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20 DE ANI DE EXISTENTA 
A CASEI DE CULTURA DEVA

Pentru cetăţeanul de. 
vean, aproape orice eve
niment ori manifestare cu 
caracter cultural presupu
ne şi se subînţelege a 
fi găzduit (ă) de princi
pala instituţie de acest fel 
din oraş — Casa de Cul
tură. Asta pe de o parte. 
Pe de altă parte, a- 
ceaştă instituţie de cui* 
tufă îşi are viaţa sa 
proprie, o familie a sa, 
o mare familie ce 9.a 
format şi s-a înălţat -spi
ritual prin tot ceea ce, 
din dragoste şi pasiune, 
a <■< d zat d i ungul vre
mii; şi nu atăt pentru ea, 
cât mai afes pentru se
menii ' şi cortcitadinii săi.
O familie care, în . bună 
parte continuă ■>/ existe 
şi* astăzi când —  iată'- — 
se împlinesc 20 de m 1 >1? 
când Casei de cultură din 
Deva i-au fost rânduite 
începuturile.

Sărbătorirea acestui 
moment deosebit a avut 
loe duminică, 19 noiembrie 
a.c., în prezenţa unui nu
meros public, a celor care 
în , acest timp au devenit 
prieteni dragi şi stator*, 
mici instituţiei şi oame
nilor săi

Prezenţa acestui public 
a fost salutată în deschi. 
derea manifestării de dl 
Avram Dara, directorul 
Casei de cultură şi de 
dna Elis Ursu, referent 
(coordonator al ansamblu
lui „Şilvana"). De altfel, 
existenţa ansamblului „Sil- 
vâna“ se confundă, prac
tic, cu cea a instituţiei .

22 NOIEMBRIE

•  Sf. Ap- Filimon,
Onisim şl Arhip; Şf. „
Mc. Geciîia ;

•  Sărbătoarea naţto- 
( nălă a Republicii Li- 
ţ b â h ;

I •  1869. Se deschid 
curşurile Facultăţii de 
Medicină din Bucu
reşti;

•  A murit, în 1923, 
UBMtîZ (n.. 1882), pre
cursor al suprarealis- 
mului şi al literaturii 
absurdului;

i  Soarele răsare ' la 
fioţa y?,30 şi spaafi la - 
1 16,43; lună nouă; .. ,.

f ; •  Au trecut 325 de 
J zile din an? au mai 
I rămas 40.

în care s-a format, din 
rândurile sale, afirmân- 
du-se numeroase nume 
care au rămas înscrise la 
loc de cinste în cartea 
folclorului acestor minu
nate ţinuturi ce ne în
conjoară (Titus Burducea, 
Liviu Oros, Ghiţă Mun- 
teanu, Szabo Pavel, Ilie 
Frăţilă, Vasile Molodeţ, 
Livia şi Ion Turdeanu, 
Resiga Mircea, Marla 
Costea., Elisabeta Ursii, 
Drăgan Muntean' ş. a.). 
Adevărate „lecţii de edu
caţie" s-au dovedit a fi 
spectacolele iltsl ne 
păpuşi, (" .-tu ; de Maria 
Costea, ale Teatrului 
poptilar ; şi ^Teatrul de 
.USWli condus n M ;ţ<-. 
tatu] p » t« u r  Sandu 
peşci ' ; ;  loses traiul artist

8ÎRLĂ

„Miss Boboc 1995“-  
Bniversitatea Ecologică Deva

,  Desfăşurat sub semnul 
Zilei Internaţionale a Stu
dentului, Balul bobocilor 
organizat de Universitatea 
Ecologică din Deva, vineri, 
17 noiembrie a.c., s-a în
scris în aceeaşi dimensiu
ne de ţinută cu care a-i 
ceasţă instituţie de învă
ţământ ne-a obişnuit în 
ultima vreme, la diferite
le festivităţi sau mani. 
festări în care sunt im
plicaţi studenţii săi.

Pe scena improvizată în 
Sala Sporturilor, într-un 
de«or 'dip care, pentru a • 
sugera cât mai fidel ca
drul 'natural, n-au lipsit 
brazii şi corturile, sub 
efecte speciale de sunet şi 
lumină, spectacolul a de
butat cu O reală şi plă
cută surpriză, pentru toţi 
coi aflaţi în sală: prezenţa

cunoscutului şi îndrăgitu
lui actor Dorel Vişan, de 
la Teatrul Naţional din 
Cluj-Napoca, moment pri- 

■ lejiiit de spectacolul pe 
care acest teatru urma. 
să-l susţină în aceeaşi 
seară la- Casa de Cultură. 
Au fost câteva minute de 
delectare, reîntâlnirea ac
torului cu oraşul nostru, 
evocându-i amintiri dragi 
legate de filmările la 
producţia cinematografică 
„Iacob", turnate aici cu 
10 ani în urmă.

Avându-î prezentatori 
Pe Simona Brânduşa (stu
dentă în anul IV) şi pe 
Cristian Tîrnoveanu Jpro- 
fesor de 1. franceză), spec-

GEORGETA B1E.LA .

(Continuare fa pag. a2-a)

Eliminarea fărădelegilor 
presupune o dictatură a legii
Discuţie cu dl OLIVIU BĂLUCONI, comisar 

şef la G arda Financiară Hunedoara

La Şcoala Primară Pricaz 

ARDE GAZUL METAN!

începând cu data, de .18 
noiembrie a.c. "la Şcoala 
î  rim : ă din Pricaz a rte  
gazul metan in  8 spbe. 
âeest lucru i  Ost posil l 
prin grija directorului 
instituţie înv. Geto ţ, 
cu sprijinul Primăriei co
munale Turdaş. în  peri
oada- imediat următoare 
şi şcolile' din Turdaş şi 
Spini vor fi încălzite cu 
gaz metan. întreaga in 
stalaţie de la cele trei 
şcoli a fost realizată . de 
o întreprindere speciali
zată din Alba-Iulia, pen
tru are s-a achitat suma 
. 3 S r>i” >an ■ J< Pa t
provin din ajutorul a- 
co '•■kt de comuna înfrăţită 
Virton (Belgia) pentru 
cârg elevii, învăţătorii, 
conducerea comunei’ exi 
primă cele mai ealdo mul-

ţiţavri, Jbr '-w>\ râma 5 
din acest ajutor a fost 
debitată manoper pen 
tru montarea , a 4 sobe 
de teracotă la Şcoala 
Primară Pricaz, caldele 
fiind achiziţionate din fon
durile alocate de Centrul 
de execuţie bugetară 
Orăştie al inspectoratului 
Şcolar Judeţean . (aproape 
un milion de lei —■ n.n.).

Aşadar, o bucurie, o 
bucurie mare. pentru copiii 
(lin trei sate de pe raza 
comunei Turdaş, acum in 
apropierea : sărbătorilor de 
iarnă.' Introducerea gazu
lui metan aici este un lu- 
sru ms-e pentru care 
strădania Primăriei şi 
Consiliului Judeţean este 
demnă de lăudă. (MlNEL 
BOMBA).

Secvenţă ‘ din timpul 
spectacolului folcloric sus
ţinut de ansamblul „Sil
vana" cu prilejul aniver
sării a 30 de ani de exis
tenţă a Casei de Cultură
d in  , R n y a  -4;

Fote: TA VEL LAZA

— Intr-o perioadă grea, 
în care se resimte din nou 
creşterea Preţurilor, în ca
re evaziunea fiscală rămâ
ne un fenomen economic, 
negativ, ce ne poate • spu
ne domnul comisar şef 
Oliviu Băluconi ?

— Creşterea nivelului 
preţurilor la o serie de 
produse se constituie ca 
o realitate în viaţa econo
mică a ţării. Că suiit ca
zuri în care creşterea pre
ţurilor este artificială, fă
ră o fundamentare legală, 
rezultă pe deplin' şi din 
actele de control întocmi
te de către Garda Finan
ciară.

In ce priveşte evaziunea 
fiscală, aceasta rămâne din 
păcate un fenomen nega
tiv, în ciuda eforturilor tu
turor organelor de control, 
a cooperării dintre acestea. 
Pentru eliminarea sau cel 
puţin diminuarea sa • este 
necesar un sistem legisla
tiv perfect (ceea ce nu e- 
xistă) şi bineînţeles o dic
tatură a. legii, în sensul de 
a se aplica legea ad litteram 
de la organul constatator 
şi până la cel al Justiţiei, 
indiferent de cine este în 
cauză.

— Dincolo de aceste con. 
sldelcnte, ce presupune ac
tivitatea Gărzii Financiare 
în general şi ' în special ?

— In gc nerf ' activ ita 
Gărzii Financiare se înscrie 
pe coordonatele sale lega
le, iar rezultatele sale, pri
vite, fie şi numai prin ac

tele de control întocmite, 
prin sumele atrase la bu-' 
get, fac şă nu mai fie ne
voie de cuvinte. în special, 
în cursul acestui an şi 
chiar şi în prezent, co
misarii Gărzii Financiare 
au fost detaşaţi în alte ju
deţe, respectiv Mehedinţi şi 
Arad, fie în acţiuni pri
vind traficul ,cu penzină, 
fie în acţiuni de suprave
ghere la ' Vama Vârşand. 
în ambele cazuri. Garda 
Financiară a fost implicată 
în acţiuni de combatere a 
fenomenului de corupţie, a 
evaziunii Escale.

— Aţi relevat la început 
două fenomene: creşterea 
preţurilor şi evaziunea fis
cală.

— Ele, aşa cum spuneam, 
sunt fenomene reale, ce 
sunt sancţionate mai de
vreme sau mai târziu. Da
că uneori se realizează rriai 
târziu, se datorează greu
tăţilor şi problemelor ce 
nu ne ocolesc nici pe noi.

— In prezent prin dife
rite acte normative, unor 
funcţionari — magistraţi, 
poliţişti, procurori ş.a. şi 
familiile lor — li se conferă 
o, anumită protecţie.' De 
asemenea salariile acesto
ra au ' fost majorate. Se 
înscriu ş i , comisarii Gărzii

Discuţie consemnată de
‘ CORNEL POENAR

(Continuare' în pag. a 6-a)
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•  1 dolar SUA
•  1 marcă 'germană :
•  100 yeni japonezi
•  1 liră sterlină
•  1 franc elveţian

§ * 1 franc francez
•  iflp lire italiene

• Cursuri de referinţă 
a României.
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— 2546 Ici 
— 1802 lei
— 2508 lei
— 3937 Iei
— 2230 lei
— 523 lei
— 160 lei

ale Bănea Naţionale

O

u n a  p  z a
tg jţaţa Colos eumului din Roma, un mi

liardar american Se opreşte, priveşte şi 
iv e  nedumerit

— De ce l-au mai început, dacă n-au 
avut bani să-l termine?}.

j Banca naţionala a româniei

e  O M U  N I G Ă

Operaţiunea de preschimbare a bancno
telor cu valoare nominală de 200 lei, emisiu
nea 1992, şl 500 lei, emisiunea 1991, se pre- I

%
lungeşte de la 30 septembrie Ia 31 decembrie |
1995. I

Preschimbarea se poate face de către per. «
soănelc fizice şi juridice numai la ghişeele t
unităţilor bancare. j

*
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CERTIFICATA DE 
INVESTITOR

La finele săptămânii 
trecute numărul total a l 
certificatelor de investitor 
vândute dc către SAF.I, 
s-a ridicat la 3 58374g
Din acest total 141429
sunt tip A, 251 998 tip B, 
iar 3 190 316 tip G, re
prezentând un activ net 
lâ zi de 366; 196 miliarde 
de lei.
, In judeţul Hunedoara 

-de la 1 ianuarie a.c., nu
mărul persoanelor cane au 
investit în S.A.F.I. — aU 
cumpărat certificate de 
investitor — însumează 
5 067 persoane. (C-. P.).
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VEŞTI DIN BRAD

Ai

A FOST DATĂ 
IN FOLOSINŢA

'  îd  Urmă cu câteva luni, 
v domnul Alin Popa, patro
nul S C  ^Alin. Trans—

, împex** Brad a licitat te
renul din staţia de auto
buz din faţa poftei —-  
spre Crişcior — anga
jând»-se să realizeze o 
nouă ţi modernă staţie, tei 
locul celei vechi.
' • Această investiţie a fost 
realizată într-un timp re
cord, fiind dată recent in 
îblosinţâ, dovedindu-se 
fşarte utilă şi benefică din 
mai multe motive, atât 
locuitorilor municipiului 
Brad, cât şi călătorilor 
care aşteaptă autobuzul 
şă-i ducă acasă. Acestea 
a r fi tn primai rând spa
ţiul închis, acoperit, eu 
scaune, destinat călătoru
lui care aşteaptă auto
buzul, posibilitatea aces
tuia de a Consuna» o ca
fea, o gustare între două 
autobuze, iar la celălalt 
capăt al staţiei găseşti 
o gamă variată d© pfodu- 
se alimentare, mezeluri, 
dulciuri.

Călătorul sau, vizitatorul 
zemarcă ţinuta, plină de 
politeţe şi solicitudine a 
personalului care serveş
te  publicul călător.

LEMNE 
DE POC

Iarna şl-a intrat de-a 
bfnelea în drepturile sale. 
Cum majoritatea locui
torilor din municipiul
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Brad şi Ynuna Crişcior, 
pentru pregătirea hranei 
zilnice şi încălzirea clădi
rilor trebui© să se asigure 
de lemne de foc, domnul 
ing. Teodor M artin'  şeful 
Ocolului Silvic din Brad a 
precizat: „Pentru cei'
car© sunt beneficiari ai 
Legii 18/91 şi au fost 
puşi în posesie eu pădu
rea, în baza unei cereri 
vizate de consiliile locale, 
vor plăti taxa pentru 
marcăre şi vor primi lem
ne de foc din proprietăţi. 
Pentru ceilalţi solicitanţi, 
lemnele de foc se atribute 
Contra cost din proprie
tatea statului. In ambele 
cazuri operaţiunile se fac 
ItV cel m aţ scurt ţiipp.

IN CREŞTERE

Domnul Toan Almăşan, 
tehnician la circumscrip
ţia veterinară, şeful 
punctului de reproducere 
a animalelor Crişcior, ne-a 
informat: „Până In pre
zent localitatea deţine un 
total de 540 capete bo
vine, dar - şeptelul este fa  
creştere cu 60 capete faţă 
de această perioadă a 
anului trecut- Din totalul 
vacilor montate prin punc
tul de reproducţie, s-an 
obţinut 295 viţei, Urmă- 
rihdu-se producţia de 
lapte la 42 vaci fătate, în 
anul în curs s-au montat 
294 vaci şi, 50 junmcP*.

ALEXANDRU ju r c a , 
corespondent

ivităţi de protecţie dvilă

; CUVÂNTUL LIBER

. Aşa după cum ne-ă In
format dl Ioan lancu, şe
ful de stat major de pro
tecţie civilă în cadrul- 
municipiului Brad, în a- 
ceste zile se desfăşoară 
un control pe linie de 
protecţie civilă, condus de 
general de brigadă Gheor- 
ghe Popescu, comandan
tul Comandamentului pro- 

__ tecţiei civile, din Minis- 
I terul Apărării Naţionale, 

cadrul cftruia se ur
măreşte valoarea măsuri*

Z ia r  e d ita t  de
A CASA D E  PR ESĂ Ş t E D tTU R Â  
*  t , CUVÂNTUL L IB E R "  DEVA  

societate pe acţiuni cu capital privat
fnmatrteulaîâ ia Registrul Comerţului Deva, ct> 
nr. J/2Q/616/1991. Cont: 4072613110 8.C.R. Deva. 
Cod fiscal: 2116827

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
Dumitru Gheonea preşedinte (redactor şef), Tlfoariu 
Isteaţa vicepreşedinte (redactor şet adjunct), Sabin 
Cerbir, tMnal Bodea, Nicolae Tărcob.

în tre a g a  ră sp u n d e re  p en tru  co n ţin u tu l 
articolelor o poartă autorii ScestCM. Adresa 
redacţiei: Deva, 2700, str. 1 Decembrie, nr. 35, 
judeţul Hunedoara. Telefoane 611275, 612157» 
611269, 625904. Fax 618061.

Tiparul executat la Ş.C. „PoădaVa" S A . O m #

Jor de protecţie civilă, or. 
ganizareg tehnico-mate- 
rială precum şi ducerea 
acţiunilor pentru locali
zarea Şl înlăturarea ur
mărilor produse fh caz de 
dezastru. Aceste verifi
cări se desfăşoară pe 
întreaga soni a  municL. 
piului Brâd^icuprinzând şt

activitatea eşte mai mare 
şi necesită tet acest soţ» 
Efectuarea verificării cu
noştinţelor, (AL 14* -

COMITETUL DE W P ţlA TlV A  
Pentru constituirea. Asociaţiei 

Hoţilor ţ i  membrilor conducerii, in ve
derea dobândirii de acţiuni la 

S.PJ. C A R M E TA P LA S T S.A. D E V A  
A n u n ţ ă  :

Intenţia de conaMuire a asociaţiei, 
1tt conformitate cu prevederile Legii nr. 
77 /94 . . v

Depunerea opţiunilor se face tă sediul 
societăţii, până ia data de 1 decembrie
m $ .

(Urmare din pag. I)

20 DE ANI DE EXISTENŢĂ 
A CASEI DE CULTURĂ DEVĂ

director a l Casei de cui. 
tur* Şi Dara Avram, ac
tualul director al institu
ţiei". Gândurile celor pre
zenţi s-au îndreptat şi 
spss de: car« tete* timp 
au părăsit această lum e:
Iâvlu Ldpaş, Viorica Trif 
Gropeanu.. GhifiL Măr- 
gineanu, Lîviu Groş şl 
Tîtus Burduoea. Tuturor 
acestor foşti şi actuali 
merituoşi artişti li s-au 
înmânat dipîom© de mioa
re şi frumoase coşuri cu 
flori.. r Seara s-a inche. 
iât cu un amplu spectacol 
folcloric susţinut de an
samblul jSilvana". CU în
drăgitele sale cântece şl 
dansuri populare.

amator Alexandru Ca
zan, Dar. Casa de Cul
tură nu Înseamnă nripirii
folclor, muzică şl teatru, 
ci înseamnă şi pregătire 
profesională prin cursuri, 
le de calificare te  me
serii dintre cel© mai di
verse : „de lâ fochist până 
la cele de o mare valtwu 
re spirituală**. •*

Această aniversare spu
nea dna EUs Urau „se
leagă de numele a doi
oameni pe care, datorită 
modestiei lor, nu-i putem 
omagia după cum merită: 
Bogdan Octavian primul

S.C. VINALCOOL SJY. DEVA 
cu sediul in Deva, str. Andrei Şaguna, nr. 1 

O R G A N I Z E A Z Ă  
. < în data de 8 decembrie 1995 licitaţie 

pnbttcS cu strigare, conform H.G. 1228/1990, 
pentftt închirierea unui spaţiu In suprafaţă do 

i 36$ mp, în Deva, str. 22 Decembrie, bl. 42, 
parter, fostul sediu al S.C. VINALCOOL DE
VA S.A.

Destinaţia spaţiului închiriat este sediu 
sau spaţii comerciale.

Suma de pornire Ia licitaţie este de 15 000 
lei/mp.

Garanţia de participare lâ licitaţie este de 
560000 Iei.

Taxa de participare la licitaţie este de 
56000 iei.

Garanţia şt taxa de participare Ia licitaţie 
vor fi achitate până cel mai târziu tn data de 
5. XIL 1995, la casieria S C. VINALCOOL 
S.A. Deva.

Informaţii suplimentare la tel. $27798.
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„Miss Boboc 1995"—Universitatea Ecologică Deva
(Urmare din |a s  t)

taeolul a  continuat cu 
prezentarea celor z©ce 
concurente care urmau 
să-şl dispute şansele' in
tr-o competiţie ce s-a 
bucurat de contribuţia a 
numeroşi şi generoşi spon
sori (în frunte cU firma 
,,Zepter“). Tinerele stu
dente din anul I au avut 
posibilitatea să-şi etaleze 
aptitudinile $1 cunoştinţele'
pe parcursul celor cinci 
probe ale ' concursului: 
sportivă, „proba berzei**, 
cele de aptitudini şl cuL 
tură generală, de ţinu tă#! 
plajă şl de ţinută de sea
ră. Fiecare a făcut ce a 
ştiut şi cum a putut mai 
bine, juriului — alcă
tuit din membri ai corpu
lui profesoral. Miss Boboc 
’94 ş | reprezentanţi ai

reveninduJ o sarcină nu

tocmai uşoară (după c o ş  
aprecia preşedintele aces
tuia dl Sigismund Duma 
— prorectorul Universită-, 
ţii) în « departaja con- 
rurentele. Ajungând aici, 
nu putem omite originalul 
şi beneficul aport al lui 
Cristian Tîmoveanti, care 
n-a fost doar un prezen
tator, ci un adevărat ani. 
mator al întregului spec
tacol. momentele create 
de el (fie singur, fie 
^ajutat" de cele zece con
curente) fiind cele mai 
apreciate ş t mat gustate 
de public. Ia r dacă şl 
proba de cultură genera. 
Ui a r fi decurs In mod 
natural şi l i q m v M P  
'fiu* z i lase impresia u- 
nej regizări, aceasta n .ar 
fi făcut decât' tel (tea o 
notă . de savoare te  {dus 
enoeureuJwît Pentru CA 
răspunsurile date, aproape 
H i*  excepţie „ca la car

te* nu credem că au fost, 
te  măsură să releve ceea 
ce sjpecifieul unei aseme
nea probe presupunea şf 
tşi propunea să arate-. 

Momentele de specta
col intercalate intre pro
bele d* concurs au fost 

' cete «ere, au asigurat In
tr-n mare parte reuşita 
aceste) seri şl se datores- 
aft: ansamblurilor „Coro- 
!«** al Palatului Copiilor 
(fin Deva (instructor: A- 
driana ChirtUuc) şi „Si- 
dermaia** (dans de socie
tate) al clubului „Side- 
rurgistul** din Hunedoara 
(instructor: Mariana Mi- 
-'Han); Interpreţilor de 
t.iuzR* uşoară Olana Ciu
lei (studentă fa anul II) 
tel deja cunoscutului Flo
rin Mureşan; prezentării 
de modă. care a  adus fn 
faţa publicului o elegan
tă colecţie de sezon, ro
chii de tete* «I încântă

toare rochii de mireasă) 
şi, aşa cum aminteam, 
inepuizabilului Cristian 
Tîrnoveanu şl „delieîoa- 
selor“ sale replici.

Spectacolul ş-a încheiat, 
evident, cu premierea ce
lor trei câştigătoare ale 
concursului, intrate in po
sesia unor considerabile 
obiecte şi sume de bani 
în valoare d e : 500 mfi
lei (locul III), 750 mi! 
lei (locul II) şi 2 milioa
ne lei (locul I) t în  a . 
ceastă ordine — Alina, 
Nâdia şi Lăcrămioara 
(Miss Boboc ’95) (noi nu- 
mindu-le aşa cum ele au 
fost prezentate tn con
curs) au urcat Pe trepu 
tele podiumului In aPlms- 
zele publicului (din par
tea unora mai puţin), ale 
colegi|or, care »u fe *  in
vitaţi la discoteca ţ ţ  ţS-JI’ 
organizat te continuarea 
acestei frumoase seri. ~

8O

e
.

'6,30 Seriale, desene a- 
nlmate: 9,05 Sprtegfield 
Storjr (s)î 10.05 Santa 
Barbara (s); 11,00 Fm- 
mos şi bogat (s); 12,©0 
Preţul’ e fierbinte (cs);
12,30 Duelul familiilor 
(cs): 13,00 Magazinul a- 
miezii; 13,30 Fetele de 
aur (siteom); 14,00 Pa
siunea el e crima (s.p.);
15,00 Barbet Sehafer talk- 
shew; 16,00 llena Chris. 
ten taikshow; 17,00 Haas 
Mciser taikshow; 18,00 
Jeopordy! (cs): 18,30 în
tre m l (s); 19,00 Bună 
seara (mag, landurilor); 
20,35 Vremuri bune şi 
rele (s); £2,20 Fotbal f ... 
Liga Campionilor: Jd- 
ventus Torino — Bo- 
russia Dortmund.

7,00 Ştiri; 9,45 S tew - 
b l  tul Maurizlo Costanzo
(r) : 12,30 Foram (tefcow);
11,00 Ştiri; MA5 Cotidie
ne (show); 14.40 BeaaUful
(s) : 15,15 ItehinsenH (s);
15.45 ' Casa1 Castagnâ 
(show); 17.09 Desene 4- 
nimate; 19,00 OK. preţul 
e corect (cs);. 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
21.25 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Film; 23.45 
Ş tiri; 0.15 Show-uî tui
ML Costanzo; 2Aţ Coti
diene (show); 3j00 Re
vistă Drese»; 3,30 Cin- 
ein (s); 4,30 Frontierele 
spiritului (emisiune re
ligioasă); 5,30 Target 
(magazin —. reluare);

jşeii&v

Ge rmania az! di- 
i; 10.00 Cannon 

(s.p.); 11,00 Insula fante
ziilor (S); 12,00 Co
misarul Rcx (s/r); 13,00
Love Bont (sxi ); 14,6©
Trapper John, M.D. (s); 
1500 Star Trek <s. SF);
16.00 MacGyver (s.p.);
17.00 Totul s«u nimic 
(cs); 18,00 Familia Pari- 
ridge (siteom); 19,06 A . 
şa-i viaţa (s); 20,00 Ştiri, 
sport, meteo; 20,30 Roata 
norocului (cs); 21,15 Uri 
bavarez la Rugeit (s); 
22,15 Kriminalţşmgo (s 
p.)S 0,15 Cea mai m ate 
onoare (film artistic, 
Australia — Japonia, « fi; 
1.45 Star Trek (s/r); 3,25 
Hunter (s.p. — reluare).

6,30 Ştiri, cu Tom Bre-i 
kaw ; 7,00 Ştiri d  re ,
portaje r r s ; 7^0 Hoţa 
tel afaceri Ido); lOjStf 
Super Shop; HA* Roata 
banilor; Europa;
Ultimele zvonuri bursie
re; 17A0 Roata banilor: 
SUA; 18A0 Pulsul a-
faccrilor; m o  Călătorie 
fa Polul Nord cu David 
BeUamy (do); 20,00 Isto
ricul hicieletei (do); 20A0 
Selina Scott •  Show;
21,30 Datei ine interna
ţional; 2ĂN Ştiri şi re
portaje ITN; 2M0 Show
ul serii, gri Jay lm s ţ  
0,00 Goli O Cupe Mon
dială; 1A0 Buletin bur
sier j y b  Ştirii® nopţii;
2,00 Real Personal; 3^0 
Selina Scott o  Show (r).

I M  Casa Deschenes (s); 
tM  Teledimineaţa; 9M  
Jurnal canadian; 9A5 
BUri şi prietenii s ii (s); 
10,15 Magelian (mag.); 
10^0 Vreau să ffiu (ma
gazinul consumai); 1145 
F», Si, La. a cânta (cs); 
1145 Trimis special (r);

14,05 Luminile-, (r);
14,30 Intr-un «opac (film 

. — reltarte>i 16J0 Casa. 
(r); 17,15 Magazin culi
nar; 1740 Bibi şi prie
tenii săt (r); 1845 Stu
dio Gabriel (divertis
ment); 18,45 Campionul 
(cs); 1945 Perspective 
asupra Americii (mag.);
20,00 Luminile Parisului 
(magazin); 2040 Jurate 
Olveţian; 21,60 Să m  
visăm (reportaje);

7,00 Ştiri; 7145 Uno- 
raattina (mag.); 10AS 
Film; 1240 Dimineaţa 
verde (mag,); 1L25 ştiri; 
13.35 Doamna fn gâtbtet 
(s); 1440 ştiri; 15,00 Sala 
de jocuri (cs); 16.40 Sdl- 
I etico (mag. copiilor» 
16,50 Desene animate;
18,30 Zorro (s); 18,50 Ari 
fa. Parlament; 1940 Sea
ră italiană (magj; 1^88 
Luna Paris (cs); 21 At
Ştiri o  Sport: 21,40 Fitm; 
0,10 După „b»p“ lăsaţi 
mesajul Ufaaw); 140 Mă
rie şi negru (mag,); 2,0» 
In şoaptă (var.); 249’
Film ; *50 Dac Musâc
Club; 5,30 Untversifateu 
TV.
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VATRACŢIA SERn I 
BANGERS—  1

STEAUA \
- in seara acestei ti- \ 

le, mai precis la ora i  
21,15 iubitorii fotbalu- 7 
(ui din ţara noastră V 
pot urmări din nou 4 
pe Steaua in Liga 1 
Campionilor, in parii- 1 
da, sa cu Rangers f 
Glasgoro, din cadrul ’ 
grupei G. Aşa cum se 
ştie, înaintea acestei 
partide, pe primul loc 
se află Juventus, pe * 
lecui secund Borussia \ 

„ Dortmund, urmată de 
Meiuta cu 3 puncte şi 
pe ultimul loc Han
gere cm un punct. Oa- 
re va fi posibil ca 
Steaua să ,şmulgă“ 
măcar un punct 
Şelar de astăzi, du; 
ee la Bueureţtl le eu- « 
cerise pe toate 3 ? fi J 
greu de crezut, dar m  \  
imposibil. Deşi scoţie- t 
nit mizează foarte mult > 
pe victorie ce ar fa- y 
Ce să paseze militări- 1 
lor noştri lanterna ro- 7 
şic, Steaua — supe- ) 
rioară tehnic — t-ar 
puica surprinde pe 
corttrmuacţart rapide ţi 
să înscrie.

După partida de 
campionat cu Sportul 3 
Studenţesc, antrOno-1 
rui Dumitriu s*a de- 7 
clarat mulţumit ' de V 
prestaţia elevilor săi: 4 
„Am început să ne I 
apropiem de ceea ce ţ 
trebuie să jucăm", ţ 
Sperăm să nu fie prea i 
târziu: dacă azi, mi- / 
litării nu înving, nu \ 
mai pot spera la mult i 
râvnitul loc secund. ? 
Fiindcă urmează me- 1 
ciul anului, la Bucu- 4 
reşti cu Juventus... O t 
victorie le-ar aduce 1 
sieţiştilor fi o fru- 1 
moaşă sumă de bani. t 
Ce va fi? Vom ve- 7 
dea diseară pe mi- ) 
cui ecran. I

SABIN CERBU I

După 230 de meciuri ţe 
s-au desfăşurat in grade
le preliminariilor Campio
natului European, sunt 
calificate 15 echipe: An
glia, România, Franţa, 
Spania, Danemarca, Elve
ţia, Turcia, Cehia, Por
tugalia, Germahia. Bul
garia, Rusia, Scoţia, Ita
lia şi Croaţia. Urmează 
meciul de baraj dintre 
Olanda şi Irlanda, In teua 
de 13 decembrie, la Ll- 
verpool şi care va hotărî 
cea de-a I6-a echipă ca
lificată la turneul final 
ai G.E. '96 din Anglia.

Echipele califice» la 
turneul final al Camplo-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
X.
2.
3.
4.
5. 
6/

1.
2.
3.
4.
5.

t
2.
3.
4.
5.
6.

C.E. *96 s-au 
va fi prezentă

natului European Ce se 
va desfăşura !n Anglia în- 
ţre 8—30 iunie *96 vor 
fi repartizate tn 4 grupe, 
câte patru formaţii, Tra« 
gerea la sorţi se va efec
tua la 17 decembrie a.c., 
la Bitsnlngham.

Până atunci, vinerea 
trecută, la Genera. In ur
ma unui clasament făcut 
după rezultatele ce le-au 
obţinut formaţiile califi
cate In preliminariile C.M. 
din SUA "94 şl Buro "96, 
Comisia de organizare a 
Campionatului European 
a stabilit cei patru „capi* 
de serie t Germania, Spa
nia, Danemarca şl An-

GRUPAI
ROMÂNIA 10 6  3 1 
FRANŢA 
Slovacia 
Puteai»
Israel
Azerbaidjan

10 5 5 
10 4 2 
10 3 4 
10 3  3 
10 0 1

1* — 9 
22—  2 
14—18 
14—12 
13—11 

2—29
GRUPA A II-A

SPANIA
DANEM.
Belgia
Macedonia

10 8 2 0 25— 4

Armenia

10 6 3 
10 4 3 
10 1 4 
10 1 4 
10 1 2

19— 9 
17—13 
9—18 
6—20 
5—17

GRUPA A fli-A
ELVEŢIA 
TURCIA 
Suedia 
Ungaria 
Islanda

8 5 2 1 
8 4 3 1 
8 2 3 3 
8 2 2  4 
8  1 2 5

15—  7
16— 8 
9—10 
7—13 
3—12

21
20
14 
13 
12
1

26
21
15 

7 
7

GRUPA A IV-A
CROAŢIA
ITALIA
Lituania
Ucraina
Slovenia
Estonia

10
10
10
10
10
10

7 2  
7 2
5 1 
4 1
3 2
6 o

1 22— 5 
1 20— 6
4 13—12
5 11—15 
5  13—13

10 3—31

23
23
16.
13
Li
0

glia (ţară gazdă). In a- 
cest clasament România 
se ciasase pe locul 6.

Interesant de subliniat 
că la tragerea la sorţi de 
la Birmincham vor fi 2 
urne — una a capilor de 
serie, iar cealaltă cu res
tul de 12 echipe. Ca cine 
va cădea România tn 
grupă 7 Ne vom întreba 
mereu, dar răspunsul 11 
vom avea tn ziua de 17 
decembrie a.C. Şi apoi 
să visăm toată iama, pâ
nă In vara anului viitor, 
cum va fi evoluţia trico
lorilor, ce rezultata vor 
obţină-

ale 
preliminarii

GRUPA A V-A
GEBIA 10 6  3 1 21— 6 21
Olanda 10 6  2  2 23— 5 20
Norvegia 10 6 2 2 17— 7 20
Belarus 10 3 2 5 8—13 11
Luxemburg 10 3 1 6 3—21 10
Malta 10 0  2 8 2—22 3

GRUPA A VI-A
PORTUG. 10 7 2 1 2 9 -  7 23
Irlanda 10 5 % 3
Irlanda de N 10.5 2 3 
Austria 10 5 1 4
Letonia 10 4 0 6

Uechtenstein 10 0 1 9
GRUPA A VII-A 

GERMANIA 10 8 1 1 27—10 25
BULGARIA 10 7 1 2 24—10 22
Georgia 10 5 0 5 14—13
Moldova 10 3 0 -7 11—27
Albania 10 2 2 6  10—16
Ţara Galilor 10 2 2 6 9—19

GRUPA A VIII-A

L
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

I
1.
2.
3.
4.
5.
6.

- DIVIZIA A — SERIA I (
Rezultatele etapei: Electroputere — Portul C-ţa 1 

4—1; Met. Plopeni — Rocar 1—0; FC Oneşti — Q. î 
Buzău 3—1; Constant GI. — Oţelul Târgoviste 0—1: 1 
Poiana C. — ARO C.lung 1—2; Tractorul — Dună
rea Călăraşi 3—2: Dacia Brăila — TEELIF Sîatina 
2—1; Steaua Mz. — Metrom 2—1;'Gefatea Tg.N,
Dacia Piteşti 3—1. -

C L A S A M E N T  O l   ̂,
13
13
13
13
13

9 t  
7 3

13 6 
13 6 
13 S 3 

0

4
5 

2 S

13 6 
13 3 
13 4 3 
13 3 1 

4 
4 
4 
4 
4

3 21—11 28
3 35—12 24
4 21—18 23
5 20—17 22 

16—14 
14-18 20 
21—14 „  
13—14 1* 
11—21 18

1. Dacia U. Brăila
2. Oţelul Târgovişte
3. Gloria Buzău
4. Dacia Piteşti
5. FC Oneşti
6. Rocar Bucureşti
7. Eteetroputere
8. Metrom Braşov
9. Steaua Mizil

10. Tractorul Braşov
11. ARO C-lung M.
12. Dunărea Călăraşi
13. EC IEEUF
14. Poiana Câmpina 
13. Portul C-ţa
16. Constant Gl.
17. Cetatea Tg.N. ' _
m  Metalul Plopeni 13 3 4 6 11—17 13

Etapa viitoare: Poiana — Dacia Pftoşti; Dunărea 
Călăraşi — Dacia U. Brăila; Metrom — FC Constant: 
Oţelul — Tractorul: Portul — Steaua Mz.; Gl. Bu
zău — Eteetroputere; ARO — FC Oneşti; FC IEEUF 
— Metalul; Rocar — Cetatea Tg. N,

13
13
13
13
13

2 6 16-17 17
12— 16 17
13— 19 16 

- . 21—22 15
3 6 12—18 tS 
3 « 22—27 13

20- 1* 14 
13—19 H i

2 7 
2 7

t

17—11 17 
20-—15 17 
29—14 16 
11—20 12 

1—40 1

15
•9
8
8

DIVIZIA C — JUNIORI
. Rezultatele etapei: EGCL Călan — Aurul Brad 
(««prezentare) 3—0; Min. Teiiuc — Min. Bârbăteni 
•—2; Min. Aninoasa — Dacia Orăştie 3—0; Favior 
Orăştie — Constr. Hd. 1—2; Min. Şt. Vulcan — Mi». 
Ghelari 7—1; Jiul Peţrila — CFR Simeria 3—0; Vio- 
tpda Călan — Met. Qrişcior 3—2; Min. Uvezeai -** 
Haber Haţeg 3—0 (neprezentare).

C L A S A M  I  N T U<L
1- Min: Bărbăteni 15 13

■% Victoria Călan ■ 15 n
3- Min. Livezeni 15 10
4. Dacia Orăştie 15 10
5. Min- Teiiuc 15 9
6. Constr. Hunedoara 15 9

3974—11 
45—17 34 
56—25 32 
53—19 30 

_ 37—13 29 
2 4 46—23 29

RUSIA 
SCUFIA 
Grecia 
Finlanda 
l-le  Feroe

10 8 2 
10 7 2 
10 6 0 
10 5 tt 
10 2 0

San Marino 10 0 0

0 34— 5
1 19— 3
4 23— 9
5 18—18 
8 10—35

10 2—36

26
23
18
15
6
0

l 7. Min. Aninoasa 15 9 2 4 34—21 29
l 8. Aurul Brad 15 6 2 7 29—26 20
1 9. Favior Orăştie 15 6 1 8 40—34 19
I 10. Met. Crişcior 15 5 4 6 31—39 10
. 11. Jiul Petrila 15 6 1 8 25—37 19
* 12. Min. Şt. Vulcan 15 6 1 8 31—46 .19
ţ 13. EGCL Călan 15 5 0 10 15—45 15
l 14. Min Ghelari 15 1 5 9 15—42 6
' 15. CFR Simeria 15 1 1 13 19—92 4
\ 16. Haber Haţeg ■}5 0 2 13 9-^09 2

Etapa viitoare : (I a returului): Aurul — Min- 
Bâfbâteni; Min. Teiiuc — Dacia; Min. Aninoasa — 
Constr. Hd.; Favior—  Min Ghelari; Min. Şt. Vul
can — CFR Simeria; Jiul Pefrila Met. Crlşctorţ 
Victoria Călan — Haber; EGCL Călan — Min. Li
vezeni.

Divizia B seria I
Rezultatele etapei : CFR Paşcani — CFR Iaşi 1—2; 

Harghita Odorh. — Sf. Gheorghe 0—0; Rnmgal Roroa- 
«u — Petr. Berea 2—1; Rafinorul Dărmăneşti — Min. V. 
Cama 4—2; Chimica Tâmăveni — Un. Focşani 4—0; 
Acord Focşani — Vrancart Adjud 1—0; Mureşul To- 
ţtUţa — Sm. Vaslui 5—0; Petr. Brăila — Letea Bacău 
4—1; Zimbrul Şiret — Melana Săvineşti 1—0; Petr. 
Molneşti — Minerul Conteneşti 2—0.

C L A S A M E N T U L
1. Petrolul Brăila
2. Petrolul Moineşti
3. taiimica Tâmăveni
4. Acord Focşani
& Meiaoa Săvineşti
6. Mm. Conteneşti
7. Petrolul Bercâ 
6. Zimbrul Şiret ,
9. FC Sf. Gheorghe.

10. Rafinorul Dăraftă.
11. CFH paşcani
12. Mureşul Topltţa
13. Harghita Odorhei
14. Letea Bacău
15. Unirea Focşani 

cart Adjud19.
17. CFR T. laşi
18. Min. V. Dornel 
f«. Şp. St Vaslui 
99. «toingal Romanu

ftttpara;

îs a  
15 tl
15
15
15
15
15
15

3
3
3

34—12 37 
33— 9 38 
40—14 38 

6 22—20 87 
S 28—16 26 

19—»  28 
24—18 24

8 20—12 23

St Ghe

15 0 4 8 87—19 22
15 0 a 7 22—20 20
15 8 i » 33-27 2*
15 0 i 0 21—20 10
15 0 î 8 21-24 20
15 0 I 8 18—20 20
15 8 0 9 17—20 ai
15 8 i 0 11—18 20
15 5 i 9 10-23 M
15 4 3 8 11—24 29
15 * 3 28-20 U
19 * 0 13 0—67 9

,  Beton — Harghita; Min.
Itocşjml — Rafinorul Danntnajrt;

— ţ s e .  TBupm>

SM., Vjastul rp Acord .
Topiiţa; Melana — petr. « «wi, 

măneţH — Zimbrul Şiret: Petr. Moineşti 
Paşcani.

Divizia B seria « ll-a

Rezultatele etapei: Juventtts Colentlna — Astra 
Ploieşti 1—0; Acvila Giurgiu — Chimia Buc. 1—1; 
FI. Măreţii — AS Midia 2—2; Cimentul Eleni — 
Constr. Ferov, 2—0; Danubiana — Electromagnetica 
4—1: Compref — Aversa 2—0; Faur Buc. — Callatis 
Mang. 4—0; Gl. Comeşti 4- Petf. Boldeşti 1—0; Petr. 
Tdeajen — Pete. R. de Jos 2—0; Cimentul Medgidia 
a stat. "" . : -

C L A S A M E N T U L
1. Danubiana Buc.
3. Cimentul Fienl 
3. Gloria Cerneşti 
4  AS Midia 
8. Faur Bite. •" .t> «
6. Avana Buc.
7. Callatis Mangalia >
8. Acvila Giurgiu
9. Chimia BUC,

10. Petr. R. de Jos 
ÎL Cimentul Medgidia
12. Petrolul Teieajen
13. Petrolistul Boldeşti 
14 Constr. Ferov.
15. Juventtts Coientina 
14 Compref Constanţa 
17. Flarata Moroni 
14
19. Astea

14 11 8 3 40—20 33
14 9 « 8 26—17 27
14 8 3 3 23—16 27
15 7 4 * 23-18 23
H  7 3  4/24fcî3 24
14 7 3 5 19—13 23
14 7 1 8 15—18 22
14 6 2 8 21—20 20
15 8 * 7 12—13 20
14 0 8 # 15-19 20
14 0 8 0 15-22 80
14 # 1 7 20—19 19
14 6 0 9 20—19 18
15 6 0 9 14—25 18

6 0 8 13—29 18
8 2 7 10—13 17
I  i  i  17—20 17
4 8 9 19—27 14
4 0 »  17-28 12

Medg. — Asira PL ; 
Feroviar — f t  

n«Al; Aversa

Juventus; FG Chimia Bucureşti stă.
Petr. Teteajo*

m

Divizia B seria a IV-a
Rezultatele etapei: CFR Cluj •— Min. Cavnte 

S—0: Motorul Arad — Lamin. Zalău 10—0; Vulturii 
Lugoj — Min. Ştei 0—4; Metaiurg. Cugir — Sticla 
Turda 2—3; Min Anina — Ind. C. Turzii 3—0; 
Phoenix B. M. — Furnirul Dota 2—0: Armăt. Zalău 
— Min BOrşa 4—0; Olimpia Sajonta — FC Arad 
1—4; W. P. Pecica — UM Timişoara 3 -3 ; Metalul 
Bocşa a stat.

C L A S A M E N T U L
15 IO 2 3 37— 8 33
14 8 5 1 33— 0 39

» t  3 27—20 27
•  2 4 29—14 26
7 * 3  31— 0 *5 
0 1 5 33—W 85
7 2 |  21—13 23
7 l  5 24—23
7 1 0 20—21
6 2

14
14
14'
14 1
14
14
14
14 1 f  2U-48 »  

3 6 16—27 20

L CFR Cluj
2. Minerul Anina
3. Ind. S. C. Turzii
4. FC Arad 

, TijS&oa*3
0. Phoenix B. Mare
7. Armătura Zalău
8. Motorul Arad
9. Minerul B. Borşa 

10. Minerul Bocşa 
ll Metaiurg. Cugir 
12. f  UIBteul DOta 
ft. Minerul Ştei
14. West. P. Pectca
15. Sticla A. Turda 
1# Min. Cavnie 
17. Lamin. Zalău
18 Olimpia Salonta 
19. Vulturii Lugoj

viitoare! Laminorul Zalău — Met. Bocşa; 
Min. Ştei — Motorul: Sticla Turda — VU1. Lugoj; 
Iad. S. C. Turzii -  Metaiurg. Cugir; Fum trai — 
Mm, Anina; -Min-. Borşa — Phoenix; F.C. Arad —< 
Armătura; UM. Timişoara — Olimp- Salahta; W,. P\ 
Peeiea — CPR C3u|: Min. Cavnie *tâ.

14 5 4 9 21—14 19
15 8 1 8 27-29 29
14 5 2 7 27—28 27
14 4 4 8 22—24 18
15 3 4 8 7—24 23
15 4 1 10 9—47 13
24 3 3 8 14—37 12
14 t 0 13 7—91 - 3
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TALON „ROMANIAN 
TOP 100"

( Asigură spaţiu publi- 
, citar pe posturi de ra
»' dio private din urmă

toarele oraşe: •

j BUCUREŞTI

î  CONSTANŢA

judecată trebuie să ţină 
cont de circumstanţele a- 
tenuanfe ca şi de cele a- 
gravante.

o faptă de acelaşi fel, un 
infractor să primească o

CUVÂNTUL LIBER

Anumite fapte pe care 
Ie comit unii oameni sunt 
considerate, prin pericolul 
lor social, infracţiuni. Ar
ticolul 2 din codui penai 
arată* că legea prevede ca
re fapte constituie infrac. 
ţiuni, pedepsele ce se a- 
plică infractorilor şi mă
surile ce se pot lua în ca
zul săvârşirii acestor fap- 

. te,,
Potrivit codului- penal, 

putem avea fapte consu., 
mate, tentative, instigări, 
complicităţi, tăinuiri ete.

Persoanele ce participă 
la săvârşirea de infracţiuni 
pot fi autori — dacă este 
vorba de o singură per
soană — ori, coautori — 
dacă sunt mai mulţi.

Cei care nu participă di
rect la săvârşirea- faptei, 
dar’ au ş i , ei o contribuţie, 
ptft fi complici, tăin.uitori, 
instigatori. ,

In cazul în care autorul 
Unei infracţiuni a mai su
ferit condamnări, el poate 
fi considerat recidivist (în 
funcţie de natura şi du
rata condamnărilor ante
rioare). Starea de recidivă 
atrage aplicarea unor .pe
depse mai mari. Se ■poa
te ajunge astfel ca, pentru

pedeapsă mică sau chiar 
cu suspendarea executării, 
iar un recidivist — o pe
deapsă mai mare. ■ 

împotriva celor care co. 
mit fapte penale, adică îm
potriva - infractorilor» in

ce se pot aplica infracto
rilor majori. în cazul în 
care la săvârşirea unei in
fracţiuni participă şi in
fractori majori şi minori, 
acest. lucru constituie o 
agravantă pentru cei ma
jori.

După îndeplinirea unei

CURIER JURIDIC

stanţele pot pronunţa di
ferite pedepse : cu închi
soare ori cu amendă. în 
funcţie de comportarea in
fractorului - ş i  gravitatea 
faptei, instanţa poate dis
pune ca o pedeapsă să fie 
executată prin muncă ori 
chiar suspendarea execu
tării ei pentru, o anumită 
perioadă. ? ş 

Minorii se bucură de un_ 
regim preferenţial. Pedep
sele ce li se pot aplică lor 
sunt mai mici decât cele

părţi din pedeapsă, con
damnatul poate fi eliberat 
condiţionat înainte de ter
men dacă a fost discipli
nat, stăruitor în muncă,, a 
dat dovezi temeinice de 
îndreptare.

în afara pedepsei prin. 
cipale, instanţele pot apli
ca şi pedepse complemen
tare.

Codul penal prevede că 
în_ stabilirea cuantumului 
unei pedepse instanţele de

rrin ire circumstanţele a- 
tenuante se a flă : conduita 
bună a infractorului îna
inte de săvârşirea irt- 
fracţiumi;, stăruinţa depu
să de el pentru a înlătu
ra rezultatul infracţiunii 
ori pentru a repara pa
guba produsă; comportarea 
sinceră în anchetă şi la 
proces ş.a. .

Printre circumstanţele a- 
gravante se numără : săi 
vârşirea faptei de trei sau 
mai mulţi infractori; co
miterea de acte de cruzi
me; săvârşirea infracţiu
nii de către un major îm
preună cu un minor etc.

în  cadrul procesului pe
nal, instanţa stabileşte şi 
eventualele despăgubiri ce 
trebuie acordate părţii vă
tămate, părţii civile. Se 
mai au în vedere şi chel
tuielile judiciare efectuate 
de stat pe durata cercetă
rilor şi a judecăţii.

Din durata condamnării 
se scade timpul începând 
cu prima zi de reţinere şi 
până la data pronunţării 
pedepsei. ' 7. - 170

In conflict cu legea
BUCURIA A DURAT 

TREI ORE

In noaptea de 13/14. 11. 
1995, prin efracţie, autori 
necunoscuţi au pătruns in 
incinta SC FARM REME
DIA, de unde au furat 
bunuri in- valoare de 
3 500 100 lei. Bucuria in
fractorilor a fost de scur
tă durată, respectiv de trei 
ore, deoarece organele de 
pbliţie i-au depistat pe au
torii furtului. Ei se nu
mesc CONSTANTIN DO
RII DRAGOMIR, de 19 
ani, fără ocupaţie, cunos
cut cu-antecedente penale, 
din Deva şi PETRU DO- 
BRANSCHI, de 24 ani, fă
ră ocupaţie- Ambii locu. 
iau -fără forme legale la 
Căminul REMPES, de pe 
str. Minerului, unde au 
fost găsite bunurile sus
trase. ' * . '■ > •’ ; 7 '

O NOUA RETETA 
DE PAINE?

Deşi în comerţ există so
cietăţi comerciale atât- de 
stai cât şi privatizate ca
re prepară pâine pentru 
populaţie, unele persoane 
au vrut să o producă în 
gospodăria proprie, dar cu 
făină furată. Asâ a fost' 
cazul lui IOAN POPA, de 
29 ani, din Deva, str. Al. 
Moţilor, bl. P4, ap. 29, şef 
echipă la SC CETATE SA, 
VASILE GHERMAN,- de 
28 ani, din Simeria, str. 
N, Bătoescu, nr. 6, morar 
la SC CETATE SA, TI. 
MOTEI TITUS HOIiDEA, 
de 34 ani, din Deva, str. 
Al, Crişului, bl. 49, ap. 
24, morar la SC CETATE 
SA şi DORIN CALIN 
CARMAZAN, de 19 ani, 
din corn. Luncoiu de Jos, 
sat= Podele, nr. 84, munci
tor la SC CETATE SA. 
Toţi au fost prinşi !n fla
grant de către organele de 
poliţie In apropierea SG

CETATE SA, situată pe 
str, C.A, Rdsetfi, cu autotu
rismul ARO 4-HD-6259, a- 
parţinând numitului VA- 
SlLE GHERMAN, în care 
se afla cantitatea de 653 
kg făină albă tip 600, 23 
saci rafie, 13 kg, tărâţe şi 
21 buc. franzelă • albă a 
0,700 kg buc., în valoare 
de 477 555 lei. In momen
tul de faţă se află la ares
tul I.P.J. Hunedoara, un
de au timp să mai studie
ze procesul de fabricaţie a 
pâinii.

■ DIN NOU LA 
PUŞCĂRIE '

Pentru unele persoane, 
perioada de detenţie nu a 
fost suficientă pentru a 
medita în legătură cu fap
tele; comise şi modul de 
comportare după liberare 
din penitenciar. Este şi 
cazul inculpatului CRIS-» 
TINEL NERGEŞ, de 23 
ani, din corn. Leşu, jud. 
Bistriţa •*' Năsăud, fără for
me legale in muh. Deva,’ 
str. Minerului, bl. E, ap, 
21, care a fost, condamnat * 
la 3 ani închisoare pentru 
tâlhărie, pedeapsă execu
tată integral. Intr.o noap
te, in timp ce se afla la 
barul GABRIELA, din 
apropierea liceului de chi
mie, a acostat pe M.T., pe 
care a lovit-o cu pumnii 
şi picioarele, provocându-i 
leziuni care necesita 80— 
85 zile • de îngrijiri medi
cale. Acum are din nou 
prilej de meditaţie în a- 
restul Poliţiei Judeţului 
Hunedoara şi in continua
re în penitenciar.

FACTURI FALSE

ROMULUS TRAIAN HO- 
VÂCI, de 26 ani, din De. 
va, în calitate de distri
buitor la SC MS POSERV 
SRL Ceva, prin falsifica
rea facturilor şi chitanţe
lor de distribuire a pro

duselor lactate în perioa
da iulie-august 1995, a 
creat unităţii o pagubă de 
2 093976 lei. Se Cercetea
ză în stare de arest pentru 
fals in înscrisuri oficiale 
şi » înşelăciune în paguba 
avutului- privat.

DUMITRU GABRIEL 
POP, de 18 ani, din Deva, 
în calitate de distribuitor 
la SC MS POSERV SRL 
Deva, prin falsificarea fac
turilor şi chitanţelor de 
distribuire a produselor 
lactate în perioada iunie- 
august 1995, a creat unită
ţii o pagubă de 43 643 lei, 
iar în 3. II. 1995 şi-a în
suşit suma de 3 909 000 lei, 
sumă pe care trebuia să 
o plătească SC Lusa Ora
dea, pentru mărfurile li
vrate. Se cercetează în Sta
re de libertate, pentru 
fals material îh înscrisuri 
oficiale şi abuz de încre
dere. .7

AUTOTURISME DIN
STRĂINĂTATE?

ALEXANDRU WKTROV, 
de 26 ani, din Deva, in 
calitate de administrator la 
SC HUNDET COMPANY 
PRODCOM SRL DEVA, în 
cursul anilor 1994—1995, a 
înşelat un număr de 4 
persoane sub pretextul că 
le aduce autoturisme din 
străinătate la preţuri con
venabile, astfel,' păgubaşii 
sun t: IOAN CRĂCIUN
O AIDA, din Deva, cu 
2 000 000 lei; GRIGORE 
SÎNPETREAN, .din Deva, 
cu 2000 DM; GHEORGHE 
MARIAN, din Deva, cu 
600 000 lei şi 100 DM şi 
GHEORGHE PAŞTI U. din 
Cugir, cu 1 000 000 .lei.

Individul este cercetat In 
stare de arest pentru co
miterea infracţiunii de în . 
şelăciune în convenţii.

Poliţia municipiului 
-■ DEVA

TIMIŞOARA 

GLUJtNAPOCA 

ORADEA 

SATU-MARE 

PITEŞTI '

V.. ARAD 12.
fe
1 - BUZĂU 13.
\ ■ -/ ..... 14.

|
bistr iţ a 15.

1 LUGOJ 16.

l SLOBOZIA 17.
%
1 URZICENI 18.
1'.. 
V Informaţii la telefon
1%

230116 20.

Expediaţi talonul pe adresa : „Radio Deva", str. 
L. Blaga, nr. 10.

In completare la

In legătură cu articolul 
„Frig, răi platnici şi clienţi 
nedreptăţiţi, la Ofăştie", 
apărut în  ziarul „Cuvântul 
liber”, nr. 1513 dîn 16. 11. 
1995, dl ing. Sava Dumi
tru, director tehnic la R.A. 
.„Activitatea”, doreşte să 
facă unele completări şi 
precizări ce au fost omi
se din' articolul respectiv. 
Acestea se referă la fap
tul c ă :

1. Având în vedere da
toriile Miari ale câtorva a- 
sociaţii de locatari, printre 

' care şi Asociaţia nr. 9, din 
str. Mureşului, am afirmat: 
„Se pare că datoriile mari 

1 âle asociaţiilor - der locatari 
se datorează greşitei înţe
legeri de către unii loca
tari a Ordinului Ministe
rului Industriilor din no
iembrie 1994, care preve
dea că „pe perioada 1. 11. 
1994 — 30. 04. 1995, nu se 
-sistează gazul metan şi 
energia electrică' la popu
laţie”.
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Dimineaţă ceţoasă . în Orăftie. Vedere de pe Bdul Unirii.
ftrio SANDU HAZ AN

Locatarul, sigur prin a- 
nalogie, a considerat că 
prin -aceasta nu se vă iri- 
trerupe . nici agentul ter
mic către populaţie şi ca 
urmare i se permite o în
târziere la plată.

2. Nu s-a menţionat în 
articol declaraţia mea pri-, 
vind faptul că soldul cre
ditor al asociaţiilor nr. 7 
şi 9 pe lot parcursul Se
zonului cald 1995 nu a 
coborât sub 30 milioane 
lei, respectiv 25 milioane 
lei, că aceste asociaţii nu 
şi-au constituit până la 
data interviului fondul de 
rulment recalculat la tari
fele actuale, ale serviciilor 
comunale, cauze esenţiale 
care au determinat ddcizia 
Consiliului de Administra
ţie de sistare a agentului 
termic pentru încălzire la 
o parte din locuinţele a- 
parţinând acestora.

De asemenea, pe tot par
cursul anului am făcut in
tervenţii repetate şi ana
lize cu asociaţiile in cauză 
atât la nivelul Consiliului 
local, cât şi al Regiei, pri
vind necesitatea -achitării 
datoriilor şi, in caz con
trar, măsurile ce a r  urma 
să le luăm.

Vă asigurăm de întrea
ga noastră considerăţiune 
şi cred că acest incident 
minor nu va afecta rela- 

noastre viitoare.

CU CINE AVEM 

.O» . ONOAREA ? V

Şi în oraşul Haţeg, ca 
în toate localităţile, de alt
fel, au apărut tot felul de 
unităţi comerciale, mai 
cu seamă cu profil... al
coolic. Dar mulţi patroni 
au „uitat” sâ-şi pună şi 
firma. Poate nu au acte 
de funcţionare în regulă. 
Pbate vor să-şi păstreze 
anonimatul. Poate.» Noi 
consumatorii vrem totuşi 
s& ştim cu cine... avem o- 
noarea ? (N.S.)

Aaai VH •  Nr. 1517 Miercuri, 22 noiembrie 1995



CUVÂNTUL LIBER

S P I R I T U A L E  *
Două instituţii de cultură haţegane

Sasn de cultură Haţeg 
este una dintre institu
ţiile culturale ale jude
ţului care desfăşoară o 
activitate curentă şi coe
rentă. Pragul său este 
trecut zilnic . de localnici 
de diferite vârste.

— Casa de cultură şi 
Universitatea populară 
din cadrul acesteia, ne 
^spunea dna prof. Steluţa 
Kădonir directorul aşeză
mântului, dăruit - institu
ţiei şi muncii sale, con
stituie centre ale educa
ţiei permanente, cu un 
spectru educativ larg, cu 
accente noi pentru etapa 
actuală, cea a tranziţiei 
la economia de piaţă, pe ’ 
care o parcurgem. Pen
tru reuşită în activitatea 
noastră am plecat de la 
planificarea muncii, con
siderând că trebuie să 
gândeşti şi să obţii rezul
tate — unele imediate, 
altele in perspectivă. Am 
evaluat pentru început 
persoanele care ar putea 
să rie viziteze: bărbaţi. 
femei adulţi; tineri în
tre 18—25 de ani,- gân- 
dindu-ne că aici sg ter
mină un cjjclu şcolar, ti
neri între 10—14 ani pen: 
tru care urmărim, dez
voltarea aptitudinilor vo- 
caţionaie. Pornind de .la 
aceste date am gândit 
un dialog prin interme
diul unor fişe de sondaj 
puse la dispoziţia poten
ţialilor vizitatori.

— Ce doriţi să cunoaş
teţi prin intermediul a- 
cestor fişe ?

— Fişele sunt alcătuite 
după modelul german 
privind „formarea forma
torilor". Prin aceste tes

te sociologice, privitoare 
Ia o arie culturală dis
tinctă» urmărim ,să ne 
cunoaştem mâi bine, să" 
obţinem date despre le- 
calnici (vârstă, profesie, 
Jocul de muncă, funcţie, 
studii, specializări, domi
ciliu, cursuri urmate la 
universitatea populară, ce 
cursuri urmează acum, 
cum consideră că a de
butat cursul ş.a.). Pe b a -*

SI

za acestor , date ne pla
nificăm activitatea. Să 
mai menţionăm că mun
ca noastră este diversifi; 
cată, motivată fie de ol 
ferte de programe, fie 
de cerinţe ale unor gru
puri. Şi, nu in ultimul 
rând» din sondaje a re
ieşit faptul că se aşteaptă 
de către oaspeţii noştri 
spaţii adecvate pentru 
activităţi diversificate şi 
recreative. Foarte mulţi 
doresc îmbogăţirea cunoş
tinţelor de a r tă ; mulţi

vin pentru a-şi satisface 
hobby-ul etc. ’

—- Ce- cursuri organizaţi 
la Universitatea popula
ră ?

— In anul '90—91 am 
pornit cu un- curs de 
croitorie, ajungând acum 
la 25 cursuri şi cercuri. 
Spaţiul este cel care ne 
împiedică să organizăm 
mai multe. Iată oferta 
noastră de cursuri şi cer
curi : vocaţionaie, interes 
pentru petrecerea timpu
lui liber, culturale, cur
suri centrate pe muncă; 
cursuri de sănătate : şi 
condiţie fizică, de apti
tudini. Mai concret: cur
suri de carte, lectură, in
formare, limba franceză, 
contabilitate pe calcula
tor, contabilitate şi secre
tariat, .calculatoare elevi, 
cerc muzical adulţi, cerc 
dansuri populare, cerc 
dansuri moderne, yoga, 
discotecă, urmate de a- 
proximativ 200 cursanţi,

— Aţi constatat reac
ţii din partea publicului?

— Chiar am prevăzut 
obstacole pe care le-am 
împărţi în două :"obstaco
le personale (lipsă de în
credere, teama de necu. 
nbscut), obstacole institu
ţionale (obstrucţii din 
partea colaboratorilor,, 
spaţii neprimitoare, greu
tăţi materiale etc.). Am 
dori foarte mult ca <jm 
rândul tinerilor de liceu 
talentele să fie cât mai 
bine valorificate, dar pen
tru aceasta e necesar să 
ne viziteze. Să nu uităm 
că această zonă a Haţe
gului a fost una de cul
tură şi civilizaţie.

 ̂ Nu ar fi posibil să vor
bim despre viaţa eultu- 
ral-artistică a unui oraş 
fără să ne referim la  bi
blioteca publică. Biblio
teca orăşenească Haţeg; 
este una dintre institu
ţiile de teamă ale jude
ţului pusă în evidenţă 
mai ales de munca de o 
viaţă a unui om — dna 
Emilia Crişan, aflată la 
datorie de 32 de ani. Din 
păcate, nici acum nil cu
noaşte satisfacţia unui sa
lariu pe măsurat lucrului 
pe care îl face, a dăruirii 
de fiecare clipă. Credem 
că implicarea forului 
tutelar — Biblioteca Ju
deţeană» a Consiliului lo
cal este absolut necesară. 
Nu de alta, dar o colegă 
a dânsei s-a pensionat cu 
ani în urmă, pensia aces
teia fiind la această oră 
mai mare decât salariul 
pe care îi câştigă ' prin 
muncă. bibliotecara Emi
lia Crişan după 32 de 
ani de meserie. Intr-ade
văr, ca la noi, la nimeni! 
Dar, acest lucru, repetăm, 
nu impietează asupra 
muncii cu cartea, a co- ’

rectitudinii şi dăruirii 
înnăscute a dnei Emilia 
Grişan. ţ

Jaţă câteva aspecte ca
re carâcterizează activita
tea cu cartea lâ Haţeg':

De carte are 
nevoie intreg

•  de la buget, consiliul 
local a alocat în acest ari 
2 milioane lei pentru pro
curarea de carte nouă. 
S-au cumpărat până acum 
500 volume» în valoare de 
1,5 milioane lei, urmând 
să fie cheltuiţi, în zilele 
următoare, restul de bani;
•  biblioteca posedă abo
namente la publicaţii co

tidiene şi periodice: „A- 
devărul“, „Rpmânia libe
ră**, „Cuvântul liber**, 
„Magazin'Y „Flacăra** ş.a.» 
•aceste abonamente reali- 
zâridu-se cu bani tot de 
Ia bugetul local (apare în
să o inadvertenţă — banii 
se dau o dată, iar abona
mentele se fac de către 
factorii poştali lunar, de 
aici pericolul .de a se ră
mâne fără abonamente la 
nivelul oraşului — n.n.); 
•  nici un agerit econo
mic local» nici un „pri
vat" au  încearcă să spon
sorizeze o acţiune eu car- 
teade. care să beneficie
ze întregul oraş, fiind cu
noscut faptul fcâ fără carte 
nouă biblioteca nu mai 
teste vizitată; •  mai ales 
pentru anotimpul friguros 
este nevoie de mai mult 
combustibil în instituţiile 
de cultură avându-se în 
vedere că acestea sunt 
deschise zilnic intre ore
le 9—21; •  necesitatea 
încă a unui post de lu
crător cu cartea; •  con
tinuă să persiste greutăţi 
în recuperarea cărţilor de 
la- cititori!

Activitatea desfăşura
tă de Casa de cultură din 
Hâţeg, „nerentabilă** pen
tru că a u  produce bunuri 
materiale, rentabilă in. 
să pe termen lung pen
tru spiritualitatea1 pe ca
re tf cultivă şi dezvoltă, 
a beneficiat de Sprijin 
material din partea Aso
ciaţiei' Universităţilor 
Populare din Bucureşti, 
al cărei membru institu
ţia este. Sprijin s-a pri
mit din partea D.V.V. (o

asociaţie germană a uni
versităţilor populare). S.a 
beneficiat de specializa-; 
re prin seminarul „For
marea formatorilor" des
făşurat în două . etape 
până în momentul de fa
ţă. Şi nu în ultima in
stanţă, sprijin s-a primit 
de la Consiliul local. Â- 
oeastă stare de fapt a

condus la intensificarea 
activităţii aşezământului 
de cultură, aspect recu
noscut în plan naţional. 
Tocmai, aeesfc- hjeru s-a 
avut în vedere- când s-a 
planificat, pentru luna 
decembrie, la .Casa de 
cultură din Haţeg, un 
schimb de experienţă, la 
care va participa şi un 
lector din jartea D.V.V. 
din Germania, schimb 
desfăşurat pe durata u- 
nei săptămâni.

I
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Ansamblul I»
L I I — o stare de spirit

Despre starea de spi
rit întâlnită la Casa de 
cultură din Haţeg vorbeş
te sugestiv ansamblul fol
cloric „Bucura", oricând1 
în măsură să urce în sce
nă pentru a . oferi clipe 
de satisfacţie artistică iu
bitorilor de folclor. Con
ducătorul acestei forma
ţii complexe, dl Nicu 
Drăgan, este el însuşi un 
interpret de excepţie, cu
noscător a şapte instru
mente' muzicale. Rodul te
meinicei sale pregătiri, 
Nicu Drăgan mai condu
ce cercul muzical pentru 
adulţi din cadrul Univers 
sităţii populare, precum 
şi cercurile de dansuri 
populare (unde pregăteş
te dansatori pentru for
maţia coregrafică a an
samblului mare) şi dan-

Instituţia culturală ha- 
ţegană estg una dintre 
cele mai vitregite din ju
deţ privind prin prisma 
spaţiului pe care îl pose
dă. Sala festivă, care se 
află in corpul de clădi
re al liceului, peste râul 
Galbena, tete separată de 
sediul propriu-zis al ca
sei d« cultură, pe uşile 
acesteia aflându-se două

suri moderne pentru co. 
pii şi tineret.

— De unde atâta ata
şament pentru activitatea 
artistică, dle Nicu Dră
gan ?

— Am venit în casa de 
cultură la 13 ani, unde 
am,, avut îndrumător pe 
dl Carol Slavic. Cu dân
sul am deprins tainele 
muzicii, dar hotărâtoare a 
fost, cred, perseverenţa, 
dragostea pentru instru. 
mentele muzicale (saxo
fon, acordeon, chitară, ta
ragot, clarinet ş.a.),

— In privinţa reperto
riului promovat de. an
samblul folcloric pe 'care 
îl conduceţi la Casa de 
cultură ? ' ;  1 '

— An} căutat' ca aces
ta să fie -unul autentic, 
deşi ne aflăm intr-o zonă

de interferenţă folclorică, 
influenţa de Banat fiind 
extrem de pijternică. Aş 
vrea să menţionez că ta
raful se menţine şi da
torită faptului că parti
cipă la manifestări în fu. 
de ţ şi în afara judeţului, 
iar componenţii săi sunt 
localnici. In acompania
mentul său evoluează so
liştii Nicoleta Delinescu, 
Doinei Fior, fraţii Petru 
şi Ion Onica. Formaţia 
de dansuri este pregăti
tă de coregraful Leonel 
Vlădoni, elev al cunos
cutului şi regretatului co
regraf Titus Burducea. 4

— La ce lucraţi în mo
mentul de faţă ?

— Pregătim spectacolul 
dedicat Mării Uniri \ de 
la 1 Decembrie, . împreu
năcu  şcolile generale din

oraş. Soliştii şi dansato
rii alcătuiesc grupul de 
colindători pentru spec
tacolul dedicat sărbătorii 
Crăciunului. Vor urma 
participări la concursuri
le judeţene şi interjîtde- 
ţene de la Brad, Vulcan, 
Novaci, Valea lui Liman 
ş.a.

— Există impedimente 
in ce pripeşte buna des
făşurare a ansamblului 
folcloric ?

— Unul esenţial — lip
sa unei costumaţii com
plete solicitată de mon
tarea unor suite de dan.

. suri specifice diverselor 
vetre folclorice. " ’WbeSi 
doar două rânduri de 
costume confecţionate 'cu 
mult timp în urmă, în
călţămintea .o repară fie
care interpret.

rânduri de lacăte sau„. 
o dată unul — al casei 
de cultură, altă dată — al • 
liceului teoretic. Demtilt 
s-a pus problema con- : 
struirii unui sediu nou,- 
pentru casa de cultură- 
adecvat, dar „dacă * dra- „ 
goste • nu e, • nimic nui e*. 
Acum nu mat sunt nici 

. t>anil

D iscoteca
Iri astfel de condiţii, dis

coteca, cea f»al frecventa- 
. tâ. âcţiune ce rairieşte Jn 
patru zile. pe săptămână, 
ddliecăfe dată aproxima
tiv ItO de tineri, se or
ganizează ia sediul .pro

priu-zis al Casei de cul
tură, iij sala cea mai „ră
sărită*. Gu eforturi, spa
ţiul ăsfd frumos amena
jat, având aproape ţot 
ce-i trebuie unei disco
teci (inclusiv aparatura

Da, credem că a sosit momentul întocmirii pro
iectelor dc introducere a gazului metan în casa de 
cultură^ şi biblioteca orăşenească. In. multe sate hu- 
nedorenc, apoi la Orăştie prin grija primăriilor, a-

N ecesitatea  Introduceri 
gazului m etan în 

am bele instituţii 
cultură!

cest lucru s-ia realizat. Sperăm să fie-realizat şi la 
Haţeg, prin grija consiliului local. Conducta trece pe 
la ferestrele celor două instituţii, ,aş» că eforturi mai 
mari ca Ia o casă particulară nu se ccr. în aştepta
rea acestui moment, combustibilul lemnos este toi 
mai puţin. Spunea cineva cu umor : „bani ar fi, dar 
lemnele sunt în pădure*/

Pagină realizată de MINEL.BODEA

şi casetele cu cea mai 
bună muzică aparţinând 
dlui Felix Ţifrea). Nume
le „Felix" spune , mult. Ce 
a ţinut de casa de cul
tură s-a făcut. Ar mai 
trebui amenajat un bu- 

. fet în incinta discotecii, 
tinerii având nevoie de 
un suc, o ciocolată, o ţi
gară.. Aprobarea pentru

o astfel de întreprinde
re poate veni şi, suntem 
siguri că va veni, din 
partea Consiliului locaL 
Din decembrie, în spri
jinul discotecii haţegane 
va veni şi postul de ra
dio local T5 ABC, care 
va afecta două ore de 
emisie, zilnic, pentru ti
nerii de Ia discotecă. Uri 
lucru frumos I

m
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Hotărârea Guvernului nr. 
1 778/1995 a adUs modificări şi 
' completări ale Regulamen

tului de aDlicare a Decre
tului, 328/66. în pe priveş
te înmatricularea autovehi
culelor şi remorcilor.
7 Hotărârea a- avut în ve- 

dere simDlificarea proce- 
tŞurii de înmatriculare prin 
solicitarea unUi număr mai 
redus de documente.
, Astfel, la înmatricularea 

• autovehiculelor şi remorci
lor, proprietarii acestora 
fiu vor mai trebui să pre
zinte documente de pro
venienţă, traduceri legali-

pentru efreuiaţie se acor
dă pe o  perioadă de «d  
mult 30 de zile, pentru:

— autovehiculele şi re
morcile- hol de. producţie 
indigenă, în vederea de
plasării lor de lâ unitatea 
care le comercializează, la 
deţinător;

■> pentru vehiculele de 
provenienţă străină, în ve
derea îndeplinirii formali
tăţilor de înmatriculare ;

— pentru vehiculele con
struite crin asamblarea de 
piese detaşate în vederea 
îndeplinirii formalităţilor 
de înmatriculare ;

fată; facturi «liberate de 
fh-nse, documente de îrrma- 
ţricttlare din ţara de ori
gine, scrisoare de trans
port ete.

înmatricularea se va fa-
fie pe bază următoarelor

i. Fişa de înmatriculare 
fes. obţine, de la Serviciul 
Poliţiei Rutiere din Deva 
(au dc la Poliţia munici- 
fdultd Petroşani).
, Pe fişă deţinătorul tre- 

• |>uip să aibă viza de luare 
tn  evidenţă de la organele 
fiscale de la locul de do- 
«îieâlu.
. 2. Cartea de Identitate 
■  vehiculului sdu autove- 
tticUlUluL "

3. Dovadă de plată a 
taxei de înmatriculare.

4 Dovadă de efectuare a 
formalităţilor vamale de 
Import definitiv (pentru 
înmatriculare permanentă) 
său temporar (pentru înma- 
trieuiare temporară), în ca
zul autovehiculelor şi re
morcilor dobândite din strâ- 
'Ihâtate ■

S. Dovada efectuării in
specţiei tehnice la staţiile 
Registrului Auto Român 
(ctr excepţia autovehicule* 
tor şi remorcilor noi).

autorizaţia provizorie

*•» pentru situaţia In ca
re numerele de Înmatricu
lare nu se eliberează pe 
loc (numere preferenţiale, 
numere de alte dimensiuni, 
deteriorate, epuizarea lotu
lui de numere, verificări 
suplimentare ale documen
telor de provenienţă).

Documente necesare i
— cerere de acordare a 

unei autorizaţii de circu
laţie jatov&orie ;

— originalul şi copia -ac
tului de proprietate;

— chitanţa CEC de pla
tă a'autorizaţiei provizorii;

— cârtea de identitate 
având menţionată radierea 
în cazul autovehiculelor 
care au mai fost înmatri
culate ;

— documentul vamal, da
că este cazul.

Nu se eliberează autori
zaţie de circulaţie provi
zorie pentru vehiculele de 
provenienţă străină care nu 
pot fi înmatriculate con
form Hotărârii nr. 594/ 
1991.

Autorizaţia de circulaţie 
provizorie este valabilă nu
mai pe teritoriul României.

Inspectoratul judeţean 
de poliţie

În premieră la f

O reuşită reuniune
Sala mică a Casei de cul

tură din Deva a găzduit 
vineri, 17 noiembrie a.c,, 
simpozionul cu tema „In- 
flamaţia, rolul central în 
patosenta astmului bronşic. 
Medicaţia de primă inten
ţie în astmul bronşic", or
ganizat cu ocazia promo- 
vării pe piaţa românească 
a celui mai nou şi eficient 
bronhodilatator -nr. „Sere- 
venV* —, ftdorit to trata
mentul astmului bronşic. 
Au participat medici Inter
nişti. alergologi, pediatri, 
farmacişti, pneumoftizioiogi 
din întregul judeţ, repre
zentanţi al administraţiei 
locale şi ai mass media.

După un scurt cuvânt de 
bun venit, rostit de dl Vir- 
git Buca, viceprimarul mu» 
nicipiului Deva, şi salutul 
adus prestigioasei reuniuni 
de dr. Piatra Armeana, di-
rector la Direcţia Sanita
ră a Judeţului Hunedoara, 
lucrările simpozionului au 
fost deschise de dr, Nico- 
lae Aureli an Lansa, din 
partea companiei farmace
utice „GLAXO WELLCO- 
ME- din Marea Britanic, şi 
prof. dr. Paul Stoicescit, 
din partea U.M.F. „Oarol 
Davllla" Bucureşti.

Masa rotundă, care a cu
prins o mare parte a zilei, 
a avut ea moderator pe dl 
prof. dr. Paul Stoicescu şi 
a debutat cu prezentarea 

unei interesante „anchete a- 
supra prevalenţei bolilor 
pulmonare cronice obstruc-

Aspect din timpul lucrărilor simpozionului.

tive In general şl a astmu
lui bronşic in spedal“, rea
lizată te municipiul Deva, 
de dr. loan Dorin .Petnîl, 
de la Secţia pneumoiogie 
a Spitalului Judeţean şi 
de dr. Nksolae Pisel, In
spector-la Direcţia sanitară 
a judeţului Hunedoara.

Au participat cu expu
neri captivante dr. Nicoîeta 
Biscă, dr. Anca Macrl, dr. 
Florin Mihălţan, dr. Ru- 
xandra UlmeanU, dr. Irina 
Strâmbu — de la Institu
tul de pneumoftiziologie 
„M. Nastau şi, respectiv, 
U.M.F. „Carol Davilla" —

din Capitală, toţi „tineri 
fizic, dar vârstnici la min
te" — cum au fost apre- 
Ciaţi. Dublate de diapozi- 
tive, expunerile s-au refe
rit la noile concepţii pri
vind patoeenia, diagnosti
cul şi tratamentul astmu
lui bronşic, la tratamen
tul cu Serevent al acestei 
afecţiuni şi particularităţi 
ala afecţiunii la copii, la 
eficienţa cortîcoterapiel in- 
hafcrterii te  tratamentul res
pectivei anomalii. Aceeaşi 
tematică au avut şl cele 
opt comunicări Ulterioare,

Foto PAVEL BAZA

receptate cu interes de că
tre participanţi.

De menţionat că simpo
zionul a  fost sponsorizat 
de firma GLAXO WELL
COME din Marea Britani*, 
cu reprezentanţă în Româ
nia, fiind mărime pri
ma companie farmaceutică 
din lume. Acţiunea a fost 
âpreciată ca p reuşită re
uniune ştiinţifică; - cei pre
zenţi . exprimând u-şi dorin
ţa ca astfel de întruniri de 
prestigiu sâf mai fie orga
nizate la Deva şi in loca
lităţile Judeţului.

ŞINA

Aspect din timpul

premierei „Revista ’n 

draci" a Teatrului de 

Revistă Oey».

Foto PAVEL LAZA

t
s
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(Urtnare din pag. t)

Financiare in categoria cc- 
lor semnalaţi ?

— Din- păcate, nu. Deşi 
prin munca noastră, prin 
m  ceea ce facem, aplicând 
sancţiuni pecuniare consi
derabile, ne facem mulţi 
duşmani. Garda Financia
ră a fost şi este uitată. Se 
Uită riscurile acestei func
ţii, uzura fizică şi psihică. 
Despre salariu ce să mai. 
yorbim. Unitate bugetară, 
cu un salariu 'derizoriu şl 
«*  sistem stimulativ care 
■««mat stimulativ nu este.

Pe plan naţional, din 
, punct de vedere numeric 

suntem în jur de o mie 
Aşa Că, este cam greu de 
auzit vocea a o mie de oa
meni, te contextul te  «are 
zeci de mii sau sute de 
mit de oameni strigă, re
vendică sau fac mitinguri, 
prin care Işi cer drepturi
le; Noi suntem doa r  o mâ- 

. nă de oameni, de intelec- 
-JfUŞli, pe care statul ar tre

bui să-i plătească mult mai

O
bina, dacă ar vrea tetr-a- 
devâr ca Garda Fîrratmia- 
ză să. acţioneze tetfifdea- 
una la aceiaşi mveLmtfjcim'. 
Fără un raport echitabil 
între drepturi şi obligaţii, 
între muncă şt salarii au 
se poate la infinit. Apelu
rile Ia conştiinţă, ordinele 
exagerate sunt utopii ce 
nu îşi mai au rostul, ce 
privează viaţa economică 
şi soda».

— Funcţia de comisar la 
Garda Financiară piejupu- 
ne fără îndoială şi- «imj,
aşa este saa na f

— De multe ctri eşti ne
voit să iei anumite decizii, 
ca să nu spun că încheie
rea fiecărui act de control 
presupune luarea unei de
cişii. Există. cazuri tesă 
te care o decizie repre
zintă un act de curâj.

Spunând lucrurilor pe

A
- :'V~. ■ *
nume există la ora actua
lă agenţi economici, cU 
putere financiară mare, a- 
tât <jfln sectqrffi d e  -stat, 
cât şi cel privat. Puterea 
financiară a .acestora, re
laţiile sociale şi politice de 
car« dispun sau pot uza şi 
aplicarea unor sancţiuni 
considerabile acestora pot 
s t  se totoarcă oricând îm
potriva celor «are au acest 
curaj. Dar,, fSft curaj şi 
fără adevăr, nu se poate 
face nimic în viaţă _ cu 
atât mal puţin fii Garda 
Financiară.

** te şeşte  sesiză
rile diverselor persoane, ce 

. Jteltoteti spune ? ,
— Şi te trecut şi îft pre

zent, s-au făcut şi sa fac 
numeroasa sesizări la («ur
da Financiară, unele din 
ele nefîind dte competen- 
ţa noastră. Dar oamenii le

fac pentru că au încrede
re în  Instituţia noastră,
pentru că ştiu cft 11 se va 
rospunde-proropt.

A fost o preocupare de 
bază a conducerii de a dis
pune rapid verificarea ce
lor sesizate, de a ne în
scrie în termenul prevă
zut de lege, chiar şi atonei 
când tematici de contrai 
de la Garda Financiară
Centrală Bucureşti eu ter
men de raportare se su
prapuneau acestora.

In Viaţa de zi cu zi, oa- 
meni! se confruntă sau se
sizează probleme, pe care 
le aduc la cunoştinţă or
ganelor de control. £tp tre- 
buie tratate legal şi c&;res
pect, fiind de altfel, şi o 
dovadă de respect pe care 
b aţâţăm cet®eifilob.

— Ce consideraţi cft ar 
trebui făcut pentru a nu
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să ne achităm pe deplin 
de obligaţiile ce ne revin. 
Şi apoi. nu uitaţi ca toţi 
facem nu ceea ce vrem. ci 
numai ce putem la un mo
ment d a t ■

— In date şi cifre ce 
s-a realttat Iii acest a n i  

~  ta  cursul amilul 1995, 
până în prezent au fost ve
rificaţi un număr de 1980 
agenţi economiei şl s-aU 
întocmit 1959 acte de con
trol, fiind sancţionaţi 1*49 
agenţi economici, tn urma 
controalelor s-au aplicat 
amenzi în valoare de 253 
milioane, s-au încasat efec
tiv 155 milioane, iar în 
patru cazuri au fost în- 
tocmite dosare penale.

Ca ocazia controalelor 
s-au determinat sume sus
trase ete la plată, pcivted 
impozite şt taxe, In valea» 
te  de 1-997 mtUarde de tei. 
De asemenea te  perioada 
ianuarie — octombrie i o ,  
valoarea totală a confiscă
rilor alcătuită din sume şt 
mărfuri se ridici la valoa
rea de 963 milioane lei.

f  M tef diiri» 22 ©o^mbrie 1993

Se «ml semnala aspecte ne
gative in viaţa economică 
din punct de vedere al 
Gândi Financiare?

— Ele nu pot fi elimi
nate total. Am trăi tetr-o 
soeietate ideală. Dar un 
experiment s-ar putea fa
ce. Şi anume un sistem le
gislativ adoptat, în funcţie 
de propunerile organului 
constatator şi un salariu lă 
nîVeîul de comisar la Gar
da Financiară. După reali
zarea unui asemenea expe
riment te care de câştigat 
ar avea numai steiul, ar 
mai fi puţine lucruri de 
făcut. Esţe o  opţiune ex
primată acum? De anali- 

.sat trebuie să o analizeze
şi să decidă, fdţa.

Deocamdată insă, te con- 
diţiile te c^re ne desfăşu
răm activitatea, încercăm
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La Filiala judeţeană a F.D.: 
INTEGRAREA IN STRUCTURILE' 

EUROPENE-ESTE DE LUNGA DURATA, 
DIFICILA ŞI DUREROASA

DI senator Ovtdlu Po- 
pescu, şeful delegaţiei 
României la Uniunea Eu
ropeană, a avut recent o 
întâlnire cu ziarişti din 
presa hunedoreană şi co
respondenţi a | preseţ cen
trale. La conferinţa de 
presă , a participat şi staff- 
«1 filialei, precum şi dl 
I. Bogdan, preşedintele 
Filialei P.S.D R., in virtu
tea faptului că P.D. şi 
P.S.D.R. au creat Îm
preună Uniunea Soeial- 
Democrată. Ziarul nostru, 
prin reprezentantul său, 
a pus dlul senator câ
teva întrebări. Iată care 
sunt acestea şi ce răs
punsuri au  p rim it; Se 
Vorbeşte foarte mult de 
integrarea ţării noastre In 
Europa. Or, România,' se 
află In Europa, şi chiar 
in centrul e i  ntt-i aşa ? 
Sigur că da, suntem în 
Europa, dar este vorbă de 
integrarea In structurile 
europene — Uniunea Eu
ropeană şî NATO, bra
ţul înarmat al acesteia. 
Sunt 135 ţări care b it  la
porţile UE. Este o ne
cesitate intrarea in or- 
ganismele europene % Si

gur c |  da. alternativă nu 
asistă. Este vorba de
integrare politică, econo • 
taică, financiară, mili
tară ş.a. Ce avantăje a- 
dnce ţării noastre integra
rea?  Libera circulaţie a 
valorilor, a mărfurilor, a 
forţei de muncă etc. U.E. 
va. avea monedă unică; 
Aduce Şi obligaţi» ? Bine
înţeles. Tfebuie realiza
tă strdetura economică, 
adecvată, instaurarea u-
nei democraţii reale, drep
turi pentru minorităţi la 
nivelul standardelor eu. 
ropene. Unii susţin c*
integrarea ar putea duca 
)a îngrădirea suveranităţii 
şi independenţei, la co-
|on,zarea României. E,
xistâ acest pericol, le
gislaţia trebuind armoni
zată cu cea a Europei. 
Dar procesul de integra
re este foarte lung şl poa
te fi — şi va fi — dureros. 
Guvernul actual poate 
realiza integrarea? Ca
tegoric nU. Nu are ca
pacitatea politică, este 
confuz, şovăitor, nu are 
controlul asupra reformei, 
monedei ş.a

La Filiala judeţeană a F.D.R.: -
FORŢA UNUI PARTID ESTE DATA 

DE NUMĂRUL VOTURILOR OBŢINUTE, 
NU DE NUMĂRUL MEMBRILOR

Pe "tema anunţată în 
titlul de mai sus a avut 
loc recent şi o conferinţă 
de presă organizată de 
Filiala judeţeană a  Fron
tului Democrat Român, 
prima formaţiune politi
că. înfiinţată încă tn 20 
Decembrie 1989, la Timi
şoara. La manifestare a 
luat parte dl Fetrişor 
Morar, preşedintele parti
dului, lideri ai filialelor 
din judeţele limitrofe Hu
nedoarei, iar lucrările au 
fost conduse de dl Cdrnel 
Mihăieseu, preşedintele 
filialei Hunedoara.

S-a apreciat că, îri ul
tima vreme, forţa Fron
tului Democrat Român 
creşte continuu, că acesta 
are un program ce se 
bucură de tot mai mare 
audienţă în rândul elec
toratului, are o strategie 
şi ţactică ferme şi lim
pezi, pe care le va urma 
cu fidelitate In . viitoarea11 
caigpanie electorală. S-a 
trecut apoi la întrebări şi 
răspunsuri. Reprezentan
tul ziarului nostru â pus 
amfitrionilor următoarele 
întrebări; j. Consideraţi 

• necesară o Lege a parti
delor politice ? 2. Accep
taţi >• formaţiuni politice 
Pe criterii etnice ? 3. Ăr
fi Util votul uninominal 
sau ■ să mergem. In ale
gerile viitoare, tot pe lis
te f  4. Va realiza F.D.R. 
aliftnţe în viitoarea cam
panie electorală?

Am primit răspunsurile 
urinăteare, pe care le re
dăm în sinteză : 1. Fără

; îndoială că o astfel de 
lege este neeesară şi o , 
susţinem. Proiectul de le
ge dezbătut In Camera 
Deputaţilor are prevederi 
cu care nu suntem de 
acord, cum ar fi aceea că

partidele deja existente 
trebuie să se Înregistre
ze din nou şi că trebuie 
să aibă un anumit număr 
de membri. Formaţiunile 
politice deja constituite 
nu pot fi eliminate din 
scena politică printr-o le
ge ulterioară. In altă 
ordine de idei. forţa u- 
nui partid nu constă In 
numărul membrilor, d  a 
voturilor ce le. obţine. - 2, 
Suntem de acord cu pră, 
vederea că pot funcţiona 
ca partide politice nu
mai cele câre acţionează 
pentru respectarea suve
ranităţii naţionale, a' in
tegrităţii teritoriale, a or
dinii de drept şi a prin
cipiilor democratice. 3. 
Suntem pentru votul uni
nominal şi ou pe liste, 
eeea ce Sr duce la alege
rea unor oameni de va
loare. 4. Suntem deschişi 
oricăror alianţe ia ale
gerile viitoare, cu condi
ţia- . ca '-.acestea- să fie. 
cinstite şi oneste.

A CPnsemhaî' 
TRAIAN BONDOR
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C O N S IL IU L  LOCAL  

A L  M U N IC IP IU L U I 

O R Ă ŞTIE

m M

în  conformitate cu Legea nr. 50 / 
1991, capitolul I I ,  privind concesionarea 

^terenurilor pentru construcţii, organizea
ză la sediul din str. Arm atei, nr. 17, în  
data de 12. X I I .  1995, la ora 19,00, lici

t a ţ i a  privind : -

•  concesionarea a 9 locuri, situate în 
str. N . TitulescU, zona întreprinderii 
Mecanice Orăştie, cu destinaţia con- 
strucţii pentru garaje;

S
ţ  •  concesionarea a 7 locuri, situate în  
|  bdul Eroilor (în  spatele blocului Â ), cu 

destinaţia construcţii pentru garaje. 
Suprafaţa fiecărui garaj este 19,5 mp. 
Preţul de pornire la licitaţie este de 

, 1500 le ii m p/an .
\  Taxa de participare la licitaţie este 
’ de 10 000 lei.
/  Garanţia de participare la licitaţie 
1 este 30 000 lei. '

Perioada de concesionare este de 10 
ani. : r

în  perioada 27. X I .  —  8. X I I .  1995 
are loc înscrierea persoanelor fizice in *  
teresate, precum şi vânzarea de către 
organizator a caietului de sarcini al con- 

, cesionării şi a  instrucţiunilor de organi
zare a licitaţiei, la sediul din, strada A r
matei, nr. I7<

In form aţii suplimentare se pot obţi
ne de ta biroul urbanism, începând cu 
data de 27. X I .  1995, la telefon 641019.

Cel mai mare 
\ distribuitor en gros 

din ţară, de

ÎM B R Ă C Ă M IN T E  
B A LO TA TĂ  

IM P O R T VEST

V ^  V ă oferă :

•  îmbrăcăminte sortată j
■— ofertă bogată în  sortimente de 
. . sezon;

îmbrăcăminte nesortată, colectare ori
g in a lă  în  pungi în tre  5—-15 kg  
—  cantitate m inim ă de vânzare 

100 kg.

Oferta noastră specială!
TÂ R G  E X T R A O R D IN A R  D E  IA R N Ă  !

•  Pulovere la preţuri excepţionale !

P R O F IT A Ţ I D E ŞANSA  ,
D -VO A STR Ă  U N IC Ă  !

Adresa birourilor : C lu j-N ., str, 
lu liu  Maniu, nr. 6. Te lefon/Fax : 
b64^--194030 (lu n i-v in e ri: 8— 16).
O rar depozit: satul Vlaha, între luni 
—- sâmbătă, 8— 16.

I TOMBOLA CRĂCIUN 951
l  

i  

l  

I 
I 
i 
I

a*

Societatea QUASAR oferă 
tuturor clienţilor care cumpără 
produse cu o valoare mai mare 
de 300 000 lei in perioada 111 95 
24 12 95 urrpatoarele premii

P rem iu l 1 T e lev izo r co lor 51 cm  

Prem iu l 2 V id eo  p layer  

Prem iu l 3. Te lev izo r co lo r 37 cm

M entiw m  10  C a fe tte rel
l
{ Prin magazinele din:
|  Deva Tel.611261 614983
j Hunedoara TcI.723139 
J Orăştie Ţel.642397
I

I
I Cu sediul in Şoimuş, str. Viilor (uliţă şco

lii), vinde zilnic, cu excepţia zilei de duminică, 
|  intre orele 10—17, tulburel 1520 lei/litru, ra»

Ichiu 50 grade, 5000 lei/litru. Preţurile includ 
şi TVA.

S C. VITICOLA S.A.

I

I  

I 
I  

I 
1  

t 
I 
I

- K f

- I

I

1 S.C. OSIRIS S.R.L,

Reprezentanţă a S.C. CLCOM INTERNA
TIONAL S.A. SLOBOZIA. -V

•  Ulei floarea soarelui dublu rafinat sti
cle 1/2: 1199 lei (inclusiv TVA).

Vrac 1 1: 1906 lei (inclusiv TVA).
Depozit: str. Apuseni, nr. 1 (zona depozi

telor). - .
Telefon: 054/623320, interior 46.
Fax: 054/622087.
Program: ; - . v V-;
Luni — vineri 9—16
Sâmbătă 9—13

S.C. „CONDOR" S.A. 
D E V A

Organizează în  ziua de 6. X I I .

m
I  

I

1 __________________________________

! în  vederea închirierii unui spaţiu de j 
I  216,12 mp, la etajul IV , Cămin 1, şi 6 0 ,2 1 1

I
I
I

I
I
I
I
I
i

I
I

1

mp la parterul Căminului 2, Aleea C ri-1  
I  nilor, Deva. I
f  r-c — _^  — “ *—  T~ telef on z

(2943)1
§ In form aţii suplimentare la telefon 
1 611960, interioare Î3 6 , 143. ,I
I

I
I

i
I
1
I
I

S.C. IMPR1MEX S.R L.
Execută in comandă:

•  firm e şi reclame; ■

•  reclame şi rigle pe autocolant:

•  reclame stradale:

•  panouri propagandă vizuală şi a - 
vertizoare pentru protecţia m uncii:

•  imprimerie textilă.

§ Inform aţii la s e d iu l  firmei din strada |  
I  Câlugăreni, nr. 2. I
r  Tel. 054/615062. ■
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•  Vând apartament cen
tral, pârter, 32 000 000, tel. 
616366. (2365)

•  Retexro Austria 
vinde en gros Încăl
ţăminte şi îmbrăcă
minte second hand 
de sezon» Tel. 058/ 
830795, 821106. (d.p.).

.'♦— .li - -■ •

•  Vând motor- . ARO
Braşov, efectuat repara- 
ţîe capitală, şasiu complet 
ARO 243 plus cutie vi
teze şi Ford Sierra Combi 
pentru piese de schimb, 
preţuri foarte avantajoa
se. Tel. 672187, după ora 
16. (2399)

•  Vând apartament 2 
camere, mobilat, zona gă
rii, telefon 614957

(2455)
•  Vând apartşment 2 

camere, parter. Telefon 
615530, după ora 18.

■ - . (2459)
•  Vând urgent loc de

veci dublu, în cimitirul 
reformat. Informaţii Al. 
Crinilor, bl. E 13, ap. 51, 
Deva. (2460)
4 <§-. Vând apartament 2 
Camere, Simeria, str. Fa
bricii, bi. 8. 624296.

(2461)
•  Vând Dacia 1310 break, 

an 1990. Tel. 611227.
4 44v. :4 \ v (2454) .

•  Vindem parbrize- şl 
elemente de caroserie pen
tru autoturisme impOFt, 
Tel. 065/124315.

(2449)
•  Vând Opel Refeord

(înmatriculat). Tel. 624085, 
616562. (2463)

•  Vând casă, anexe,
grădină 30 ari, caroserie 
Renault 16. corn. Hărău, 
n r . . 42. -4-- v .

•  Vând urgent apar
tament două camere, po
sibilităţi privatizare, 628682. 
,44;; (2<)i6) '
: •  Vând Citroen Axei

. 11 R, 1986, înmatriculat. 
Tel. 612017; după ora 19.

.;£ : - r / } /jv;;:- (2062)

•  Vând BMW 3231, 
model 1984, defec
ţiuni mici la ăprin. 
dere, Înmatriculat, 12 
TM, 3700, DM, piese 
motor 3231. Telefon 
613579, după ora • 15.

(2475)

•  Vând - apartament 2 
camere, confort f, îmbu
nătăţiri. Tel. .629487, 
orele 8—10, 19—21.

(2471)
•  Vând, cazan ţuică, 200

1, nou. Tel. 62279 ,̂ 18 —
m  : ■: :
. •  Vând scurtă vulpe 
roşie, nr. 46 -48. Orăştîe, 
641329. ' (1736)

•  S.C. Agromec S. A„
Praştie organizează în

■ ««oa wăe itmi, 4  decem
brie 1995, licitaţie pu
blică pentru următoarele 
Utilaje : moară de grâu 
BG  350 produsă de 
Elcctrotimiş Timişoara, preţ 
începere licitaţie 51 625 00| 
fel inclusiv TVA. motor 
Raba, preţ începere lici
taţie 3 300 000 lei inclu
siv TVA. Licitaţia se 
va repeta în fiecare zi 
’de luni până Ia vânza
rea utilajelor, informaţii 
la sediul ’ unităţii. din 
str., Luncii, : nr.’ 6. Tele
fon 641355. (1739)

Vând mobilă hol, 
aspirator, maşină de spă
lat Alba-Lux 11, 6 scau
ne tapiţate. Tel. 712339.

(7943)
•  Vând Mazda 626 

Automatic, 1987. înscrisă.
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radiocasetofon Biaupunct, 
radiocasetofon Royal auto- 
revnrs, lanţuri antidera- 

; pante. Tel. ■ 714605. după 
ora 18. (7945)

•  Cumpăr apartament 
cu două sau trei camere 
în Hunedoara. Tel. 711747.

. (7942)
•  Ofer spaţii pentru 

depozit en gros la şosea, 
şi vând mobilă combina
tă. Orăştie, 642310.

(1737)
•  Vând pianină Bela- 

rus, stare foarte bună. 
Telefon 6167714

(022663)
•• •  Vând Dacia 500 
Lăstun, Crişcior, str. 
Merilor, nr. 5.

: ’ (6528)

•  , începând cu data de 
21 noiembrie 1995 Banca 
Comercială Română S.A, 
creşte dobânda la dispo
nibilităţi şi depozite, după 
cum urmează:,

1. La disponibilităţi la 
vedere ale persoanelor fi
zice şi juridice dobânda 
este de 20 la sută pe an;

2. La depozitele pe 
termen, constituite de 
persoane fizice şi juridi
ce pe perioadă de : o lu
nă — 40 la sută pe an ; 
3. luni — 40 Ia sută pe

,an ; '6 luni — 41 la sută 
pe an ; 9 luni — 41 la
sută pe tan; 12 luni . —: 
42 la sută pe an.

3. La depozitele pe bază,, 
de certificate de depozit—, 
cu scadenţă de 3 luni — 
42 la sută pe an ; cu sca
denţă la 6 luni — 40 la 
sută pe an. Precizăm 
că pragurile minime ale 
disponibilităţilor şi depo
zitelor nu s-au modificat. 
Bancă Comercială Română 
venind, astfel în întâmpina
rea dorinţei clienţilor săi.

•  Transport auto 1,5 to
ne, 300—Ş50 lei/km, • vând 
maşină injecţie mase 
plastice. Tel. 625094.

. V 'A; J  V (2462) :
•  S.C. Radorrchim Prest

SRL anunţă că intenţio
nează mărirea cotei de 
adaos nelimitat. Deva, tel. 
623899. (2466)

•  S.C. Marga Prest SRL 
Deva anunţă majorarea 
adaosului comercial de la 
30 la 1 sută la 250 la sută, 
începând cu data de 22 
noiembrie 1995.

'  . (2 162)

DECESE

•  Colectivul RAGCL 
. Deva este alături ' de'

colega  ̂ lor. Pepenar 
Ana, la greaua în
cercare pricinuită de 
trecerea în nefiinţă a 

.tatălui său,
IOSIF BRAICA

Dumnezeu să-l odih
nească !

(2473)

•  Cu - durere in. -su
flet, familiile Lăda- 
riu şj’ Nicula îm
preună cu nepoţii a-

. nunţi trecerea în ne
fiinţă a celei care a 
fost o bună soţie, ma
mă şi bunică

'a n a  l Ad a k iu
Odihnească-se în 

pace! (2476)

•  Cadrcle Spitalu
lui C.F. Simeria ‘Sunt 
alături de director 
dr. Lădariu Petru ' la 
dureroasa despărţire 
de mama sn,< .

LAd a k iu  a n a
Şi exprimă sincere 
condoleanţe familiei 
îndurerate.

(2476)

C O N S IL IU L  LO CAL CRIŞCIOR

A nunţă închirierea prin licitaţie pu
blică, în  baza prevederilor H .G . 12281 
1990, a spaţiului situat în  piaţa Crişcior, 
în  suprafaţă de 28 mp.

Licitaţia va avea loc în  data de 12. 
X II.  1995, ora 10, la Consiliul local 
Crişcior.

Relaţii suplimentare la tel. 656367.

BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI 
ROMANESC» S.A,

CREDIT BANK

l

cu sediul In Deva, bdul Deccbal, nr. 8
Vinde la licitaţie publică, ce va avea loc 

în data de 27- XI. 1995, ora 9, la Judecă
toria Deva, biroul executor Judecătoresc:

•  .bunuri imobile — grajd nr. 3.1.4. —
amenajate, situate, în  localitatea Bir său, corn. 
Ilărău. Preţ de pornire 200 000 000 Ici;

•  utilaje fabrică bere. Preţ de por
nire —  100 000 O0O Iei;

•  imobil, situat în Deva, Aleea Crinului, 
nr. 5 (spaţiu comercial —  parter plus etaj). 
Preţ de pornire —  200 000 000 lei;

•  apartament 2 camere, Deva, Aleea 
Streiului, bl. 66, ăp. 75. Preţ de pornire —  
6 000 000 lei.

 ̂Relaţii suplimentare se pot oferi la sediul 
băncii din Deva, bdul Decebal, . .bl. 8, telefon 
6118 53, sau executor judecătoresc.

I

! !

1 ■

\
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BANCOREX !

1 
1 
1

i 1
1

1
1
1

1
i

tmnia nţ; conţin t xii.rwr % a

s u c u r sa l a  deva ;

ju sediul in B dul 22 Octombrie . bloi 7 paria 
( vis a vi> de Liceul a u t o \

ANUNŢA
ia incepiod ru dala de 7 noiembrie 1995, dobânzile 
practicate la depozitele in lei pentru persoanele fizice 
si juridice s au M A JO R A ’Ldupa cum urmeaza

1 luna - de la 35//c p.a. la 40% p.a.
2 luni - de la 35 % p.a. la 40% p.a.
3 luni - de la 35 % p.a. la 42% p.a.
6 luni - de la 32% p.a. la 42 % p.a.
Oluni - de la 32% p.a. la 42% p.a.

12 luni - de la 32 % p.a. la 42 % p.a,

1
I
I
I

I

i
I

I
I
I
1
I
I
I
I

| .  S.C. B R U T Ă R IA  N E A M Ţ  I
!  IM P O R T  E XPO R T S.R.L. ■
I  D E V A  }
I  Angajează şofer cu carnet de p ro fe -i 
|  sionist şi instalator. |

I In form aţii la sediul societăţii din De- 1 
eazul, nr. 32. ţ22945) \

Numai pârul la 31 Decembrie mai p u te ţia lc g rt'r ic e  societate comerciali»' de pe lista de
privatizare. După această dată veţi p u tea' u t i I i-z a "£ u p o a n e I c şi ccm fjcatelenloar pentru

acţiuni la Fondurile Proprietăţii Private'.'dâr»şi în ace s re  a z-, n.umTÎTXpână la 3 l martie
1996. După această dată. atât cupoanele cât şj certificatele dctîTuuilîs
Verificaţi înainte de a subscrie ducă aveţi'la Dvs toate actele TR'Cesare eîNamimc

/
- Buletinul sau Adeverinţa de idetîtitate

- Daca faceţi subscrierea în lotrul altauv a aveţi nevofeŢde o procură speciala afişată la 
cemrul de'.subscriere (Anexa A),şi de o top ic  după <ăc tul de- identitate Sl celui în 
numele căruia faceţi subscrierea (Poîifofmitătea acestei copii trebuie certificată (le 
titular.

Dacă subscrieţi'in numele unei persoane decedate, iăr succeziuneamu este închisa, 
aveţi nevoie de o declaraţie (pe propria răspundere (Anexa B)>

- C\>mplmţi.iine'xâ'Qân tăzul.succeljunîi‘ în,chiscşî‘ a?i5urarr-vâ că aţi'liiat cu D.vs.' ŞP 
copia după certificatul de moştenitor»

Cuponul şi/săiL carnetele cu certificate semnate dotiuilarbadiCă tie*D-vs>Jn caşul. în 
care faceţi subsenerea'pentru Qys\. S'ătrdeuitQlăTdăbă'sunteţi'mandatat

- Pensionarii trebuie'sa prezinte şiîtalOnulde’penTi'e*»

- Este nevoie să aveţi şî o sumă dc bani care reprezintă doua mmm d iii v floarea total# 
a cupoanelor şi/sau carnetelor cu certificat&.

Pentru mat multe infonnaţii’ sunaţi’ la telefoanele;
650 2793,650 3940,650 4430,650 4443,650 6960.
650 4743; 650 5630,650 6244,650 6025'

Atenţie, operatorii' vă pot'.sfătui doar în legătură~CLLprn^ B r i t e neC&saf5NS[ibscner;i

■f

JMiprcuri, 22 noiembrie 1995
m


