825. C.a.. 1 154 085, p. 0, o/0 60.

110. UPSRUEEM (PIESE SCHIMB) 
Cod fiscal 2135128.. Petroşani, stradă 
Lunca 115, telefon 54; industria constr. 
metalice şi a produselor metal. Cs. 
19 872 674, C.a. 11 190 952, p. 0, % 60.

111. VINALCOOL DEVA,
Cod fiscal 2117776. Deva, strada A. Şa- 
guna 1, telex/fax 26179, telefon 615561; 
vinificare, îmbutelierc vin şi băuţiiri a l
coolice, ţuică şi rachiuri naturafe. C.s. 
1535 675, Ca. 1939 212, p. 39 085, % 60.

112. ZARANDTRANS.
Cod fiscal 2139359. Brad, strada Moţilor 
44, telex/fax 50778, telefon 51698; trans
porturi terestre. C.s. 2 225 514, C.a. 
676 992, p. 0. % 60.
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DURA LEX, SED LEX
Trăim laolaltă., oameni 

<’t £*j r te profe sii ' t i  
ferite vârste, de diferite 
naţionalităţi. Aşa este via
ţa, aşa este iumea. Poţi a. 
vea vecin un evreu, un 
ungur ori german, dar in
diferent cine ar fi el, 
comportarea noastră tre
buie să fie la fel, fără di
ferenţieri intre unul şi 
altul.

Realitatea vieţii ne ara
tă că oamenii se înţeleg, 
se ajută'unii pe alţii, con
secvenţi principiului că 
mai aproape decât rudele 
îţi este vecinul.

Cu toate acestea, mai 
sunt cazuri când, incitaţi

Buna convieţuire socială
de anumite interese mes
chine şi uneltele lor, oa
menii, unii oameni ajung 
să se duşmănească, să fa
că, cum se spune, ură de 
rasă.

Sigur, fiecare om este 
liber să-i placă sau nu ci. 
neva. Nu înseamnă că în 
mod obligatoriu simţi a- 
ceeaşi amiciţie faţă de toţi 
vecinii, faţă de toţi cole
gii. Dar de aici şi până la 
a face manifestări de os
tilitate pe criterii rasiale 
este o deosebire esenţială.

Legea 18/1991 
se finalizează

Comuna Şoimuş se nu
mără printre localităţile 
rurale unde s.a acţionat 
cu perseverenţă şi răspun
dere pentru aplicarea- Le
gii fondului funciar. Dl 
Laurenţiu Nistor, prima-
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Revenire
Strada Depozitelor din 

Deva este intens circula
tă. Faptul este firesc dacă 
ţinerrv seama că aici îşi au 
sediul-.mulţi agenţi econo
mici din reşedinţa jude
ţului. Din această pricină 
artera respectivă ar tre
bui să se afle şi în aten
ţia edililor oraşului. Din 
păcate, lucrurile nu stau 
deloc aşa. Strada este pli
nă de gropi, printre care

maşinile trebuie să facă 
un adevărat slalom, pericli. 
tându-şi serios suspensiile. 
Un vechi şi statornic prie
ten al ziarului nostru ne-a 
rugat să ridicăm din nou 
— căci „Guvântul. liber" 
a mai scris pe această te
mă ;— problema în atenţia 
edililor municipiului, a 
consiliului local în special. 
Aşa am şi făcut, prin rân. 
durile de faţă (TR. B.).

Coduf penal prevede pe. 
depsirea celor care încal
că normele de bună con- 

• vieţuire socială, pe criterii 
de rasă ori religie.

Articolul 317 prevede că 
propaganda naţionalist-şo. 
vină, aţâţarea urii de ra
să sau naţionale constituie 
infracţiune şi se pedepseş
te cu închisoare.

De asemenea, se' arată 
în articolul următor că îm
piedicarea sau tulburarea 
libertăţii de exercitare a 
unui cult religios, care este

rul comunei, ne spunea 
recent :

— Irfaintăm, în acest do
meniu, cu paşi mărunţi, 
dar siguri. Ca urmare, în 
maximum două luni, vom 
încheia aplicarea Legii 18/ 
1991.

organizat şi funcţionează 
potijvit legii, se pedepseş
te cu închisoare.

Se mai arată că şi con
strângerea urfei persoane 
să participe la serviciile 
religioase ale unui cult 
sau să îndeplinească un 
act religios legat de exer. 
citarea unui cult consti
tuie infracţiune.

în fond, indiferent de 
religie, indiferent de ori
gine, toţi suntem ^egali, ne 
leagă aceleaşi concepţii de 
muncă, de familie, de bu
nă vecinătate, iar cei care 
vor să fie altfel, să nu 
respecte ce" este normal, 
îşi atrag sancţionarea po. 
trivit legii.

TERMOCENTRALA MINTIA
Anunţă locuitorii oraşului Deva că a în

cheiat toate' remedierile şi reparaţiile Ia ma
gistrala de termoficare şi este în măsură să 
livreze apă caldă, începând cu 1.09.1995.

Datorită faptului că R.A.G.C.L. Deva are 
de achitat 2,2 miliarde lei facturi scadente din 
luna februarie 1995, magistrala de termoficare 
va fi trecută în rezervă până la achitarea in
tegrală a datoriei existente.

(478)

S.C. „CORVINUL“ S.A. HUNEDOARA
(fost I.C.S.A.P.)

cu sediul în Hunedoara, str. Moldovei, nr. 8 
Organizează LICITAŢIE PUBLICĂ cu 

strigare, în data de 12. 09 1995, ora 10, la 
COMPLEXUL COMERCIAL „UNION“, pen
tru închirierea de mese în Bazarul care se află 
deschis la parterul complexului.

Cererile de înscriere se vor depune la se- ) 
diul societăţii din str. Moldovei, nr. 8, până ) 
în data de 11. 09. 1995, ora 15. \

Taxa de participare la licitaţie este de ţ 
30 000 lei şi se va depune Ia casieria so- ţ 
cietăţii. ţ

Relaţii suplimentare 
715920.

la tel. 712316 si 
(7022)

Contravenţii la normele 
. privind

disciplina bugetară
Problema disciplinei bu

getare, financiare şi gestio
nare constituie un aspect 
de importanţă deosebită 
în activitatea oricărei so
cietăţi comerciale, indife
rent de forma sa juridică.

Prin Ordonanţa guver
nului din 20 august 1993 
se stabileşte .că orice aba
tere de la disciplina finan
ciară, dacă nu întruneşte 
elementele constitutive ale 
unei infracţiuni, constituie 
contravenţie.

Printre faptele menţio
nate se află următoarele :

— nerespectarea preve
derilor legale referitoare 
la utilizarea creditelor ban
care, potrivit destinaţiei 
lor, scopului pentru care 
au fost acordate ;

— aprobarea şi efectua
rea de • virări de credite 
bugetare fără respectarea 
normelor legale ;

— lipsa documentelor 
justificative pentru opera
ţiunile privind constituirea 
şi utilizarea de mijloace 
financiare şi orice chel
tuieli efectuate din sume
le alocate prin bugetul de . 
s ta t ;

— angajarea sau menţi
nerea în funcţia de gestio
nar de către instituţiile 
publice şi agenţii econo
mici cu capital integral 
sau parţial de stat a per
soanelor care nu îndepli
nesc condiţiile de vârstă, 
studii, stagiu sau care au 
antecedente penale.

Nerespectarea acestor dis
poziţii se sancţionează cu 
amenzi contravenţionale 
care pot ajunge la două 
milioane de lei.

Ordonanţa mai prevede 
că se sancţionează cu ace
leaşi amenzi contravenţio
nale şi alte fapte :

— nedepunerea în ter
men la organele fiscale
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de către agenţii» economici 
ori alţi contribuabili a de. 
claraţiilor de impunere ;

— nerespectarea obiec
tului dc activitate, a se
diului şi a condiţiilor-de 
desfăşurare a activităţii, 
aşa cum sunt ele menţio
nate în statut, contract; ^  
autorizaţia de funcţionare j

— neţincrea de către con
tribuabili a evidenţelor ori 
înscrierea de date incom
plete sau eronate1; *

— refuzul agenţilor eco
nomici şi al persoanelor 
fizice de a comunica la ce
rerea organelor fiscâle da
te şi informaţii privind 
impozitele şi taxele ;

— necalcularea şi nere- 
ţinerea impozitelor aferen
te lucrărilor şi serviciilor 
prestate ;

— împiedicarea contro
lului ce se exercită de că
tre organele competente;

— neachitarea taxelor a- 
ferente locurilor de publi
citate si reclamă ;

— neînregistrarea la or
ganele fiscale a certifica--  
tului de înmatriculare eli
berat de Registrul Comer
ţului.

Potrivit legii, constata
rea contravenţiilor şi a. 
plicarea sancţiunilor se fa-
ce de u

— organele anume îm
puternicite ale Ministeru
lui Finanţelor ;

— organele de control 
financiar, de gestiune ale 
ministerelor ;

— organele de poliţie.
în cazurile în care se

repetă unele contravenţii, 
se poate lua măsura sus
pendării activităţii tempo
rare.

Pentru amănunte, Ordo
nanţa Guvernului este pu
blicată în Monitorul Ofi
cial nr. 205, din 25 august 
1993
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PARLAMENT AL

concepe rolul un consilier judeţean 
„nu vrea să u

— DKt monsilier Petru
M ina, vă rugăm să vâ 
procentaj succint cititori, 
lor noştri. '  .

— Reprezint în Consi
liul judeţean Uniunea De
mocrat Creştină in cadrul 
fSxtvenţiei Democratice din 
ROra&Mâ ţi Suttt de profe
sie inginer- agronom.

— Aveţi în Consiliul ja_ 
deţoan Hunedoara un exer. 
cijiu de trei ani şi jumă
tate. Da cc concluzii nţi 
ajuns «u  privire Ia exerci
tarea pe plan local a pa
terii, de către consiliul din 
care faceţi parte?

— Concluzii s-ar putea 
trage tdar pentru a Ie da 
un grad sporit de veridi
citate, pentru a face din 
ele parametrul prin care 
electorătad sâ ne poată ju 
deca, ceea. ce cred că se 
cade sâ se Iacă după trei 
ani şi ceva, ele trebuie ra
portate la promisiunile fă
cute la  campania electo
rală şi care au devenit o- 
bligaţli pentru noi, in 
limitele legislaţiei adminis
traţiei publice locale. Com
binând promisiunile cu po
sibilităţile date do- lege, să 
vedem ce am făcut.

«  Ani prefera să înce
peţi cu cadrul legislativ 
în care s.a exercitat auto
ritatea Consiliului judeţean 
şi contribuţia consilierului 
l'etru Miraa la perfecţio. 
narea lui.

— Permiteţi-mi mai întâi 
s i  sţtectet din problema
tica iniţială eu care ne-am 
p n m tiM  Ui campania e- 
teetpraM. acele capitole ca. 
re  au tocidenţâ în Legea

ei publice io.

crat la un program de ex
tindere a reţelei rutiere a 
judeţului, prin preluarea' 
de competenţe sporite: 
drumul judeţean de ia Sâ» 
carâmb la Geoagiu, dru
mul Costeşti —■ Sarmizege- 
tusa Regia şi altele.

Ceea ce este interesant 
aici, nu-i atât un drum sau 
altul, a cărui documenta
ţie am dus-o până la sta
diul de hotărâre guverna, 
mentală pentru promova
rea Investiţiei, cât relie.

material de reproducţie 
pentru o specie de oi de 
carne şi lapte, oaie care 
ajunge să dea 60 de kg de 

■ came, faţă de ale noastre, 
care ajung abia la 30 de 
kg, berbec de ISO kg faţă 
de rasele noastre de maxim 
80 de kg.

— Să ne oprim puţin ia 
acea colaborare eşuată, pe 
problema ameliorării rase
lor de ovine. Dade s-a îm
potmolit ea 1

— t ă  Ministerul Agri-

Convorbire cu dl. PETRU MlRZA
______________ ___i__ V, - ......Im. m

In că itu l formaţiunii pe 
car* *  teptwrint, Începând 
ţttt fel «Secţionarea persoa- 

au candidat lâ 
_  consilier, s-a 

____p a  linia specialităţi
lor pe ramură. Eu am 
raer* pe linia specialităţii 
In problemele agricole şi 
file mediului rural. Avem 
lin «taeram  concret, care 
jJtaJftdS-l faţă In faţă cu 
legeă, cu limitele ei, am 
ajuhâ la concluzia câ un 
singur «bieetîv din pro
gram era «tatuat prin l e 
gea________ a administra
ţiei publice locale. Este vor
ba de administrarea do- 
mwuatui public şi privat, 
mal concret de reţeaua ru
tieră. Celelalte obiective 
pe care ni le-am propus 
prin program nu au avut 
ja  Început cadru legislativ. 
P e ' acesta l-am creat pe 
pancUirs. Noi, Consiliile lo
cale, am determinat crea
rea acestui cadru.

Am considerat, în prin
cipiu, că judeţul Hunedoa
ra este un judeţ de pute
re economică şi comple
xitate peste media ţării şi 
de lâ început, încă de la 
declaraţia de constituire 
a consiliului judeţean, am 
adoptat ca principiu de 
acţiune lărgirea cadrului 
legislativ în domeniu. ■' ’

Dintre competenţele date 
nouă prin lege, m-aş opri 
lâ crearea infrastructurii 
fei judeţ. Personal, am ac
ţionat în cadrul comisiei 
nr. 1, pe probleme de a- 
grieultufă, silvicultură şi 
administrarea domeniului 
public. Silvicultura am in- 
trodus.o noi ulterior între
aceste competenţe. Âm lu.
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farea unei stări de fapt 
foarte nocive. Reţeaua de 
drumuri fusese tratată ani 
de Zile pe bucăţi Aşa s-a 
ajuns câ în inventarul Mi
nisterului Transporturilor, 
tinete drumuri, judeţene 
prin funcţionalitatea lor, 
să nţei nu figureze. Aşa au 
rămas nerezolvâte foarte 
multe legături între loca
lităţi. Şi astfel problema 
respectivă a devenit prio
ritară pe agenda de lucru 
a judeţelor eu care ne în
vecinăm, în special în zo
na Munţilor Apuseni. Aşa 
s.a născut şi programul 
de amenajare a teritoriului 
zonei Munţilor Apuseni.

la  aceiaşi cadru geo. 
grafic, in cadrul aceluiaşi 
proiect, «nai suut probleme 

■de idfe-asOrUdiafifă nerezOl. 
vale in judeţ ?

Mai sunt, dar eu mă 
refer la cele de care m-am 
ocupat personal. Intre a- 
ceslea se numără şî cele 
destinate agriculturii. Am 
folosit cadrul creat de a- 
partenenţa judeţului la An
samblul Regiunilor Euro. 
pei şi âm căutat sâ Con
tactez reprezdntanţi din 
ţările vestice, care ne-ar 
putea sprijini In moderni
zarea agriculturii. Am pur
tat asemenea discuţii cu 
ministrul agriculturii din 
Catalonia (Spaniaj, eu re
prezentantul comitetului 
Asex din Anglia, de la ca
re am primit o arvună 
foarte serioasă în valoare 
de 30 milioane iei, In ma- , 
le jo l de reproducţie şi 
semincer, dar care din

Sate nu a putut fi va- 
îicată, din cauza restric
ţiilor impuse de România 

ia importuri. Pur şi sim
plu ni se ofereau cadou

culturii. Ni s.a spus lim
pede, cu ifose de easâ ma
re : ,,Noi nu suntem lada 
de gunoi a Europei in care 
să arunce ei tot ce nu le 
trebuie*. ;

— Dacă o rasă superioa
ră Iii zootehnie este gunoi, 
înseamnă câ benefic pen
tru români este mutarea 
cimitirului «te maşini al 
Europei de vest In Romă. 
nia, cârpele sau gelibonui 
de la Istanbwl, ori zahă. 
rui Infestat de «ine 4tte 
unde?

—- Probabil- Pentru d e -. 
rularea acelui program, 
erau deja strânse 80S0 de 
lire sterline şi se mai pro. 
gramase strângerea' altor 
0 mii. #
. A treia direcţie pe care 

am abordat-o a  fost cea 
a cooperării cu Elveţia. Am 
realizat cu ei o legătura fer
mă. Am trimis în Elveţia, în 
cadrul programului de an
samblu pentru cooperare cu 
cantonul Jura, două serii de 
tineri Ia perfecţionare ma
nagerială, in probleme de 
economie a gospodăriei in- 
dividuale rurale. Obieeti. 
vul nr. 1 al acestui pro
gram a fost ca tinerii res
pectivi sâ ia contact cu 
un nou mod de a gândi 
conducerea unei ferme a- 
gricole, alt mod de a gân
di, a trăi şi n munci. Pot 
să spun că sămânţa a că
zut pe teren bun. Tinerii 
aceştia s-au întors din El
veţia nu numai cu un mod 
evoluat de a gândi, ei şi 
cu maşini şi utilaje agri
cole, cumpărate pe mun
ca lor.

Intenţionăm ca din aceşti 
tineri, care s-au împărtă
şit din experienţa elveţia
nă în materie de organi
zare si conducere a unei

ferme agricole, să consti
tuim o asociaţie care sâ 
înfăptuiască ea programul 
pe care l-am iniţiat prin 
administraţia locfelă.

— Vreţi deci sfi daţi a- 
ccstui program o bază de

. —f'vExâct. . V.':
-— După câte cunoaştem 

dv aveţi preocupări inten
se pe linia protecţiei me
diului in cadrul consiliu
lui. Vorblţî vă rog despre 
acestea,

— între problemele care 
au apărut pe parcurs, în 
faţa consiliului judeţean, 
a fost şi cea a protecţiei 
mediului şi a monumen
telor «aiurii. Am preluat 
o decizie mâi veche a fos
tului consiliu popular ju- ' 
deţean In materie si am 
refăcut-© după cerinţele şi 
criteriile europene. Am 
făcut în ea modificări fun
damentale, în sensul câ 
prin îmbunătăţirile' pe ca
re i le.am adus am pus în 
centrul ei omul. Este o 
orientare creştin-democra- 
tă, la care au aderat toţi 
consilierii, indiferent de 
formaţiunea politică pe 
care o reprezintă. De alt
fel, cred câ e locul să a . 
rât câ în consiliu, în co. 
misiile de lucru, am dat 
prioritate acelor puncte 
majore care *unt comune 
platformelbr program ale 
tuturor formaţiilor politice, 
reprezentate.

— Socoteşte consiiicrui 
Petru Mirza că a rămas 
cu ceva dator alegătorilor 
lui ?

— Uncie promisiuni nu 
âu putut fi realizate deoa
rece cadrul legislativ nu le 
cuprindea. Pentru altele 
am creat cadrul legal de 
rezolvare şi le-am rezol
vat. Suntem primul con
siliu judeţean de după re
voluţie. Abia pe baza ex. 
perienţei acumulate In a- 
eeastă legislatură trebuie, 
să creeze, cei care vor mai 
fi aleşi, condiţiile pentru 
realizarea unei autonomii 
locale reale.

— Cum aşteaptă forma
ţiunea politică pe care o 
reprezentaţi alegerile vi
itoare? Cu detaşare, cu 
îngrijorare faţă de pragul 
electoral de 5 la sută pro. 
pus ?

— Faţă de programul cu 
care ne vom prezenta îm
preună cu Convenţia De
mocratică, nu ne îngrijorca. 
ză pragul electoral.

ION CIOCLEI

S PERIOADA 31 AUGUST — 6 SEPTEMBRIE l
j , BERBEC \
 ̂ Emoţii puternice vă influenţează judecata. Nu-i ţ 

I exclus să vă certaţi cu un şef. Riscaţi sâ vă daţi în 4 
J VUeag planurile, deoarece- vorbiţi prea mult. Diver- î 
j genţeie de opinii cu persoane de sex opus vâ vor |  
i marca, tuni, lucrurile se vor rezolva de la sine. La ( 
/  serviciu sunteţi solicitat şi apreciat, popularitatea d v ../ 
ţ  va creşte. Urmează o perioadă mai bună; .o, persoa- *
i  nâ tânără vă face o surpriză. ţ
J TAUR \
ţ Aveţi energie, dar nu daţi randament. Probabil 4 
I cafeaua şi ţigara sunt cauza. Eforturile dv sunt ca- 
1 nalizate in sfera serviciului. Sâmbătă s-ar putea sâ \ 
i aVeţi musafiri, pentru ca duminică să ieşiţi la plim- t 
/ bare; atenţie insă la entorse sau lovituri. Vesti de } 
1 la ednoştinţe plecate in afara ţării. La serviciu, o î 
y tabără e cu dv, alta împotrivă. Dar, ca, îfitbîdeau- \ 
i na, nu daţi atenţie aspectelor minore. Dovediţi corn- i 
|  petenţă şi seriozitate, 'ceea ce se reflectă in fecom* , 
y pense financiare. ţ
V GEMENI \
ţ  Probleme cu sănătatea ori cu nervii, car© sunt 4 
/ tensionaţi la maximum, O activitate relaxantă v-ar 1
V ajuta. Divergenţele cu prietenii vâ marchează puter. 1 
i  nie. E bine şă fiţi mai indulgent. Marţi, vă macină \ 
i grijile. O femeie este surprinsă de calităţile dv., dar i
V au  vâ destăinuie aceasta. , '
|  RAC ‘
} E bine să fiţi ponaerat; fără cafea, aicooi sau V
1 tutun. S-ar putea să fiţi victima unei nedreptăţi, ţ
/ Sâmbătă aveţi dispozipe casnică, apoi vă veţi îngriji 
î de armonia dv. sufleteasca, veţi primi musafiri. Luni ’ 
ţ începeţi cu corespondenţa, cu acte şi acorduri ver- l 
, bale. Afaceri cu parteneri străini pot intra pe roi 

dacă -au fost stabilite dinainte in amănunt, ’ ■ . t
! LEU
I Certuri la slujbă,, dar ie veţi trece cu vederea. ,
 ̂ Gândiţi-vă să oferiţi un_ cadou unei rude; » veţi '

i produce o mare bucurie. Sâmbătă — o escapada cu ' 
ţ peripeţii, tncepeţj, ium, săptămâna ca chef ric  iu- ţ 
ţ cru şi s-arc putea să stârniţi invidia rău.voitorilor. , 
1 Dar matele pubtic aveţi nevoie, ci de un imbold in- ' 
Vterior. *.are de nerăbdare, avep multe de fficuţ în ţ
V Scurt timp. ,
\ FECIOARA
l Relaţiile cu copiii vâ pot aduce nuu,urnire su- 
■ fleteascâ. Nu vă negujaţi serviciul, pentru a cocheta \

- Wţr-

r r >

~S
 ̂ Stare psihică proastă; vâ preocupă chestiunile ocul- ! 

t  te. Chiar daca -'părinţii, au pretenţii exageratei aveţi 1 
? energia pentru a le satisface rtigămimea. Tendinţa \ 
ţ dv. înnăscută pentru cicăleală vă dă de furcă. Nu i 
ţ  vâ certaţi, câ s-âr putea sâ sufere situaţia dv. finan. ’

j BALANŢA \
J ' Vi se pare câ s-a comis © nedreptate in ceea ce t 
y vă priveşte. Prudenţă la voian 1 Vineri, diferite le- , 
egalizări, semnări de acte, teste, examene. Nu daţi 1
• ocazia unui conflict, deoarece nu merită. Duminică, ţ
ţ reuniune de grup. La slujbă, vă incomodează pre- i 
( ren ţa cuiva. Urmează zile calme, navigaţi pe o mare J 
i liniştită. \
} SCORPION V
|S e n s ib i l i t a te : ,  receptivitate Ia problemele altora. 4
* Popularitatea dv. creşte vertiginos. Şanse de a câştiga
ţ  sume mari din afaceri rentabile, cu condiţia de a î 
(lă sa  deoparte romantismeie. 'Cunoştinţă cu persoa- ţ  

ne interesante, Luni, o zi mai puţin bună, tensiuni; l 
atenţie la posibile accidente. Apoi, tranzacţii corner.
Claie rentabile. v:

i SĂGETĂTOR \
t Nu- vâ abateţi din drumul spre casă. Resimţiţi ţ 
1 multă vreme o Uşă trântită in nas. O ieşire în na- y 
y tură v-ar spăla gândurile. E cazul să vedeţi o come- i 
4 die, un film, un concert. Veţi folosi ironia ca armă « 
’ de apărare. Luni sunteţi într-o formă combativă. Co- \

w . - . . v m s v o  - •■VS,-. W .  - -------- . . .  WV

Obiceiul de a  ocupa carosabilul cu materiale de construcţie — prezent 
în multe sate hunedorenc — nu este deloc potrivit. Foto; PAVEt LA55A-

apărare.
legii vă vor încuraja şi chiar patronul la care IU-  ̂
crâţi. / ■ /  ■ i

CAPRICORN
Zelul dv îl face suspicios pe şef în sensul că î 

doriţi să-i luaţi locul. Eficienţă în chestiuni practice. \ 
Nu fiţi rigid că riscaţi să vă certaţi rău cu cei apro- i 
piaţi. încercaţi o reconciliere cu părinţii, cu parte- ■ 
nerul de viaţă. Marţi, o zi nu prea bună. Gândiţi de \ 
zece ori înainte de a spune ceva. i

VĂRSĂTOR {
Dedicaţi-vă întâlnirii' neaşteptate cu o persoană / 

care nu vă este indiferentă. Indispoziţie de scurtă î 
durată. Aţi'putea să-l convingeţi pe şeful dv. că me-  ̂
ritaţi un salariu mai mare. Vă merge destul de bine 
şi lumea vă invidiază. Unele probleme în familie 
datorate neglijenţelor verbale. Luni, conştiinciozita
tea dv Iasă de dorit. Dorinţa -exagerată de câştig va 
duce la pierderi mari. S-ar putea să fiţi implicat în
tr-un proces; manifestaţi deci prudenţă. /

PEŞTI
Succese materiale. Supravegheaţi-vă sănătatea I

Nu neglijaţi datoriile de nici un fel. Duminică, mer
geţi Ia un teatru, la o expoziţie. Aţi pus la cale o 
afacere care v-a scutit de consum nervos. Veţi îi con
tactai* de un club, de o organizaţie la care aţi pu
tea adera. Drumuri scurte, nu fără importanţă. So
ţia (soţul) vă pasează o parte din obligaţiile familiale 
şi nu vă veţi. eschiva.

mm. Joi, 31 august 1995

J- :fR:{ţţ!f n(fÎ! ĵ (i hitv.



I  CUVÂNTUL LIBER'

•  POSTA IUGOSLAVIE. 
In noaptea de marţi spre 
miercuri, la ora zero GMT, 
au Început loviturile ae
riene ale NATO împotriva 
sârbilor bosniaci, ca re. 
presaţii Ia bombardarea, 
luni, a oraşului Saraievo, 
soldată cu cel puţin 37 de 
morţi — a anunţat co
mandamentul flancului su. 
die a l NATO, cu baza Ia 
Neapole.

•  Preşedintele SUA, 
BilîClinfon, a confirmat că 
în Bosnia era în  curs (la 
ora când a făcut decla
raţia) „o operaţiune mUi. 
tară" a N.A.T.O.

•  La două ore după 
începere» raidurilor, In 
zon» oraşului Saraievo se 
putea constata că apara
tele NATO efectuau bom
bardamente intense în 
jurul oraşului.

V  Preşedintele bosniac, 
Alia lactbegovici, a de
clarat, marţi seară, la Pa. 
ris, eă s->» adresat In scris 
Consiliului de Securitate 
ai ONU şi ţărilor membre 
ale Grupului de contact, 
pentru a ic confirma că 
el'coftslderă distrugerea ar 
tileriei sârbe din Jurul, o- 
raşului Saraievo drept o 
condiţie prealabilă pentru 
continuarea . convorbirilor

- de pace.

•  Consiliul de Securi, 
ta te  al Q.N.U. a  aprobat, 
marţi, recomandarea ca, 
până la mijlocul ionii no
iembrie, efectivele m ilita
re .a le ’ ONU din Croaţia 
să fie reduse la moi puţin

•  de 3500 de oameni, care 
vor fi desfăşuraţi în .
deosebi în Slavonia orlen. 
taiă. . .

•  ZAIR RUANDA.
Premierul zairez, Kengo 
Wa Honda, a  cerut marţi 
Înaltului Comisariat al 
ONU pentru Befugîaţi să 
reia şi să încheie până la 
sfârşitul anului repatrie
rea refugiaţilor ruandezi, 
în caz contrar fiind - po
sibil ca Zairul să reia
acţiunile de „respingere" a 
refugiaţilor spre Ruanda.

I A N U N Ţ  j

i REGIA 
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Distribuirea cupoanelor nominative de privatizare

P R E C IZ Ă R I N ECESARE
Intr-unui din numerele 

trecute ale ziarului am 
publicat actele necesare în 
tot felul de situaţii pentru 
ridicarea cuponului de 
privatizare, mai. puţin si
tuaţia când se solicită cu
ponul unei persoane, de
cedate.

Prin modificarea nor
melor metodologice pri
vind distribuirea cupoa
nelor nominative de pri
vatizare, transmisă de 
A.N.P. prefecturilor se 
fac următoarele precizări:

Pentru persoanele care 
îndeplineau condiţiile pre
văzute de Legea 58/1991 
pentru a primi ţarnete. cu 
certificate 'de proprieta
te  Şl care au deeedpt după- 
data de 31, XII, 2994, cu
poanele nominative de pri
vatizare şe eliberează si», 
cesorilor legali al acesto
ra, de la centrele cu ghi
şee speciale de distri
buire sau, după caz, de la 
centrul de distribuire unde 
este arondat ultimul do
miciliu al persoanelor de
cedate.

In lipsa certificatului 
de moştenitor, persoana cu 
vocaţie succesorală trebuie 
să prezinte certificatul de 
deces ta  original şt în co
pie şi o declaraţie dată 
pe propria răspundere, da
tată şi semnată personal, 
din care să rezulte că este 
singurul succesor.

In  cazul că sunt mai

mulţi moştenitori, din de
claraţie trebuie să rezul
te că cei ce ridică eupo- 
nul are acordul în  acest 
sens al celorlalţi moşteni
tori.

In cazul că există cer
tificat de moştenire' iar 
din acesta rezultă mai. 

_mulţi moştenitori legali, 
aceştia pot da procură 
scrisă, datată şi semnată 
d e  fiecare dintre el, 
pentru cel care se pre
zintă pentru ridicarea cu
ponului, sau cuponul se 
eliberează, aceluia dintre 
succesori care prezintă, o

declaraţie pe proprie răs
pundere, datată şi sem
nată personal, din care să 
rezulte că are şi >. acordul 
celorlalţi moştenitori. De
claraţiile pe proprie-răs- 
pnndere se dau în  faţa 
distribuitorului de cupoa
ne.

Formularele tip cu de
claraţiile pe proprie răs
pundere se asigură de că
tre primării. Aceste com
pletări au fost transmise 
tuturor centrelor de dis
tribuire a cupoanelor no
minative de către pre
fectură.

PURITATE 99,S 7 0

Anunţă că începând cu data de 4. 09, 
1995 încep livrările de la

„FABRICA DE DIOXID DE CARBON 
ALIMENTAR« OCOLIŞU MARE,

! JUDEŢUL HUNEDOARA 
l Pentru detalii şi programări vă rugăm 
l  să  ne contactaţi la telefoanele 654. — 
|  619321 ; 054 — 711995.

CORPUL m  CONTABILI

I

cu sediul în  
bdul Republicii, , 

! nr. 5 , Hunedoara !
I ■ . . „ 1
•j Angajeaza •

|  O şoferi

j pentru utilaje de » 
I gospodărie com u- I 
| nală. |
j Inform aţii la  b i- * 

r&ul perm & l, teL l 
j 71 13 9l .  ,

Anul VII •  Nr. 1458

ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN 
R O M Â N I A

FILIALA HUNEDOARA — DEVA
DEVA, str. M. Kogălniccanu, nr. 4, etaj II, cam. 22-23 

Telefon 61 46 58
Pentru înscrierea la examen în 

rea dobândirii calităţii de contabil auto
rizat, candidaţii care îndeplinesc condi
ţiile legale de studii şi vechime, vor putea 
depune — începând cu data de 1 septem
brie 1995 — la sediul JiUaleJ, dosarul cu 
prinzând documentele- prevăzute de ort, 6 
din Hotărârea Guvernului nr. 316/1995 şi 
anum e;

S, Cerere de înscriere
2. Certificatul medica]
3. Actul de studii sau copia auten

tificată după actul de studii.
4. Cartea de muncă sau copia auten

tificată de Pe cartea de muncă.
5. Dovada practicii în specialitate.
6. Certificatul de cazier judiciar 

eliberat eu cel mult 30 de zile înaintea 
prezentării lui.

7. Chitanţa de depunere a taxei dc 
înscriere la examen.

8. O fotografie tip  buletin de identi- 
talc, ,

9. Originalul raportului seri» privind 
atribuţiiic îndeplinite şi lucrările efectua, 
tc în perioada practicii în  specialitate.

îndeplinesc condiţia de studii licen
ţiaţii facultăţilor cu profil economie, ab 
solvenţi} liceelor comerciale, “

ai şcolilor tehnice de administraţie eco. 
nomică, ai liceelor economice şi de drept 
administrativ, ai altor şcoli şi licee cu 
Pregătire cu nivel mediu, ai şcolilor post- 
lieeale cu durată de 2 ani, în speciali
tatea contabilitate sau finanţe, precum 
şi absolvenţii altor forme legale de pre
gătire, in urm a cărora s-a acordat calita
tea de contabil sau lucrător In domeniul 
financiar, contabil şi pentru eare în actele 
de absolvire se face menţiunea actului 
normativ (legea sân Hotărârea Guvernu
lui) în  baz» căruia a  fost organizată 
şcolarizarea.

Vechimea minimă la absolvenţii cu 
studii economice superioare în speciali- 
taica contabilităţi este de minimum 2 
ani. Iar la cei cu studii medii, de 4 ani.

Procurarea tematicilor pentru disci- 
plinele de examen şi alte informaţii le
gate de dobândirea calităţii de contabil 
autorizat se pot lua de la sediul filialei, 
Casa sindicatelor Deva, «au la telefonul

Susţinerea examenului se va face în 
cursul lunii octflunbrie a.c, Data pre
cisă o vom anunţa în presă.

; BIROUL PERMANENT

SC . „SIGMA PLUS“ DEVA !

« autorizată de Ministerul învăţâmân- I 
ţifHîîţî organizează în Deva, începând din |  
j î l .  09. 1995, o nouă serie de cursuri: j
V' • ? ' ' . ;V=r=; '■ . Iţ-
|  •  operatori calculatoare |

I • contabilitate asistată de calculator. I
5

|  Plata se poate face ş i în rate, Absol- {
|  venţilor li se asigură diplome recunoscute j 
l  de Ministerul învăţământului. , l

\  ' Informaţii şi înscrieri la sediul firmei j 
J din str. M. Eminescu, nr. 2 (în clădirea |  j 
j Fundaţiei pentru Tineret), tel. 054 — |  ' 
] 6 m 6 l ,  de luni până vineri, îf$re o- * I 
\ rele 10— 17. 17026) I

i _______________   ! j
i  i
î S.C. COMAT S.A. DEVA !
I \

Vinde următoarele sortimente de j :

! ANVELOPE-de import, marca Trayal: jr. 155x13, la preţul de

} >  175x13  

|  •  175x14  

t • 650 x  16

70 400 i
%r

93 500 lei f

93 s m  lei l

143 444 lei

\ Preţul cuprinde şi TV A.

-  I

Cumpăraţi in Rate cu

\ QUASAR S.A.
! *

! *

i Prin magazinele din: 
j Deva Bd.Decebal bi.R 
j Tel.611261 614983 
| Hunedoara Bd.Dacia nr.2& 
î Tel. 723139
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Noi nu avem nevoi# 
de reclami

DANMAR 94
Oferă haine second hand de cea mai 

bună calitate, importate direct din 
Austria.

Atba lulia, str. T. Vladimirescu, nr. 
01 (todnta Cinematografiei).

Tel. 058/830795, 821106.

6 ULTRAROM S.K.L, « GALAŢI, OFERĂ

« TABLA (BANDA) LA RECE 0,6 - 2,5 mm 
* TABLA(BANDA)LA CALD 2,5 -100 mm 
-  TABLA (BANDA)ZIWCATA

ă  profile si ţevi rectangulare 
î ' t  TABLE PERFORATE

r CĂRUCIOARE PENTRU TRANSPORT DIFERITE NĂRPW8 
PLASE TIP “RABITZr 
ŢESĂTURI $1 ÎMPLETITURI DIN SÂRMA,

M TEUFAX' O W 4642JJ, 463430, 461539.,

Jo i, 31 1 9 *
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VANZARI-CUMPARARI

•  Vând casă, curte, gră
dină. posibilităţi privati
zare) str. Victor Babeş, nr. 
4 A, Deva, preţ convena
bil. (6629)

•  Cumpăr casă 3—4 ca- 
* ; -mere, apă, gaz curte în

Deva, tel. 619167,' orele
9-15. (6696)

•  Vând teren intravilan 
Peştiş, la şosea. Informa
ţii Sristur, 310,

(6812)^
•  Vând casă cu gră

dină, str. Călugărenî, nr. 
105, Deva.

(6886)
•  Vând Audi 80, pen

tru piese. Cel. 623725.
' '  * I /  (68094 ■

•  Vând apartament 4
camere mobilat, în Călan, 
str. Independenţei 14/26, 
etaj 4, preţ negociabil. Tel. 
730433- ■ ; (6808)

•  Vând apartament 4 
camere.; hol central, Deva,

■ lei. 626026.
, . ' (6802) .

■ •  Văntl pământ arabil
(57 ari), Criştur, preţ ne
gociabil. GSrfstur, str. Co
loniei, nr. 183, Peter 
Arpad. (6700)

- •  Vând apartament 2
camere Micro 15, bl. 68, 
ap. 3. :

H _ (6801)

•  Cumpăr VW Trans- 
porter avariat sau ta
lon. Tel. 613883.

(6699)

•  Vând yA>acia 1310, a- 
nul 1996, preţ con venalul. 
Informaţii tel. 627876.

(0970)
•  Vând tălon, s piese

schtmb, ©pel Manta. In
formaţii telr 625463, după 
ora 15. 1 ' (9971)

•  Vând aparţaifient De
va, telefon 626288, zona 
Dorobanţi. (9972)

•  Vând cameră video 
cu casetă mică. Informaţii 
Deva, tel. 629744.

- , (6698)
Vând garsonieră, Goj. 

du, bl. E 13, etaj 4. In
formaţii Bîe Petru, -Ticnă, 
viţa — Brănişca.

- - (6691)
•  Vând apartament 2

câmere,' semidecomandat 
te, zona pieţei, Deva, 
str. Libertăţii, bl. D, scara 
A, etaj 10, ap. 43. după 
ora 16 ,

• ' ■  (6627/ 6819).
O Vând convenabil Porci

F iest a pentru dezmem
brări. Dcva...V. Babes, 18. 

i,: • • (6817)
•  Vând urgent Oltciţ 

Club, fabricaţie 1986, preţ 
2000 DM, ' tel.1 626391. J

(6834)
f  Vând apartament 2 

camere, Orăştie, Prieazu- 
lui, bloc 72. Informaţii — 
642925, • după ora 16.

-vf (5545)
•  Cumpăr'Spartament 3 

camere, în Hunedoara, in 
formaţii - tel. 718223, 
647514. .; ■ ; /

(5547/ 5548)
•  Vând Opel Kadett

combi, stare perfectă, în
matriculat, preţ 3500 DM, 
Orăştie, A. laneu, bloc 12, 
ap. 5. '. ■

(55Ş1)
•  Vând motor Diesel 

de tăiat lemne, Geoagju 
— Sanatoriu, Rus Viorel.

, ■ (5552)
•  Vând ARO 243 D. mo

tor nou, disc, maşină se
mănat grâu şi remorcă 5 
tone, Orăştie, Unirii, 123.

(5554)
•  Vând căţei de rasă 

Schnauzer uriaş şi Dog

german. Relaţii Orăştioa- 
ra de Sus, tel. 641820, 
după ora 20. •* >

■{. ■ (5555)

•  Vând caroserie Dacia
1310, Informaţii telefon 
642317, Orăştie. . • '  ' , V

> (5556)

•  Vând lentile contact 
verzi, fără dioptrii, Orăş:. 
tie. Pricazului, bloc 58, 
ap. 63.

■ ;*:'V (5557)
•  Gumpăr lemne de foc, 

Orăştie, str. Dealu Mic, 
nr. 59.

(5559)
•  Vând caroserie Dacia 

1310, telefon 615576, după 
ora 20.

. - (6132)
•  Vând VW dubă şi

VW buSr stare perfectă. 
Tel. 7246971 ■ ■■ ■ l

(6216)
•  Vând mobilă .bucătă-

rie şi aragaz - două o- 
chiuri, negociabil. Telefon 
711118. • - '

(6215)
•  Vând casă, , curte, gră

dină, gaz, apă. Simeria, 
strada Blscaria 12, telefon 
660820/ ; • (6216)

•  Vând chioşc alimen
tar, Hunedoara, zona 
Şcoala Gen. Nr. 1. Ţel. 
723562. .

’ ; (62)7)
•  Vând apartament 3

camere, central, telefon, 
recondiţionat integral, op
tim, telefon 713889, 01/
7253863 (sau schimb),

(6218)
•  Vând teren excepţio

nal pentru construcţie, 
intravilan, Deva. Informa
ţii telefon 610863, luni — 
vineri, 8—17.

(6838)

G;: v ; l ic it a ţ ii  :

•  S.G. COMSIM S. A. 
SIMERIA anunţă scoate
rea la licitaţie publică a 
spaţiului comercial, situat 
în Simeria, str. 1 De
cembrie, bl. Al parter, cu 
o suprafaţă de 48 mp, cu 
destinaţie „MAGAZIN 
GENERAL".

Licitaţia va avea loc în 
ziua de. 12 septembrie 1995, 
ora 10, la sediul societăţii 
din str. Piaţa Unirii, bl. 
18 parter, :

Relaţii cu privire la în-

I

scrierea la licitaţie se po.t/ 
obţine la" telefon 661513.

... -,-(359641)
' - v': . -
DIVERSE

•  S.G. DEVASAT SRL
anunţă intenţia' de m ajo ,, 
rare a 'preţurilor şi tari
felor. ■ ' 1 ’ '■ °;?.t

■ •  S.G. GATV LINE- SRL
anunţă x intenţia de ma
jorare a preţurilor şi ta
rifelor. "■ '  ‘ - ■

•  U.A.ŢJ».. DEVA â-
nunţă publicul călător 
despre . intenţia! de majo
rare a tarifelor, începând 
cu data de 30 septembrie 
1995. '  ‘ (6695) ,

•  S.G. angajează mer- . 
ceolog (bărbat) eti carnet 
de conducere auto. Infor
maţii telefon 613201, zil
nic între orele 8—15.

' / (6666)
•  Caut femeie ’ îngrijiră 

copil (un an) la domici
liu. Telefon- 629292.,

(6055)
•  Firma Trimed SRL 

Deva1 anunţă ' majorarea 
preţurilor la cabinetul de 
stomatologie, începând cu 
data de 1 octombrie 1995.

■ (6687)

ÎNCHIRIERI

•  Caut urgent de 
închiriat garsonieră, a- 
partament sau casă 
cu grădină. Relaţii tel. 
618992. (7819)

- e— *w* — *— *— *— *-»-■*— *— *— .

•  Caut să închiriez ur
gent apartament 1, 2, 3 
camere sau casă particu
lară mobilate,, plata anti
cipat un an, valabil doar 
astăzi, orele 16—21, hotel 
„Dacia“, camera 206.

(6832)

•  Închiriez apartament 
Timişoara, zonă centrală,

. confort, 2 persoane, pre
fer studente. * Informaţii, 
telefon 641891, Orăştie.

•" (5558)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie de 
serviciu, pe numele Miclea 
Nicoleta. O declar nulă.

(5553)
•  Pierdut legitimaţie 

S. C. Crişbus, pe numele

Trifa Daniel, 
nulă.

î O declar 
• (35487) '

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE -

• " •  Schimb (vând) ap ar- 
- tamenţ trei câmere, cu 
apârtămeht 2 Camere, Hu- 

'  nedoara — Deva. - Telefon 
728067,

' ’ (6213)

COMEMORĂRI

V

•  Se împlinesc 6' 
luni de zbupiuni, 
chin şi - dor dă 
când rie-am despărţit" 
pentrii totdeauna de 
cel care a fost un soţ 
şi tată deosebit
- ~ ec.

CIMPEANU REMUŞ
Gei care l-au cu- 

'noscuţ şl âprşeial 
sunt rugaţi şă parti
cipe la • parastasul de 
poraenire, &&Mfefitâ- 2 
şeptQmbriek ora 11, îâ 
cimitirul Bejân, So
ţia şi fiul,

(355642)

•  Cu durere în su
flet mulţumim tu«- 

turor celor care şî-au 
amintit împlinirea a 
10 ani de când- draga 
noastră soţie şi ma. 
mă ' " l

. MARIA PELE 
a trecut în eternitate. 
Dumnezeu" să te odih- 

. nească în pace! 5 Fa
milia. ' -

:, ,(6688)
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•  1 dolar SUA -

I  marcă germană .

•  100 yeni japonezi

V  I liră l|terlină %l

;• . 1 franc elveţian 

, :1 franc francez ■ .

•  '100- lire italiene .

— 2069 lei

— 1409 lei 

|  — :2l2 3 le5-

Uf. 3202 lei

— 1711 lei

— 409 lei

— 127 lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţtomde 

' a României. \
W A V V W W V W W W iV V W iW rtW W W W iV W W ^

•  Se împlinesc cinci 
ani de când soţul meu
colonel CONSTANTIN 

x»- PINTU.ESCU
s-â stins din viajă. lă. 
sănd' fn uniiâ /  lacrimi, du
rere nesfârşită şi amintiri

' de vis. . . ./■
• (668.9) '

: ! /  DECESE ;...

•  Un ultim omagiu ce
lui ce ne-a fost prieten,

POPA IOAN
din Simeria. Lădar Petru, 
Irimie Pavel, Ştefan Vla- 
dimîr Breja Iuliu.

/  / /  (355G43)

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBERn r

.. pentru a economisi timp şi bani, pu- , 
î teţi publica anunţuri de mică şi mare pu- I 
J blicitate în ziarul nostru, apelând la apen- j 
J ţiîle de publicitate din : »
! •  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI J
|  din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea j 
j Tribunalului judeţean) ; — la chioşeul din ! 
| CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga- j 
|  zînul „Comtim* ; —  lâ chioşcul din CAR- \

•  Golectivul sala-
riatilor din ,. cadrul
S.G. B.AJ3.P.S S.A.
DEVA este alături de
colega ing. Munteanu 
Lucia la greaua pier
dere a tatălui drag.
Transmitem sincere
condoleanţe familiei
îndurerate.

(6833)

CONC URSUL DIN 
3 SEPTEMBRIE 

1 d 9 5 '

1. AVELINO — VERONA I
/  ; Avelino revenită din „C“ a început promiţător 
învingând in prima etapă în deplasare Pe Veneaia.
2. BOLOGNA — PERUGIA * I  *
/ Şi gazdele. acestui joc au obţinut'- toate cete irei 

puncte în deplasare în etapa trecută. In faţa lor âu 
însă o echipă experimentată, cu gânduri de promo
vare. - ■ ’ ’

3. BRESCIA — P. ANDRIA 1 *
A ' venit iar vremea să, mergem pe mâna 4ui 

Lucescu. Credem în victoria Brescici, 'dar -un egal 
iiu poate fi omis, când ai în faţă imprevizibila F- 
Andria. 4  -i ( ,
4. CHIEVO — S AI.ERNIT AN A (pauză) x

- Meci deschis oricărui rezultat, indecis până la 
pauză.

5. CHIEVO — SALERMTANA (final) x 2 
Având In vedere că oaspeţii trag ia locul 1, iar

gazdele au gafat deseori pe teren propriu," partida 
se poate încheia j n  favoarea Şalernitanei. "

6. COSENZA — PESCARA (pauză) 1... x. 
Prima şansă o are Cosenza. Poate să înscrie chiar

din repriza I. ■■
1. COSENZA — PESCARA (final) 1 x

Meciul se ppatc încheia nedecls, aşa cum s-au 
terminat de cele mai multe ori în ultimii trei ani, 
în jocurile dintre aceste formaţii.
8. FOGGIA — VENEZ1A I  x

Retrogradata Foggia nu joacă decât cu gândul
la reîntoarcerea în seria A. Şi acasă nu iartă pc 
nimeni. Se poate merge şi la surpriză, cu un X.
9. GENOA — REQGINA - 1

/M u lt'1 mai experimentate, gazdele sunt solişti.
\ 10. PALERMO — CESENA (pauză) x

! De obicei, până la pauză nu se'întâmplă nimic 
deosebit. , .

î l .  PALERMO — CESENA (final) ( 1 x
Este încă una dintre partidele ce se poate îrt- 

cheia cu orice rezultat.
12. PISTOIESE — REGGIANA (pauză) 1 x,

In faţa propriilor suporteri, proaspăta promo. 
vată poate lua conducerea din prima repriză.
13. PISTOIESE — REGGIANA (final) 1 2  

Meciul 'se poate încheia pe contre, şi oaspeţii 
pot şi ei puncta. ,,'

- TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz . 
! „Orizont"). . I
| •  HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. j
; 716926). ] î

•  BRAD, strada Republicii (tel. j
650968), la sediul S.C. „MERCUR". ' \‘

•  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma- j
gazinul „Palia". , ' * [

, •  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 ;
( (în spaţiul secţiei foto). Telefoane r 770367, j 
1 770735, V  “ î

Agenţiile ziarului nostru asigură, la
|  taxe rezonabile, publicarea cu 'maximă  |  
j promptitudine a tuturor anunţurilor de * 
* mică şi mare publicitate. , *
l . i ţ . l liF i jiia" —  m - .  3

FM  8"9,3 M H z

Aslauia spaţiu publicitar 
pe posturile da radio privai» 
din urmatoarala oraşe: 
ŞUCURESTI 
CONSTANTA 
TIMIŞOARA 
CLUJ-NAPOCA 
ORADEA "
BUZĂU .
URZICE NI 
SLOBOZIA

Informaţii !a telefon
60 41 64

. , , TALON
DÂNCE MUSIC TOP TEN

t. .
Z - 
3. . 
4... 
5. .
8-..
7 .
8 . 
9. -

I j! fix^iatifâîonui pe adresai ^RadioOeva”. str L.Bîagarftr. 10^1 ! .
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