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Centrul teritorial de forţă de 
muncă şi şomaj Petroşani 

— intr-un sediu nou
Începând de la sfârşi* 

tu l săptămânii trecute. 
Centrul teritorial de forţă 
de muncă şi şomaj din 
Petroşani funcţionează în- 
tr.un  nou sediu, care a 
fost am enajat prin trans
formarea unui vechi edi
ficiu, utilizând fondurile 
Direcţiei Judeţene de 
« ancă şi protecţie socială, 
cu sprijinul prim ăriei la . 
cale şi al Ligii sindicate
lo r-m iniere. Din luările 
de cuvânt la festivitatea 
de inaugurate am spicuit 
câteva Idei şi aprecieri, 
acestea reliefând preocu
parea pentru a  Îm bunătăţi 
activitatea ta  domeniul 
protecţiei sociale şi al 
serviciilor prestate in  fo* 
to tf i  tacwftordor Văii 
Jhllai. > • x

DL Mihai Munteanu, şe
ful centrului teritorial a* 
m intib spunea, p rin tn  
altele, că din cel peste 
<170 OOOi locuitori ai VStt 
Jiului, circa 38 000 lucrează 
la Regia Autonomă a Hui
lei. La centrul teritorial 
sunt înregistraţi 9200 de 
şomeri şi există în ju r de 
130*0 cereri pentru locuri 
•de muncă. In vederea so
luţionării problemelor spe

cifice, s-au mai creat 
puncte de lucru la L u. 
peni şi Vulcan,

Subliniind că, lucrând 
in noile condiţii asigurate, 
cu o  dotare corespunză
toare, inclusiv sub aspect 
Informaţional, se pot so
luţiona operativ şi eficient 

, demersurile celor ce ape- - 
lează la serviciile cen tra, 
lui respectiv, dl. Gheor. 
ghe Berea, prim arul mu
nicipiului, a  solicitat spri
jinul M inisterului Muncii 
şi Protecţiei Sociale la 
vederea dezvoltării şi nu 
restrângerii locurilor de 
muncă, precum şi recon. 
vbrsiei forţei de muncă, 
cu implicaţii favorabile 
asupra  ̂njjyaluiul de tra i

^Apreciind o â* v S b ?J} "  
olul este o zonă sensibilă, 
dl. Marian SIrbu, secretar 
de staţ, şi-a arătat dispo
nibilitatea pentru a acorda 
tot Sprijinul, astfel Încât 
resursele umane să fee 
valorificate cel puţin a- 
proape de potenţialul lor 
real. După 1089 au apă
rut situaţii noi, necunos- ' 
cute, h r special şomajul, 
care se manifestă ca fe
nomen obiectiv în condi

ţiile economiei de piaţă, 
trebuind ca acestuia să i 
se facă faţă cu măsuri 
adecvate. Fireşte, în a_ 
ceastă perioadă mai grea 
pe care o traversăm, im
portant este să dăm un 
sfat bun celor aflaţi In 
căutarea unui Ioc de 
muncă sau fia şomaj, să-i 
facem pe oameni să Înţe
leagă că nu este cazul de 
disperare sau fatalitate, 
existând semne încuraja
toare de relansare econo
mică.

In  context; dl. Ioslf 
Mariş, directorul D.M ,Pi. 

: a judeţului Hunedoara, 
a  adus mulţumiri celor 
ce au contribuit la  reali
zarea noului edificiu tn 
care funcţţopeazi centrul 
teritorial, asemănă
tor ăMstăad la Hune
doara. Intenţia este ca in  
perioada următoare s i fie 
m aterializate asemenea o_ 
biective la Simeria, Brad, 
Haţeg, Orăştie şi Călan. 
Referind%-se la unele - ac
ţiuni specifice, dl. Mariş

NICOLAB T1RCOB

7 decembrie

o +  Sf. Mc. Fllofte.

De când lumea, şe ştie, 
peştele cel mare îl în
ghite pe cel mic. Putea 

Uniunea Europeană, 
se abată de la regulă?

Intr-un iureş demo
cratic, ca în orice înce
put, cei mari din uni
une au trecut peste or
goliul propriu şi au ac
ceptat vot egal cu cei 
mici, spunându-şi, pro
babil, că mai târziu, 
după ce sita va mai 
cerne, -lucrurile vor 
intra pe făgaşul lor fi
resc/ Adică, cei mari 
vor avea.;, grijă de cei 
mici, scutindu-î de e- 
fortul de_a mai parti-

« ia; Sf. Ambrozie 
l  Mediolanului;

 ̂ •  Onomastică:
lofteia;

Fi-i

. •  1874. In urma unei 
lupt® dârze, răsculaţii 
conduşi de Horea sunt 
înfrânţi de armata im
perială la Mihăileni;

•  1941. Atac masiv 
^ a1 aviaţiei japoneze a- 

supra flotei SUA la 
Pearl-Habour. începe

4 războiul In 
• Pacific;

Oceanul

o  1972. A fost lansată 
nava americană APOL*, 
LO 17; ■

«  S-au născut; fin 
1985, scriitorul SORIN , 
flTOL fot. IMS*; In
10*L poetu l 10, 
RU;

VIE-

•  Soarele răsare la .
ora 7,37 şi apune la
16,36; lună plină;

•  Au trecut 340 de ,f
zile din an; au rămas
numai 25.

0  Tinerii despre tineri.
Joi, 7 decembrie a.c., 
la sediul Filialei nr, 1 a 
Bibliotecii Judeţene „O- 
vid Densusianu“ din De
va, la iniţiativa mem
brilor cenaclului literar 

, „Noi“, se vor întâlni 
tineri cititori al biblio
tecii (şi nu numai ei), 
în ideea de a-şi face 
cunoscute unii altora 
aspecte şi probleme cu 
care se întâlnesc, în ge
neral, tinerii în viaţa de 
zi cu zi. Acţiunea are loc 
începând cu ora 16. (G.B.)

0  Constituire. La Şi-
meria, simpatizanţii Con
venţiei Democratice s-ati 
constituit într-o filială

orăşenească locală de 
sine stătătoare. Ca pre
şedinte al Filialei a fost 
ales dl. ing. Dorin Ma
nea. (R.H.)

©  Tractoare. Ţăranii 
satelor ce aparţin co
munei Veţel şi-au pri
mit, în cea mai mare 
parte pământul la care 
aveau dreptul în con
formitate cu Legea fon
dului funciar. Ca să-l 
muncească cât mai spor
nic oamenii îşi cumpără 
tractoare şi gama de 
maşini agricole necesare. 
In prezent numărul trac
toarelor a ajuns la 36. 
(Tr.B.)

(Continuare to pag. a 040 
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•  1 dolar SUA — 2542 lei
•  t marcă germană — 1772 lei
•  100 yeni japonezi — 2510 lei
•  .1 liră sterlină — 3923'lei
•  1 franc elveţian V — 2180 lei
•  1 franc .francez 

lire italiene
— 513 lei

•  100 — 159 lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale
a României.

cipa la conducerea uni
unii.

Şi, intr-adevăr, sita 
a  mai cernut, iar cei' 
mari au început, să de
vină nervoşi, pentru Că, 
cei miei, nici gând,să 
se alinieze, ei luând în 
serios egalitatea în vot 
şi în' celelalte drepturi 
ale fiecărui membru al 
uniunii.

Dar să nu vorbim eu; 
subînţelesuri: Problema
este foarte serioasă şi 
priveşte nu numai pe toţi 
actualii membri ai U- 
niunii Europene, dar şt 
pe toţi Cri ce aspiră la 
intrarea în organizaţie* 
între care şi România.

Recent, măi diplomaţi 
occidentali, citaţi de A- 
genţiâ „Reuter“, decla
rau că în cadrul Uni
unii Europene, lupta
pentru putere între ţă
rile mari şi cele miei 
este extrem de acută,
mai ales în perspectiva 
admiterii noilor candi
date, în număr de 12, din
tre ţările Europei Centrale 
şi de Est. Ţări mari,
cum sunt Germania, 
Franţa" şi Marea Bri- 

;tanie, îşi manifestă în
grijorarea că tratatele 
încheiate cu ocazia în
fiinţării Uniunii Euro
pene le vor submina ca
pacitatea de a deţine 
supremaţia în cadrul or
ganizaţiei. . In  acelaşi 
timp, 'ţările mici (Bel
gia, Olanda, Luxem
burg), pentru a_şi men
ţine poziţia actuală, se 
opun ţărilor m ari" care 
încearcă, să-şi asume cât 
mai mult în domeniul 
conducerii şi controlului 
uniunii. .

Bătălia pentru putere 
in cadrul U.E. se duce 
în jurul câtorva' pro
bleme- esenţiale. In pri
mul rând, în privinţa 
dreptului de vot, care, 
în viziunea ţărilor mari, 
n-ar trebui să fie egal, 
ci proporţional cu mă. 
rimea şi puterea econo
mică a fiecărei ţări, te- 
mându-se că în actualele 
condiţii, coaliţiile ţărilor 
mici ar putea Să le de
păşească, impunându-le 
aranjamente inaccepta
bile pentru ele. Apoi, 
ţările mici ar dori ca 
în Comisia ■ Europeană 
(executivul uniunii), toate

ţ 
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— Ştii ce este un an lumină?
— Nu mă priveşte. îmi plătesc trimestrial

t consumul_■

ţările să fie reprezen
tate de câte un singur 
comisar şi nu cum este 
în prezent, când ţările 
mari (Franţa, Germania, 
Marea Britanie, Italia 
şi Spania) au câte doi 
comisari. Ţările mari 
nu sunt însă dispuse ia 
astfel de cedări, care. 
le_ar leza puterea de 
decizie în cadrul Comi
siei U.E.

Un alt măr al discor
diei îl constituie preşe
dinţia U.E. In prezent, 
preşedinţia U.E. este 
asigurată de statele mem
bra priit rotaţie, pe o 
perioadă de 6 luni. In 
cazul admiterii năilor 

candidate, numărul mem
brilor U.E. a t  creşte la 
20, iar sistemul rotaţiei 
la 6 luni ar face că ţă
rile mari să ajungă Ia 
preşedinţie la intervale 
« ari de timp. Or, acest 
lucru nu convine ţărilor 
mari, care propun ca 
durata unui mandat să 
fie prelungită la 1 an, 
iar preşedinţia ' asigurată 
de câfe trej ţări deodată, 
în ideea că din cele trei, 
cel puţin una va fi o 
ţară mare.

Cum vor putea fi con
ciliate aceste probleme, 
to viitorul apropiat ? 
Este greu de prevăzut, 
mai ales în condiţiile 
creşterii presiunilor noi
lor candidate de a intra 
cât mai curând sub um
brela protectoare a U.E. 
Dajr, oricum, peştele 

cel mare Îşi pregăteşte 
de pe acum exerciţiul 
înghiţirii peştelui celui 
mic. , - .

Gh. PA VEL

In pridvorul acestei 
case, acum modificată.

viaţă, în. 
e .sepfem- 
de lună 

Craiul
Munţilor, lpmiiia moţi
lor crişeni şi arieşeni 
— Avram Iancu.

In semn de pioasă 
aducere aminte, auto
rităţile comunei Baia 
de Criş au aşezat pe 
faţada casei o' placă 
comemorativă (în foto
grafie — detaşată, pen
tru a fi vizibilă):

Foto: PAVEL LAZA
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„ZIUREL DE
„Ziurel de ziurel. în 

ceput al tuturor începu
turilor ţi  stare cuprinză
toare pentru minunea 
minunilor. Numai cân- 
ţeitul din colinde mai
P' ate aduce până spre
noi zvon şi păreri de
spre cum vor H fost oa
menii ţ i  locurile Betle- 
emutui întru acel Ziurel 
de ziurel. Numai cân
tecul din colinde mai
poate aduce până spre
noi zvon şi păreri despre 
cum se vor rostogoli prin 
veşnicii toate roiurile de Maramureşului şi Bra- lor un semn pe care alte 
stele până i-au întâlnii şovului, au răsunat in popoare nu_l au: sem- 
cu surata lor mai mică liniştea ceasului de sea- nul dorului. 
şi mai strălucitoare de_. râ, pregâtindu-ne sufle- Este ceea ce i se în
cât toate, anume răsări- tele pentru marea sâr- tâmplă şl lui Ştefan 
tă deasupra Betleemului, bătoare a Crăciunului ce Hruşci atunci când paşii 
spre a însemna împlini- va încununa acest sfâr- săi II poartă departe de 
rea sorocului pentru pro- şit de an. Ascultăm cu ţară şi de cei dragi; pen_

smerenie şi cu nestăpâ- tru că, intrebându_l ce *
nitâ bucurie, totodată, sentiment îl încearcă 
colindele copilăriei noas- de câte ori se reîntoarce
tre (Seara de Crăciun, în tată, artistul mâr-
Trei păstori, Veniţi la. tUriseşte: „Acelaşi senti- 
Viflaim, Linu-i lin, Seu- merit ca cel al relntoar- 

vintele Pe care cei ce laţi gazde ş.a.), şi gân- cerii la mama acasă, 
iubesc cântecul şi ver- dul ne duce undeva, de- E ca şi atunci când vin 
sul, spectatorii prezenţi parte, acolo unde nici la mama acasă...“ 
miercuri (29 noiembrie) tulburare, nici urmă de Acest turneu cu reci
te Sala sporturilor din vra-’bâ nu se mai află. taluri de colinde va con. 
Deva le-ac putut asculta, . Şi-apoi iarăşi 11 auzim tinua şi în alte ţinuturi
in i c stit ea poetului Geor-' pe George Ţămea spu_ a!e ţării, lncheindu_se cu
ge Ţămea în deschide- nând: „In ieslea săracă puţin timp Înaintea Cră- 
tea recitalului de co- şi rece a Betleemului Îşi eiunului, alături de jŞte- 
lir.do cu care Ştefan află toţi creştinii pâmân- fan Hrtişcă şi George 
Hruşcă a poposit din nou tului izvorul de credinţă, Ţămea aflându-se cu 
în oraşul nostru. Co- de iubire şi de bună- alte minunate colinde, 
linde mai vechi, ale rânduială. ...Iar Ştefan cunoscuţa solistă de fflu- 
eăror refrene au fost Hruşcă izbuteşte să ne zică populară Maria j

aducă aminte că, indi- . Dragomiroiu, precum Şi 
ferent cărei seminţii a- instrumentiştii Cornel 
parţinem, ce grai vor- Murtteanu şi Emil •“Si-.: 
bim acasă, cei care s-au mion. v 
născut pe pământ româ-

orocirea străveche şi lo
cul de naştere al prun
cului ceresc în ieslea să
racă şi rece a Betleemu- 
lui“. -

Acestea au fost cu-

fredonate împreună cu 
spectatorii din sală, şi 
colinde mai noi, culese 
în vara acestui an din 
zona munţilor Apuseni
din ţinuturile Bihorului, nesc poartă în sufletele GEORGEŢA BlRLA :

UCSENH IM A D E ie &# 
CATITALA MARII 

U U IRI

Alături de toţi coi cu 
fotima romfmă, «Urni* Li
ceului „Avram laiteW* «8 »
Brad au participa ta sm* 
bările Unirii din «tea de 
t  Decembrie de te  Alton 
lulia. In ’ «minune» noma» 
tră  var rămâne pentru 
totdeauna acele locuri, 
oameni şi monumente is
torice care au pecetluit 
împlinirea idealului . se
cular de unire a  tuturor 
românilor, din toate pro
vine ule româneşti, intr- 
un singur stat naţional u- 
nitar — România Mare 
„De ţinut minte" va f! 
lecţia de istorie prezen
tată pe viu de stimatul 
nostru profesor de Istorie 
Viorei Vulturar. Nu vom. 
uita niciodată tntftlnirea 
pe care am avut-o cu 
fraţii noştri români de 
peste Prut, de la Chişi- 
nău şi cu cei din Uzdin. 
(Iugoslavia).

Cp > steaguri tricolore; 
cu portretul marelui moţ 
Avram Iancu şi cu em
blema Vetrei Româneşti, 
liceenii brâdeni, alături 
de colegii lor de la Li
ceul „Traian" din Deva, 
au reprezentat cu cinste 
judeţul Hunedoara la ma
rea sărbătoare naţională 
a românilor. De reuşita 
excursiei noastre la Alba 
lulia s-au ocupat Lo- 
redana Moştiu, An- 
cuţa Macrodin, Cristina 
David, Nicoleta Groza, 
Valentina Georgeseu, Voicu 
lenei, Valentin Gal, Dan 
Marfnceseu, Mircea Trif.

NAD1NA HJGA.
IOANA PERI AN, * - 

eleve la Liceul „Avram 
Iancu" Brad
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Societate pe acţiuni cu capital privat

înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, cu I 
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Dumitru Gheonea preşedinte (redactor şef). Tiberiu |  
Istrate vicepreşedinte (redactor şei adjunct), Sabin ■  
Cerbu, Minei Bodea. Nicotae Târcob. ~

întreaga răspundere pentru conţinutul * 
articolelor o poartă autorii aceste?». Adresa |  
redacţiei: Deva, 2700, str. 1 OecemBri», nr. 35, a 
judeţul Hunedoara. Telefoane 611275, 612157» . 
611269, 625904. Fax 618061. 1

Tiparul executat te S.C. „Polidava" S.A. Deva1 |

Petroşani — »ntr«un 
: sediu nou

(Urmare din pag. t)

afirma câ din cei 40 000 
şomeri înregistraţi te ju
deţul nostru, situându-ne 
peste media pe ţară, 1000 
de şomeri sunt cuprinşi 
In fbrme de pregătire şi 
reconversie, amintind că 
este binevenită măsura 
de a acorda o serie de 
facilităţi întreprinderilor 
miel şi mijlocii care anga

jează forţă de muncă 
din rândul şomerilor, in
clusiv credite cu dobândă 
de numai 14,5 la sută. > 

Spunând că acest centru 
este vital pentru Valea 
Jiului, dl. Miron Cţozma 
a încheiat £u u rarea: 
„Să dea Dumnezeu să fie 
tntr-un ceas bunT‘, q a- 
semenea urare desprin- 
zându-se şi din - mesajul 
transmis de către senato
rul Tiberiu Vladislav.

Privatizarea la

P  vparte idu» owtoteJete 
preetiBtate şl din dtetift. 
terii* ce au «Vut 10» pe 
macgteea tor, în cedrul 
recoltei Conferinţe H a. 
ţioiuâ* a  R4US.R., au iest 
consacrate problemelor e* 
conamio», eu accent pe 
aspectele oare vizează 
privatizarea. In luările 
de cuvânt, dnii Nicolae 
Văcăroiu, Mircea Coşea, 
Dumitra Popescu şi alţi 
vorbitori a u  conturat stra
tegiile în acest domeniu, 
recunoscănd, în acelaşi 
timp, şi unele greşeli ce 
s-au comis, precum şi e- 
fectul tor asupra condi- 
ţiilor de viaţă.

Incercâţid un scurt bi
lanţ, t-a arătat că acţi
uni]* şi măsurile între
prinse în vederea priva
tizării aocietâţUor comer
ciale cu capital majori
tar de stat şi a dezvoltării 
sectorului întreprinderi
lor miei şi mijlocii, au 
avut ca rezultat faptul că 
sectorul privat a contri
buit cu peste 35 la sută 
la crearea P.I.B. (In anul 
1994 n.n.), la export cu 
mai mult de 39 la sută, 
la import cu 45 la sută, 
la Vânzările de mărfuri 
peptru populaţie cu 69,8 
la sută, iar la serviciile 
comerciale pentru populaţie 
cu 43,2 la sută, datele 
refermdu-se la ' primele 
8 luni trecute din anul 
1995. In context s-a sub. 
liniat că nu ne putem 
aştepta la miracole, pro
misiunea unora din opo
ziţie d* a  ■ aduce bogăţia 
pe capul românilor ne- 
putându-se nicicum rea
liza în 200 de zile, cât 
estimează ei, aceasta fi
ind b pură. fantezie şi 
demagogie; Aşa cum se 
Ştie, în . economie, . fără 
muncă,, timp şi bani nu 
se poate face nimic. în 
strânsă legătură ou aspec
tele amintite, la capitolul 
greşeli a fost trecută şi 
măsura luată pentru des
fiinţarea organismelor cu 
rol de prognoză şi plani
ficare de la nivel central, 
România fiind acum sin
gura ţară unde se merge 
după chipul unei econo
mii liberale sălbatice, fără 
o orientare ş i . perspectivă 
Clare. Evident — s-a sub
liniat — că nu se poate 
merge pe dezvoltare nu
mai pe seama împrumu
turilor externe, cum s-a

conceput imediat'* dup!
~ 1889, aceasta ifesemnând 

ipotecarea viitorului ţârii, 
tn special al tineretului.

De aceea se consideră el' 
prioritar tn politica econo
mică este caracterul şi 
interesui'maţional, priva
tizarea fiind un proces 
care impuse sus «nume 
ritm pentru a  nu se face 
In defavoarea celor mulţi. 
Abordând şi alte aspecte 
legate de tranziţie* nu s-a 
omis nici faptul că b iro -; 
craţia existentă faeţ ca i 
mulţi investitori atrâtei, 
care ar putea participa cu 
capital inclusiv )a priva
tizare, să no vină spre 
noi. Apoi, se constată 
câ după ce s-au fărâmiţat 
o serie de firme, acum 
rezultate mai bune se ob
ţin te cele integrate, de 
tip holding, unde se mer
ge până la realizarea şi 
desfacerea produsului fi
nit. In susţinerea progra
mului de modernizare teh
nologică sunţ necesare 
mari eforturi de investi
ţii, car* nu pdt fi asigu
rate însă decât cu spri
jin străin, precumpănitor 
rămânând, totuşi, efortul 
propriu.

In viziunea P.D.S.JEL, ac
ţiunile de privatizare. vor 
fi accelerate, având in 
vedere că în anul viitor 
vor avea loc şi alegerile£ 
fiecare partid urmărind, 
bineînţeles, să obţină un 
capital electoral câ* mai 
confortabil.

Din programul de pri
vatizare reiese că Sn a- 
nuL viitor se va extinde 
stimularea întreprinderi
lor mici şi mijlocii, se va 
dezvolta reţeaua naţională , 
de centre de consultanţă 
pentru întreprinzători, ar
monizând, în acelaşi timp 
funcţionarea sistemului u- 
nitar şi operativ de infor
mare cu cel al Uniunii 
Europene. De asemenea, 
se are In vedere comple
tarea cadrului legislativ 
specific şi vor fi aplicate, 
în continuare, măsuri de 
restructurare a societăţi
lor comerciale şi regiilor 
autonome, urmârindu-se 
modernizarea tehnologică 
şi protecţia mediului. Iată 
doar câteva din obiecti
vele oare. în - 'viziunea 
P.D.S.R., sunt menite să 
determine mersul înainte 
a l1 economiei româneşti

NICOLAE T1RCOB

O1-»

RT|*
6,30 Seriale, desene a_ 

fumate; 9,05 Springfield 
Story (s); 10,05 Santa 
Barbara <s); 11,00 Fru
mos şi bogat (s); 11,30 
Vremea dorinţei (s); 12,00 
Preţul e fierbinte (esî; 
12,30 Duelul familiilor 
(cs); 13.00 Magazinul a- 
miezii; 13,30 Fetele de 
aur (siteom.); 14,00 Pa
siunea ei e crima (s.p.); 
15,00 Barbet Schafer taik. 
Show; 16,00 Ilona Christen 
talkshow; 17,00 Hans Mei- 
ser talksiiow; 18.00 Jeo- 
pardy.i (cs>; 18.30 Intre
noi (s); 19,00 Bună seara 
<mag landurilor); 19.45
Ştiri, sport, meteo; 2040 
Exploziv (magazin); 20,40 
Libertate — un cuvânt 
nostim (s. SF).

CANALE 5
) T40 Ştiri; 9,45 Show-ul 
iui Maurtzto Costanzo (r); 
12-30 Forum (Show); 14,00 
Ştiri; 1445 Cotidiene 
(show); 14,40 Beautiful
15.45 — Casa Ca stagna 
(s); 15.15 BobinsonJi (s); 
(show): 17,00 Desene a- 
nimate; 19.00 OK, preţul 
e corect (cs): 20.00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
2145 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Film; 0,00 
Ş tiri; 045 Show-ul lui 
M. Costanzo; 240 Coti
diene (show/reluare) ;
2.45 Circulă zvonul (r>;
3.00 Revista presei; 340 
Cin Cin (s); 440 Fron
tierele spiritului (emi
siune religioasă); 6,00 
Target (magazin — re
luare).

ŞAHI &
640 Germania azi di

mineaţă; 10,00 Cannon 
(s.p.); U 00 Imufai fante
ziilor («); 12,00 Kriminal- 
tango (s/r); 13,00 Love 
Boat (S); 1440 Trap per 
John. M D. (s); 15,00 Star 
Trek (s. SF); 16.00 Mac 
Gyver (s.p.); 17,00 Tenis. 
G>and Slam Cap de fat 
Munchen — sferturi de 
finală; 1940 Ştiri, me
teo. sport; 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Co
misarul Rex (s.p.); 22,00 
Schreinemaekers live -*• 
întrebări incomode; 1,00 
Harald Schmidt talkshow; 
2,00 Verdictul (f.gr.); 
445 Star Trek (s/r); 
545 MacGyver (s/r); 645 
AşaJl viaţa (s/r).

NBC
640 Ştiri, cu Tom Bro- 

kaw; 7,00 Ştiri fi re. 
portaje ITNî 740 Hoţii 
şi afaceri (do); 8,00 Azi 
— Informaţii Ia zi; 10,00 
Super Shop* 11,00 Roata 
hanilor: Eu 1 o pa; 15,30
Ultimele zvonuri bursie. 
re; 1740 Roata banilor: 
SUA; 1840 Biietin bur- 
sibr; 19,00 Ştiri 8  repor
taje ITN; 1940 Ushuaia 
cu H. Dickinson (do); 
20,30 Selina Scott 
Show; 2140 Magazinul 
ştirilor NBC; 2240 Ştiri şi 
reportaje ITN; 23.00 
Show-ul serii, cu Jay 
Lene; 040 Baschet. 
NC A A Final; 140 Bule. 
tin Bursier; 140 Ştirile 
nopţii cU T. Brokaw.

3 fi0 Femei inimoase 
(s); 740 Teledimineaţa;
945 Jurnal canadian; 
945 Bibi şi prietenii săi 
(s); 10,15 Reflecţii (r);
11.15 Fa, Si, La, a cânta
(cs); 11,45 Fiicele lui
Caleb (s/r); 12.30 Jos
măştile (mag.); 13.45'Jur
nal F 3; 14,05 Luminile 
Parisului (r); 14,30 Fran- 
colonii (r); , 15,30 Doar o 
oră (mag./r); 16,30 Fe
mei inimoase (s/r); 1745 
Bibi şi prietenii săi (s/r);
18.15 Studio Gabriel (div.); 
18,45 Campionul (cs);
19.15 Perspective asupra
Amcricii (mag.); 20,00
Luminile Parisului; 20,30 
Jurnal elveţian; 21,00 
Căsătorie (I); 22,40 30
milioane de prieteni (r).

| RAI UNO J
7,00 Ştiri; 7,45 UnomaL. 

tina (mag.); 10,35 Film ; 
12,10 Dimineaţa verde 
(mag.); 13,25 Ştiri; 13,3Ş 
Doamna in galben (4 ; 
14.30 Ştiri; 1540 Sala de 
jocuri (cs): 16,45 SoHetico 
(mag. copiilor): 16.50 De
sene animate; 18,30 Zor. 
ro (s); 18,50 Azi în Far. 
lament; 19,50 Luna Park 
(cs); 21,00 Ştiri, meteo, 
sport; 21,40 Film; 23,35 
După „bip“ lăsaţi me
sajul (show); 140 Ştiri, 
zodiac, meteo; 140 Talie 
jdasă (mag.); 2,00 In
şoaptă (var.); 2,15 Film; 
345 Atâta plăcere (var.); 
5,00 Doc Music Club.
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CONSILIUL LO C AL— ACEST P A R L A M E N T  A L C ETĂ Tîi

A L E G A T O R I ş i
Preocupările Consiliului 

local al comunei Vaţa de 
Jos au mai fost găzduiţi; 
la această rubrică a ziaru
lui nostru. Acum când se 
apropie vremea bilanţului 
actualei legislaturi, o mai 
facem o dată, la invitaţia 
primarului comunei, «li ing. 
Florian Tomuş. în docu
mentare insă am parcurs 
drumul invers, de la ale
a to r i  către aleşi, aşa câ 
iată-i faţă in faţă. in a- 
ceastă pagină _de ,ziar.

„Oe-a făcut Consiliul lo
cal in actuala legislatură 
pentru localitatea dv,?“ -*■: 
a  fost întrebarea laitmo
tiv cu care ne-am adresat 
unor alegatori din câteva 
sate ale comunei, care in 
februarie şi septeţobrie 
1992 au investit ceva spe
ranţe in aleşii lor.

Dl Iiie Teşea, din Tîr- 
nava de Criş, e de părere 
că prea puţine işi poate 
trece la activ Consiliul lo
cal in satul său. „Drumu
rile satului sunt numai 
hârtoape, iar cu punerea 
in posesie a pământului, 
cred câ, după cum mer
ge, vom bate ani mulţi 
drumurile judecătoriei. Co
misia locală, cei care o 
alcătuiesc, ori nu vor, ori 
nu ştiu ce să facă. Dacă 
s-a făcut ceva bun, este 
cumpărarea pentru sat a 
unei clădiri din patrimo
niul fostului CAP şi ame
najarea ei în cămin cul
tural, domt şi cd inventa
rul necesar organizării aici 
a unor evenimente de fa
milie*.

„Pământul ,asta-i durerea 
cea mai mare a oamenilor 
— zice dl Remus Purcel. 
Până acum trebuiau să fie 
clarificaţi proprietarii şi
proprietăţile**.

Pe dl Nicolae GiUr, din 
sa tijă centru de comună 
Vaţa, l-am întâlnit Ia moa
ra din TlmaVa de Criş.

— Dv, in Viţa nu aveţi 
moară?

N-avem.
— Ce-a făcut Consiliul 

local pentru sătul dv.?
T — în limita bugetului pe 
care l-a avut la dispozi
ţie, a făcut câte ceva.

In satele eotam el Vaţa 
de Jos, oamenii pleacă de
vreme la treburi, ca in 
toaţâ lumea satelor. Aia 
ee face că am lest repede 
reperaţi pe uliţa Brotunei 
şi Înconjuraţi de săteni. Nu 
sunt prea Încântaţi de a- 
leşii tor.

Antonia Voica.- „Uitaţi-vă 
peste gard — şi ne arată 
ograda şcolii — şi o să ve
deţi <* a făcut Consiliul 
local In aproape patru ani 
pentru satul nostru. Pe 
banii noştri am cumpărat. 
Înainte de Revoluţie, 40 
ase de fe-c-a, să ne con
struim şi noi cămin cul
tural. Cu b.c.a.-ui am ră
mas. Adică cu ce a mai 
rămas din el (vreo 4—5 

viSte — «•«*•). A luat fieca
re când nu l-a văzut ni
meni ,câţ i-a trebuit. Nici 
poliţia locală n-a între
prins nimic ca să-i depis
teze pe cei ce l-au furat.

Drumul satului era nu
mai gropi. Ca să fie cât de 
cât dreulabil, am plătit din

banii noştri balastul, În
cărcarea lui, camionul pen
tru transport**.

„Satul, ziqp d l Cristian 
Dragomir, e scăpat de sub 
control".

„Pentru satul nostru, a- 
firm i dl Ioan Votca, în
că nu a făcut ceva Con
siliul local. Nici măcar pro
blema proprietăţii asupra 
pământului şi punerea tn 
posesie nu s-a rezolvat, 
înainte vreme, când era 
CAP-ul, s-au croit drumuri 
de acces prin haiââ Acum 
cei pe proprietăţile cărora 
trec aceste drumuri, nu 
ne mai lasă s i  circulăm pe 
ele, pentru că np i-a corn- 
pensat nimeni cu suprafe
ţele respective. A fost con
stituită rezerva la dispo
ziţia comisiei, dar şi-au

re  neam  implicat In ac
tuala legislatură, elibera
rea titlurilor de proprieta
te  şi punerea in posesie 
s-a situat printre perma
nenţe. Sfe pare câ dacă 
merge greu această acţiu
ne, e şi din cauză câ oa- 

n-au înţeles bine le- 
că ei sunt puşi in 

posesie pe pământurile cu 
au intrat in CAP. 

luat în consideraţie 
actele car*' atestă

proprietatea, dar nu pa
r t  dăm de capăt, 

pă actele cu care oamenii 
vin la comisie, ar trebui 
să mai avem lucft pe atâta 
pământ cât este tn reali
tate. Extrasele de carte 
funciară sunt acte legale, 
d ar mişcarea pământurilor 
din 1902, de când fiinţea*

căminele culturale din O- 
eiu şi Basarabasa. Anul 
acesta am început asfalta
rea străzilor in satul cen
tru de comună. Am asfal
tat strada Plopilor şi in 
proiectul de buget pe 1996, 
am prevăzut asfaltarea a 

; încă două străzi.
La cele mai multe din

tre şcolile săteşti, am fă
cut reparaţii Curente.

-—Dle primar, satul Va
ţa de Jos a avut" o centra
lă termică, ce «ksservea 
şcoala, staţiunea, cele două 
blocuri şi unităţile de lă 
parterul lor. Am aflat câ 
nu mai funcţionează. Cum 
se Încălzesc acum aceşti 
oameni?

Cu sobe sau cu ce pot. 
Centrala termită a vân
dut-o RAGCL Brad, iar

■-Jâfe:

■ !'*■<■> •'. ■ ■ •* c •

+, y' t'-'W {/’ ' */,
. c

s   ̂ m

itM mtă

; ■ ,v V

Iată ce a mal rămas din 40 mc de fc-c.a, după ce fiecare a  luat cât a 
putut atunci când nu l-a văzut nimeni. Păcat J  E ra plătit dbş banii săteni- 
iar din Bretona pentru a-şl fac# căminul lor calturat.

FM» FAVEL LAXA

Impărţit-c* ei, ia» noi am 
rămas să ne tot certăm 
uni» cu alţii Cu distribui
rea buteliilor de aragaz nu 
e nici un fel de rânduia- 
lâ. Schimbă butelii doar 
cei care sunt Înţeleşi cu 
distribuitorii, La Brad, la 
depozit, degeaba ne du
cem s-o schimbăm, căci 
brâdenii au tichete pentru 
schimbatul buteliei. Nu-i 
nimic, vin ele alegerile la 
anul".

In Ocişor — . nici ţipe
nie de om pe uliţa satului 
Intrăm Ia întâmplare, hi 
curtea unui gospodar. Es
te a dlui Trifan Pascu,

— Dle Pascu, ee a făcut
Consiliul local pentru sa
tul dv In actuala legisla
tură? - r  x ,

— Un pod. Atât. Eu nu 
ştiu să mai fi făcut alt
ceva. Şi suntem şi noi aici 
vreo 87 de familii care plă
tim impozit.

Asta spun alegătorii. O 
parte a tor .evident. Nu 
i-ara căutat pe cei nemul
ţumiţi. Cum apreciază bi
lanţul actualei legislaturi 
primarul comunei?

— între acţiuhile ln ca

ză Cartea funciară, a fost 
foarte mare. Problemele 
cma inai grele le avem la 
Basarabasa. unde s-au fă
cut nişte compensări eu 
IAS. '

Vorbind despre 8ctivitâ- 
■f&  in  cel tre i a n i ,şi Jtt- 
mâtate, aş aprecia câ s-a 
făcut -ceva. Am rezolvat 
problema iluminatului pu
blic In sate. Greutăţi mai 
sunt. Numai pentru sate
le comunei Vaţa ar trebui 
câ o echipă, timp de două 
zile pe lună, să rezol#» 
deranjamente. Am fost la 
secţia RENEL. Au În in
tenţie să realizeze acest 
iUcru pentru 12 comune 
din zonă.

Am pus tn stare de cir
culaţie corespunzătoare 
drumurile din sate la Bir- 
lîa, Căzăneşti, Prihodişte, 
Oclu. Aş remarca in mod 
deosebit contribuţia la ac
ţiune a sătenilor din Ociu.

Am avut preocupări pen
tru  revigorarea activităţii 
culturale in comună, dar 
ăici mai avem mult de lu
cru la crearea bazei ma
teriale. Până acum am 
făcut reparaţii capitale la

cumpărătorul a organizat 
în clădire activitate co
mercială.
■ — Cum a fost posibil sâ 
Se scoată -din patrimoniul 
statului un asemenea te a ?

—  S-a Întâmplat înain
te de a fi noi aleşi. Să 
cont» nul 1 cu v ceea ca am 
făcut sau intenţionăm nai 
să mai facem te  actuala 

; legislatură.
Am realizat planul ur

banistic general pentru sa
tele Vaţa, Tîrnava de‘Criş 
şi Brotuna. Altul viitor 
contăm pe venituri pro
prii de o sută şi ceva de 
milioane, cu care să în
cepem construcţia une» ca
se de cultură la Vaţa de 

.Jos,
Asta este. Completat cu 

promisiunile pentru per
spectivă, de care de ase. 
menea dl primar ne-a vor
bit, bilanţul a trei ani. şi 
jtţmătate de „guvernare" a 
actualului Consiliu local 
spune ceva.; Asociat cu 
speranţele neîmplinite ale 
alegătorilor insă, spune 
cam puţin.

ION CIOCLEt

. r a  q
CUVÂNTULUI LIBER. • _

RAMANEM BUNI DE PLATA ?
In generozitatea sa faţă 

de veteranii de război, sta
tul român postdecembrist 
le-a acordat acestora scu
tire de impozitul pe veni
tul agricol, scutire de im
pozitul pe salarii, pe clă
diri şi alte venituri.

Noi, veteranii, suntem 
scutiţi de impozitul agri
col, ' conform suprafeţelor 
înscrise în Registrul agri- 
col ai comunei, dar pen
tru impozitul pe clădiri. 
Secţia financiară ne cere

transcrierile respective. Şi 
iată câ nereuşind să pro- 
curăm actele cerute, nu 
beneficiem de prevederile 
legii. ■ ^

Dar rită întreb — şi prin 
dv. întrebăm şi autorită
ţile financiare — dacă pen
tru impozitul agricol se iati 
de bune cele înscrise in 
Registrul agricol al comu
nei, de ce pentru impozi
tul pe clădiri n ţ se cer ac
te in plus. pe care fie că 
nu le  putem procura, fi«

în plus acte de la Cartea câ ne pun pe drumuri zi-
funciar# cum că avem in
tabulată pe noi casa in ca
re locuim. Or, aici întâm
pinăm dificultăţi Pe lân
gă aglomeraţia de nede- 
scris de la Cartea funcia
ră, unde mereu suntem îm
brânciţi şi daţi la o parte, 
nerespeetându-ni-se vârsta 
şi neajungând la ghişeu, 
recomandându-ni-se să ve
nim data viitoare, când 
situaţia se repetă, se poa
te întâmpla ca imobilul sâ 
nu fie transcris pe vetera
nul respectiv, deoarece în 
perioada comunistă nu s-au 
prea făcut succesiunile şi

le întregi? Casa'  cu ane
xele gospodăreşti nu sunt 
Înscrise in Registrul agri
col? De ce agricolul în
scris e valabil iar clădi
rea nu?

Desigur, birocraţii au ar
gumentele lor şi vor da 
un oarecare răspuns. Dar 
noi, veteranii, ştim că —• 
deşi legea ne face acest fa
vor — datorită birocraţiei în
cetăţenită in ţara noastră 
rămânem buni de plată.

Cu mulţumiri, 
veteran IOAN FODOB, 
Curechiu — Hunedoara

POŞTA RUBRICII
Dle Andrei Vasne. dîn ca un redactor sâ fi Stai 

de vorbă cu dv, iar dacă 
cineva a  vorbit cu dv, ar 
fi trebuit să urmăriţi zia
rul.

■  Ne pare sincer râu 
— stimate dle Nicolae Uni. 
gurean, din Zam

Deva. Cu ce probleme vreţi 
să vă adresaţi instanţei ju
decătoreşti, de vreme ce 
nu cunoaşteţi când şi cum 
aţi fost defăimat In coloa
nele ziarului nostru ?

Servicii de genul celor 
solicitate — adică sâ vă 
comunicăm numărul ziarii-' 
lui, să vă confirmăm da
că intr-adevăr aşa stau lu
crurile şi să vă expediem 
copie după articolul pu
blicat — nu facem. Cu o 
astfel de situaţie nu ne-am 
mai confruntat. Oricum, 
dacă v a  apărut numele în 
ziar. trebuia in prealabil

n-am reuşit sâ desşifrâm 
in totalitate şcrisui.dv. Ara 
dedus totuşi câ nu sunteţi 
mulţumit cu răspunsul a- 
părut în ziarul nostru nr, 
1511/14 noiembrie 1995, 
referitor la cele trei călă
torii duble (sau 6 simple), 
cu trenul costând pensio
narii doar 50 la şută din 
tariful integral.

f O INIŢIATIVA t
î  Prefectul judeţuiui aste aecis sâ atace frontal — 
ţ ş l de pe nouă funcţie — problemele vitale ale jude- 
1 ţolui. Pentru realizarea unei cunoaşteri detaliate a 
; acestora, ca şi pentru accelerarea rezolvărilor, pre

fectul a hotărât ca, pe baza unui grafic, Comisia ad
ministrativă a Prefecturii, sâ se deplaseze in prin
cipalele localităţi aie judeţului, pentru receptarea 
problemelor acestora şi determinare# rezolvării lor.

Este necesar de menţionat, credem, câ din- Co* 
misia administrativă a Prefecturii fac parte toţi di
rectorii instituţiilor descentralizate ale ministerelor 
m judeţ, Sunt repr»Z»TOaw« in comisie; Ministerul 
Sănătăţii, ai învăţământului, al Căituni, al Muncn 
şi Protecţiei Sociale, de Interne, Ministerul Public, 
al Justiţiei, Direcţia Generală a Vămilor. Ministerul 
Finanţelor şi altele. Competenţa de rezolvare este, 
deci, reprezentată corespunzător in această acţiune. 
Ea a început săptămâna trecută eu oraşele din Va
lea Jiului şi va continua cu celelalte localităţi ur
bane ale judeţului.

Luni, 4 decembrie, pe baza informaţiilor culese 
flîtip de o săptămână în Valea Jiului, Comisia ad
ministrativă a analizat variantele de soluţii şf. a a- 
probat conţinutul -unei note de probleme tn atenţia 
Guvernului României. (I.C.j.

RAZII PENTRU BIŞNIŢARII DE VALUTA
Recent, lucrătorii Poli- 10813/18.08.1994. privind

operaţiuni ilegale cu va
lută, i s-a ridicat in vede
rea confiscării suma de

ţiei Municipiului Deva au 
organizat o acţiune pe li
nia depistării persoanelor 
-Cdre desfăşoară acte ilici
te de comerţ, persoane ca
zate .in hotelul SARMIS.

tn : urma acestei acţiuni 
a fost depistat GIGEL DI- 
DILA,' de 37 ani din co
muna. Brăhâşeşti, judeţul 
Galaţi^ patron la SC IVE- 
M AR SRL Brăhâşeşti,' având 
ca obiect achiziţionarea şi 
c»inerc ializarea - de mate
riale feroase şi neferoase 
care a fost sancţionat cu 
100 090 lei amendă pentru 
efectuarea de acte de co
merţ. fără a poseda acte 
de provenienţa a mărfu
rilor. Pentru nerespectarea 
Ordonanţei Guvernului nr

25 000 DM.
Tot cu ocazia unei razii 

desfăşurate pentru depis
tarea persoanelor care 
practică în mod ilegal 
schimb de valută, au fost 
aplicate 13 sancţiQni eon- 
travbnţionale, în valoare de 
1370 000 lei. Cu acest 
prilej au fost T ridicate 
In vederea confiscării 
12 992 000 lei, 2825 dolari 
şi 290 DM. de la CRIS
TIAN MIRCEA POPA. de 
23 ani, din Deva. fără o- 
cupaţie, care a fost şi sanc
ţionat cu 100 009 lei amen
dă.
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B O B O C
Miss şi mister boboc 

din acest an ai Zbicea* 
lui Agricol Geoagiu — 
Ana Maria Mihăilă şi 
Gabriel Stoian, sunt doi 
tineri, evident, frumoşi, 
dornici de a ajunge cât 
mai departe pe drumul 
realizării profesionale, 
ei fiind înscrişi la pro
filul economic ăl liceu- 

, lui. 3

!!
 în ceea ce-1 priveşte, 
de la profesori aşteap
tă o cat mai mare o- 
biectivitate, „note pe 
merit", în aprecierea 
pregătirii lor. în acelaşi 
timp, sunt de părere că 
ar putea invăţa mai 
mult, iar în momentul 
când nu se simt pregă
tiţi, cunosc şi o oareca
re senzaţie de teamă, 
(mai ales la chimie sau 
contabilitate).

. In privinţa creşterii 
\  popularităţii lor după 
i câştigarea titlurilor de 
i miss şi mister, cei doi 
> interlocutori ne-au spus 
ţ că aceasta îi ajută să 
1 se integreze şi să comu.
I nice mai uşor cu cei 
t din jur. (G.B.)

C U V Â N T U L  LIBER

D espre tin e ri, cu un dascăl fo a rte  tâ n ă r
• JLa Grupul Şcolar Agricol Geoagiu am 
întâlnit în rândul cadrelor didactice şi 
oameni tineri ,chiar foarte tineri. Unul 
dintre aceştia este dra Angela Şerbanr 
profesoară de fizică. Mâi exact, de patru 
ani profesor suplinitor ia acest liceu, un
de, conform propriilor mărturisiri, şe sim
te foarte bine, colegii ajutând-o să se 
integreze în colectivul de aici.

— Fiind un cadru didactic foarte tânăr, 
elevii cărora le predaţi se apropie mai u- 
şor de dumneavoastră decât de alţi pro
fesori ? •

— Poate că unii dintre ei au mai mult 
curaj , să-mi spună anumite lucruri, sim- 
ţindu-se mai apropiaţi ca vârstă ; poate 
şi eu le permit puţin mai mult... Oricum, 
eu cred că în timp, ei capătă încredere 
|n  a stabili dialoguri cu profesorii,.

— Sunt preocupaţi elevii unui liceu cu 
profil agricol de o disciplină ca aceea

pe care o predaţi dumneavoastră; e di
ficil să lucraţi cu ei ?

— In general nu prea manifestau ase
menea preocupări dar, începând de anul 
trecut (odată cu introducerea unor spe
cializări noi — topografie şi operator în 
industria cărnii) elevii manifestă mai 

"mult interes pentru fizică, muncă mea 
devenind astfel mai uşoară.

— Ce consideraţi că le lipseşte mai 
mult elevilor în momentul de faţă în ce 
priveşte pregătirea lor ? ,

— Cred că elevii învaţă foarte strict 
materiile din şcoală. Ei ar trebui îndru
maţi să înveţe sâ ansambleze, să facă 
conexiuni logice în ceea ce au învăţat.

— Nemulţumiri aveţi ? • ;
— Principala nemulţumire ar fi sta

tutul meu de profesor suplinitor, iar ceea 
ce-mi doresc este să fac şi pasul următor, 
spre statutul de profesor titular.

G. BlRLA

Pledoarie pentru pace
„Trebuie să fie pace. 

Va fi pace !“ Se pare că 
acestea au fost ultimele 
cuvinte ale aceluia care a 
luptat pentru obţinerea 
ei : Itzhak Rabin.

Pace! Iată un cuvânt 
care în ultimul timp e 
tot mai des auzit. Pacea 
e dorită de toţi, dar cu 
ce preţ obţinută! Dru
mul spre ea nu este uşor, 
ci presărat cu sânge şi 
labrimi. La ea se ajunge 
aşadar' printr-un război 
continuu. Acestui război 
au vrut să-i pună capăt 
o mână de oameni cu 
dragoste de pace şi de 
binefacerile pe care aeeas- 
jta le aduce celor din jur.

Dar iată că sunt mulţi 
aceia care nu vor o lu

me în care să domneas
că pacea. Nedorind-o pen
tru ei, în loc să-i lase pe 
ceilalţi să viseze o lume 
mai bună, şâ facă tot po
sibilul ca ‘ ea să existe, 
aceşti oameni distrug tot 
ce-au făcut alţii : distrug 
liniştea şi speranţa unei 
mai bune comunicări în
tre popoare, distrug to
tul cu un singur foc de 
armă.

De ce e posibil acest 
lucru ? Oare când îşi vor 
da oamenii seama că soar
ta lumii depinde de ei ? 
Dare când vor înceta , să 
se urască, să se ucidă 
între ei ? Când vor ’ a- 
runca armele şi când se 
vor îmbrăţişa cu toţii în- 
tr-o lume liberă şi fără 
războaie ?

Dar va exista vreoda
tă o lume fără războaie ? 
Cu siguranţă, căci într-un 
fel sau altul, sub un nu- 
me sau altul, fiecare om 
şi fiecare' grupare politi
că sau de altă natură din 
lume vrea pacea. Pentru 
a ajunge la ea trebuie să 
luptăm cu toţii, căci nu
mai împreună vom pu
tea. obţine Rezultate pe 
măsură.

Deci haideţi, oameni, 
tineri de pe întreg pă
mântul, haideţi să lup
tăm împreună, să urmăm 
exemplul lui Itzhak Rabin 
şi să transformăm lumea 
într-un ioc in care „SA 
FIE PACE".

MIUAELA GLlGOIt, 
Brad

\ :
MIXODORA MUNTEAN, din Reşiţa, care a ob

ţinut un premiu special la Festivalul de muzică u- 
şoară „Stelele cetăţii". , ' î.......
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Un solist cu mulţi fani în rândul ti
nerilor : Laurenţiu Duţă, prezent la 
„Stelele cetăţii", Ia Deva.

Un gând şi o 
poanta la Club T

„Nimic mai duios decât a vedea o 
mamă cu ce ochi priveşte când alăp
tează copilul. Nimic mai demn ca o 
mamă în mijlocul copiilor ei*.

J.W. GOETHE

O CONSULTAŢIE 
LA PSIHIATRU

— Vă rog să-mi spuneţi tânără 
doamnă, la dumneavoastră în familie 
s-au semnălaţ cazuri de... mania su
periorităţii ?

— De, ce să zic, uneori soţul meu 
arp asemenea idei. Spune că el ar fi 
capul familiei, dar nu-1 ţine m ult!

Acuni eu pot spune că 
am, reuşit să trec peste 
această întâmplare a vie- 

£ ţii mele. Am putut vedea 
î  în mod realist că nu am 

pentru ce lupta, ba chiar 
nu are rost să-mi fac spe
ranţe. Intr-un cuvânt 

. m-am împăcat cu gândul. 
Desigur aşa cum îmi scrii, 
această dragoste interzi
să şi fără speranţă apare 
nu doar cât eşti studen
tă şi necăsătorită, dar 
poate apărea chiar 
după ce ţi-ai găsit pere-; 
chea, şi 'chiar apare ! Ce 
vom face atunci ?

Cum spui t u : „Inima 
caldă şi mintea limpe

de". Aşa ar trebui să fie, 
.ar trebui să ne conducem 
după morala noastră creş
tină şi să nu poftim ce 
e al altuia..; Să avem

mintea limpede, să vedem 
ce e permis şi ce . nu e 
permis, să ştifn să ne stă
pânim dorinţele trupului 
şi să punem înainte de 
toate morala: Vezi tu în
să în ziua de azi sunt 
mulţi tineri care du ştiu 
ce spun « l e  10 porunci 
şi nici părinţii, nici şcoa-

i Cum să te tratezi de
I - •  Uită-te cel puţin o jumătate de oră in oglindă.
J Strâmbă-te cum crezi că îţi stă cel mai bine. Repetă
|  aceleaşi gesturi şi in societate.
* •  Vorbeşte mult singur (ă), tare prin casă. Poves- 
I teşte-ţi tot felul de lucruri drăguţe.
* •  Nu mânca seara. Stomacul plin la ore târzii creea- 
|  ză angoase, regrete, panică, jenă.
J •  Reţine orice compliment pe care îl primeşti t Re-
|  petă-ţi-1 in gând, în flecare zi. ţ
* •  Urmăreşte-i cu atenţie pe cei care au aceleaşi de- 
J fecte ca şi tine. Dezinvoltura lor — chiar dacă numai 
I aparentă — îţi va da curaj.
* •  Nu te izola. Alege-ţi amici zgomotoşi, naturali, 
1 vioi, fără fasoane.

« Când eşti sărac sau n-ai studii suficiente, recu- 
I noaşte de la început. Nu căuta să pari altceva decât eşti.
* Echilibristica e grea !

la nu abordează această *| 
problemă atât de delica- !* 
i ă : IUBIREA. Cu toate j  
acestea dragostea rămâne Ş 
o problemă actuală în J- 
toate timpurile. De când \ 
au fost oameni şi cât vor Ş 
mar fi pe pământ, se vor 5 
iubi pentru că dragostea j  
e veşnică. ' 4

Eu cred că în primul 4 
rând le-aş spune priete-.î 
nilor mei cititorii care;; 
au probleme de acest gen: *■
« Nu confundaţi Sexul« 
cu Iubirea I ». Dar despre Ş 
asta trebuie spus măi 
mult. Pe curârid. »,

INA DELEANU |
-** • w y v ; ■. ■

in atenţia

După o scurtă vacanţă 
âu compus trei piese noi 
pentru Soundtrack-ul fil
mului Maximum Overdrive 
în regia lui Stephen Kirig. 
Alături de melodia Who 
Made Who, no. 16 in UK 
(31. 05. ’86), pe acest sound- 
track mai erau incluse şi 
două piese instrumentale 
D.T. şi Chase The Ace. A- 
ceste piese vor figura pe 
compilaţia „Who vMade 
Who" (WEA), apărută în 
iunie ’86, o selecţie a ce
lor mai reuşite hituri: Al
bumul a fost un bun pri
lej de relansare a grupu- 

, lui, de atragere de fani 
noi. într-un interviu, Angus 
spune: „AC/DC nu a mu
rit, ci este mai vital ca 
niciodată".

La începutul lui 1987 se 
reîntorc la Sydney pentru

MUSIC BOX AC/DC
a se recrea şt a compune 
materiale noi. între apri
lie şi iunie 1987 au un 
miniturneu australian de 
promoţie a noilor compozi
ţii; apoi pe 10 august cu pro
ducătorii consacraţi Vanda/ 
Young încep înregistrarea 
unui nou album în regiu
nea franceză Provenee la 
castelul Mirabelle- Primul 
•extras pe single, - Heat 
Seeker (Atlantic) având o 
durată de 3’ 43”, figurea
ză pe locul 12 în UK (28. 
01. 1988). Videoclipul pie
sei a fost realizat cu aju
torul a 300 de fani care 
au asaltat încă de la 7 
dimineaţa Elstree Film 
Studios din North London.

Clipul înfăţişează un show 
al grupului în mijlocul u- 
nor fani dezlănţuiţi, pe 
scenă aterizând o rachetă 
adevărată din care iese 
Angus Young într-un to
rent de riff-uri de chitară. 
Filmările au durat două 
ore şi, au beneficiat de nu
meroase efecte pirotehnice 
care erau să-l accidente
zi pe Angus.

La 4 ianuarie 1988 A0/ 
DC începe un nou turneu 
mondial în Australia şi 
Noua Zeelândă. Albumul 
„Blow Up Your Videos", 
apărând pe piaţă la 5. 02, 
’88, atinge locul 12 în re
vista americană Billboard. 
A urmat un masiv turneu

european cu grupul Dokken 
ee va cuprinde Anglia (mar
tie ’88), Germania (28 martie 
—11 aprilie), Franţa (apri
lie) şi Scandinavia (mai— 
iunie). In luna mai Mal- 
colm Young părăseşte tem
porar grupul, motivând 6- 
boseala acumulată în lun
gile turnee, de fapt el in- 
ternându-se într-o elinică de 
dezalcoolizare. Pentru a fi
naliza turneul european, 
dar mai ales pentru mult 
aşteptatul turneu american, 
au găsit o soluţie de com
promis utilizându-1 pe Vă
rul lor mai mic Stevie 
Young (fost roadie a lui 
AC/DG pe parcursul tur
neului australian) care sea

mănă izbitor cu Malcolm. 
Turneul american durează 
6 luni, după care Malcolm 
complet refăcut revine în 
grupul care l-a consacrat, 
AC/DC.

Urmează o lungă perioa
dă -de repaus ce va dura 
11 luni, timp în care fraţii 
Young se întorc în Aus
tralia şi încep să compu
nă piese noi. Profitând de 
această perioadă Simon 
Wright participă la reali
zarea albumului „Look Up 
The Volves", înlocuindu-1 
pe bateristul Vinnie Appice 
în grupul lui James Ronald 
Dio. în decembrie ’89 Si
mon pleacă într»un turneu 
cu Dio, anunţându-şi re 
tragerea din grupul AG/DG.

(Va urma). 1

HORIA SEBEŞAN

Când prietena vin®, la 
.prima întâlnire îmbrăcată 
predominant cu- o anumi
tă culoare, ea vă transmite:

ALB : „Toate visele me
le sunt legate de tine. 
M-am îndrăgostit din cli
pa în care te-am văzut".

G R I: „Am acceptat să 
ies cu tine doar pentru a 
le face în ciudă prietene
lor mele. Orice ai face; nu 
ai să mă cucereşti".

BLEU : „Nu sunt aşa de 
naivă cum crezi. Ai grijă, 
pisica blândă zgârie rău”.

Roz: „Abia aştept să ne 
cunoaştem mai bine. Sunt 
curioasă să văd dacă me
riţi statutul de şex-simbol 
pe care ţi l-au dai fostele 
tale prietene”.

NEGRU : „Sunt o ţipă 
independentă şi nu am ne
voie de tine, cine ştie ce. 
Am venit la întâlnire pen
tru că mă plictiseam în 
casă". -

ROŞU : „îmi place să mă 
distrez la nebunie. Dacă 
eşti un tip morocănos, mai 
bine pleacă, dacă nu, o sâ 
ai parte de toate nebuniile 
din lume".

MOV: „Sunt o visătoa. 
re incurabilă. Aş vrea să
ne plimbăm pe Lună şi
pe Marte. Dacă eşti un
tip mai dur, mai bine o
coleşte-mă. Nu ne vom în
ţelege".
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C O M U N I C A T  
ciur a Judeţului Hunedoara

- A  organizat Comisia judeţeană în vederea aplicării prevederilor art. 22 
din Legea nr. 55/1995, lege pentru accelerarea procesului de privatizare.

Comisia judeţeană coordonează pregătirea privatizării societăţilor co
merciale prestatoare de servicii pentru agricultura de tip Agromec, Servagromec 
şi Agroservice din judeţ, întocmeşte rapoartele de evaluare ale aeestora şi cen
tralizează opţiunile exprimate de deţinătorii unui drept de preferinţă până la data 
de 10 decembrie 1995. .. . .

Ofertele de cumpărare de acţiuni se depun la secretariatul Comisiei 
Judeţene, situat în cadrul Direcţiei Generale pentru Agricultură din Deva, str. 1 
Decembrie, nr. 19.

Programul.de desfăşurare a activităţii comisiei se afişează la sediul societă
ţilor comerciale, al primăriilor din localităţile de pe raza de activitate a societă
ţilor comerciale şi a instituţiilor reprezen tate în comisie, potrivit prevederilor art. 1 
din Normele Metodologice la hotărârea Guvernului nr. 855/23 octombrie 1995, 
publicate în Monitorul Oficial nr. 251'1995.

Zilnic între orele 8— 15 (cu excepţia zilelor nelucrătoare) Ja telefoanele: 
617453 şi 615570 se pot obţine informaţii. de la Biroul de relaţii cu publicul.

Indicatorii economico-f inanci ari ai societăţilor comerqiale se prezintă
astfel:
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Geoagiu, str. Calea
Agromec Geoagiu Romanilor, nr. 26 

Telefon 168
1020742 173275 0 58

Agromec Baia de 
Criş

Baia de Criş, str. 
Calea Moţilor, nr. 679254 106861 0 35
11
Telefon 107 
Călan, str. Tabăra 975400 401486 0 78Agromec Călan
Militară, nr. 3 
Telefon 730478

Agromec Deva Deva, str. Depozi- 1697896 174861 0 44
te «or, nr. 10 
Telefon 621902

Agromec Haţeg Haţeg, str. Progre
sului, nr. 57

1334000 310441 0 60

Telefon 770523
Agromec Hunedoara, str. Stu- 628087 141487 0 36

i Hunedoara fit, nr. 4
1

Agromec Ilia
Telefon 711759 
Ilia, str. Libertăţii, 
nr. 141 
Telefon 152

2209551 320646 0 94

Agromec Luncoiu Luncoiu de Jos, str. 315133 42999 0 15
de Jos

Agromec Orăştie

Valea Lungă, nr. 1 
Telefon 650529 
Orăştie, str. Luncii, 
nr. 6

1893954 273122 0 72

* . . Telefon 641355
40Agromec Retezat Cîrneşti, str. Şo- 652950 115524 472

Cîrneşti şeaua Naţională, 
nr. 231 
Telefon 107

-

Agromec Simeria Simeria, str. Tra- 
ian, nr. 104

1247826 336031 0 66

Telefon 661321
Agromec Teliuc Teliuc, str. Al. Mo- 76171 53733 0 17

rii, nr. 15
1 - Telefon 738386

■  ™»" ■  “ ■  ■ "  “ ■  “ •
............ '"“î 1 CONSUMCOOP ORĂŞTIE

S.C. SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA ţ «
1 Str. N. Bălcescu, nr. 8

*

on 738386 1 |

J Anunţă înfiinţarea, începând cu data de 
1 5 decembrie, a unui centru de subscriere a 
\ cupoanelor nominative şi carnetelor cu certi- 
) ficate de acţionar Ia sed'ul societăţii (Sala de 
\ şedinţe, bloc CFU) pentru angajaţii şi pensio- 
) narii societăţii, având program de lucru între

1%
Anunţă intenţia de majorare a cotei de a- | ţ

|  daos pentru :
’ 0  desfacere mărfuri cu amănuntul, alimen- |
|  tare şi nealimentare Ia 50 la sută ; !
j 0 desfacere mărfuri în cofetării la 100 Ia I

orele 8 —16.

su tă ; j
0 desfacere mărfuri în unităţile de alimen- J 

I taţie publică la 200 la sută, începând cu data j 
I de 01. 01. 1996.
I
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BERBEC
Zi încărcată la birou. Stabilitate in relaţia cu 

persoana iubită. O femeie vă furnizează informaţii 
deosebite. Duminică sunteţi pus in situaţii inedite. 
Acumulaţi energie care, nefolosită, riscă să se 
transforme intr-un cazan sub presiune. La sfârşitul 
intervalului, vă va preocupa familia. Oferiţi înţele
gere celor pe care îi iubiţi (

TAUR
Veţi încasa bani şi veţi face cinste unui prieten 

care v-a ajutat la realizarea unor materiale. Aten
ţie la actele care vă trec prin mână. Drumuri scur
te, treburi gospodăreşti. Sâmbătă, reuniune de fa
milie şi divergenţe de opinii: cedaţi în favoarea pă
rinţilor. Evitaţi alimentele greu digerabile. Un co
leg de birou vă pune beţe în roate, dar âveţi şi a- 
liaţi cu care puteţi face echipă cu succes. încasaţi 
bani, dar faceţi cumpărături pentru sărbători.

GEMENI
Capacitate maximă de a vă comunica ideile. Câş-, 

tiguri de bani nesperate. Popularitatea dv. este In 
creştere. Sâmbătă, indispoziţie de scurtă durată. Este 
posibil să fiţi atras într-o afacere secretă sau într-o 
relaţie sentimentală clandestină. Trebuie să vă plă
tiţi datoriile, dar vă veţi reechilibra repede bugetuL 
Interes pentru chestiunile oculte.

RAC
Este în discuţie o schimbare de locuinţă, repa- 

raţii, de care nu prea vă arde momentan. Prietenii 
care v-au dus dorul vă asaltează. Nu hotărâţi în 
pripă, gândiţi-vă bine înainte de a le promite să fiţi 
împreună de sărbători. Dozaţi-vă efortul pentru a 
fi cât mai eficient. Perechea dv. oficială are aceleaşi 
aspiraţii cu dv. Şanse de bani. Reuşite pe‘ mai mul
te planuri. Vă preocupă costumaţia de sărbători.

LEU
Invitaţii tentante, dispoziţie pentru distracţie. Pri

miţi un cadou. Dialog tonic cu largă audienţă, umor 
rafinat. S-ar putea sâ amânaţi o plecare. Cineva din 
familie acuză dureri şi va trebui să luaţi măsuri. 
Luni, controversa c u . un superior vă va lua prin 
surprindere şi nu veţi avea câştig de cauză; apli
caţi diplomaţia. Problemele de sănătate se vor re
zolva. Discuţii pe seama banilor; doriţi să achiziţio
naţi un obiect valoros.

FECIOARA
Sunteţi inspirat în tot ce faceţi» Vizită neaştepta

tă a unui prieten de departe. Nu-i exclus să fiţi tr i 
mis într-o delegaţie. Capacitate de concentrare mi
nimă; nu începeţi noi activităţi. Sunteţi cu gându
rile împrăştiate şi vina o poartă persoana iubită. 
Inspiraţie în domeniul profesional.

BALANŢA
Schimb de opinii utile cu cei din jur. Câştigaţi 

un concurs, o bursă... La serviciu vă achitaţi CU 
plăcere de lucrările care vă dau mult de lucru. în 
tâlnire amicală la sfârşit de săptămână. Risc de in
digestii. Ciclu de activităţi culinare, estetice, vesti
mentare. Oricât aţi dori, nu-i posibil să vă izolaţi. 
Atmosferă plăcută acasă şi la slujbă.

SCORPION
Vi se propune o a tăcere rentabilă, insă persoana 

respectivă nu vă inspiră încredere. O femeie v% dă 
«laturi interesante în domeniul finanţelor. Sâmbătă, 
doar. afacerile sentimentale vă reuşesc» Spiritul cri
tic vă face sâ vă certaţi cu multă lume. Vă preocu
pă chestiunile oculte. Relaţii'? cu fraţii vor deveni 
prioritare.

SA G ETAluu
Dorinţă de a evada din spaţiul cotidian. Noi cu

noştinţe în perspectivă. Parlamentârile cu un mem
bru al familiei vă consumă energia; nu fiţi rigid. 
Duminică, ieşirea la aer este recomandabilă. Luni, o 
zi plină, poate plecaţi chiar la drum. Armonia afec
tivă şchioapătă, vă macină îndoiala.

CAPRICORN
Colegii vă vor ajuta spre a rezolva o chestiune 

de serviciu. Problemele de sănătate se pot azi re
zolva'. Atenţie la duşmanii ascunşi care nu vă pierd 
din 6chi. Sâmbătă faceţi o călătorie ori primiţi vi
zita unor prieteni. Preocupările artistice vă relaxea
ză. Luni, vă preocupă chestiunile oculte. La serviciu 
sunteţi solicitat din plin, ceea ce nu vă deranjează. 
Partenerul de afaceri va avea mare succes.

VĂRSĂTOR
Şanse deloc modeste;- încercaţi-vă norocul la 

LOTO. Vineri, zi bună pentru dialog şi colaborare. 
Popularitatea dv este în creştere. Sâmbătă, s-ar pu
tea sâ vă certaţi cu partenerul de viaţă. Atenţia pe 
care o acordaţi necazurilor celorlalţi vă face să Ie 
uîtaţi pe ale dv. Prudenţă în a cheltui banii. Este 
posibil ca părintele dv, de acelaşi sex să aibă pro
bleme şi să vă ceară ajutorul.

PEŞTI
Veţi primi un semn de la drum. apoi vizite. Cine

va din anturaj vă ironizează. O persoană de sex o- 
pus vă va susţine. Staţi mai prost cu emotivitatea. 
Luni o zi bună, dar nu tergiversaţi luarea unei de
cizii importante pentru dv. Marţi mergeţi la teatru, 
film, aveţi preocupări estetice. Drumuri, comisioane 
pentru persoanele în vârstă, risc de alunecuş.
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SUCURSALA JUDEŢEANĂ CEC 
HUNEDOARA — DEVA

— Hunedoara 
(centrul vechi);

— Gheţari;
— Brad

\

l
str. 22 Decembrie, nr, 90 : ţ

Cumpără imobil sau teren construibil, si- \  
tuatc în zona zero (ultracentrală) din următoa- ţ 
rele localităţi.:.  ̂ |

•— Vaja de Jos
— U ia ;

- Geoagiu-comună î
—  Goagiu-Băi
—  Aninoasa;

— Baia de Criş ; —- P u i;
De asemenea, cumpără in zona Râul Mare 

—  Gura Zlata teren pentru construcţii cu ac
ces direct din şosea pentru autoturisme şi auto

care..
i  Ofertele se vor depui» Ia sediul sucursa- 
\  Lei până la data de 20 decembrie 1995.

} SUCURSALA JUDEŢEANĂ CEC
* HUNEDOARA — DEVA
! cu sediul In Deva, str. 22 Decembrie, nr. 90; 
v FILIALA CEC HUNEDOARA
* cu sediul în Hunedoara, str. Avram Iancu nr. 14; 
FILIALA CEC PETROŞANI

'f'Vcu sediul in Petroşani, str. Republicii, nr. 61 
i i Organizează licitaţii publice în ziua de 15 
«decembrie 1995, ora 10,. pentru vânzarea de, 
; obiecte de inventar, propuse pentru casare, la 
/sed iile  unităţilor CEC menţionate mai sus. 
i" * lis te le  cu obiectele de inventar supuse li- 
ţ citaţiei şi relaţii suplimentare se pot obţine de la 
\  unităţile CEC la care se organizează licitaţia.
. In caz de nevânzare, licitaţia se reia în' zi- 
; lele de 22 si 29 decembrie 1995.

I,

1ÎANKCOOP SA
VINDE LA

sM

URMĂTOARELE:
•  apartament cu două camere, situat în j

Deva, str. Aleea Romanilor, bL 14, ap. 9. Preţ 
pornire, 5 000 000 Ici. -

•  frigider NEF. Preţ pornire, 300 000 lei.
•  maşină de spălat AUTOMATIC „CAN- 

D lf“. Preţ pornire, 300 000 Iei.
•  colţar sufragerie cu 2 fotolii şi măsuţă, 

reţ pornire, 300 000 Iei.
•  un covor persan. Preţ pornire, 100 000 

le*.
•  garnitură mobilă dormitor. Preţ de por

nire 500 000 lei.
•  casă» curte si grădină, situate in  Sintan- ţ 

•to i, nr. 210. Preţ pornire, 5 000000 lei.
Licitaţia « le  loc la sediul judecătoriei B e

ato, b*rou executori judecătoreşti, in data de 6 
decembrie 1995, ora 9.

I

SOCIETATEA COMERCIALA 
RETEZATUL SA DEVA,

«Ir. Depozitelor, nr. 11, telefon

■4* m m

;; £

PE TOŢI CEI INTERESAŢI (salariaţi, foşti 
salariaţi, pensionari s i ceilalţi cetăţeni)'CA A- 
CUM ESTE MOMENTUL SA-ŞI INVESTEAS
CĂ CERTIFICATELE Ş l CUPOANELE NOMI- 
NATIVE LA ACEASTA SOCIETATE, CARE 
SE AFLA LA POZIŢIA 1888, cod fiscal 2114788, 
GA O POT FACE NEÎNTÂRZIAT ŞI CON
FORM LEGII 55/1995, AVÂND IN VEDERE 
URMĂTOARELE DATE:

•  la 31 decembrie 1994 cifra de afaceri a
fost de peste 13000 000000 l e i ; —

•  capitalul soc*af la 31 dec. 1994 a fost 
de 4 974 000 000 Ie i;

•  este o societate de viitor, care nu va 
falimcnta, datorită profilului (produse alimen
tare). , ' X ;:

SI NOI LE-AM DEPUS LA ACEASTA 
SOCIETATE !

OFERTA ESTE A NOASTRĂ, ALEGEREA 
A  DVS. 1

noul 
BONA prima
m a i a lb , 
m a i s tră lu c i

>ÎIA ORICE CENTRU DE SUBSCRIERE PUTEDî 
'  . DEPUNE ACUM

CUPONUL NOMINATIV DE PRIVATIZARE St 
CERTIFICATELE DE PROPRIETATE PENTRU 

Fondul Proprietăţii Private I 
“Banat- Crisana” ! :

Holarâli-va sa câştigau si mai ales 
EVrTATI RISCUL ; 

prin •

Lista centrelor de subscriere ale 
FPP I “BANAT - CRIŞANA” in judeţul HUNEDOARA

2900 Arad Calea Victoriei 33-35 
Tel: 057-2347Î4 Fax 057-250165

L o c a l i t a t e » N r .  c e n t r a S t r a d a N r

a S S I B i S ' r i » P l o p i l o r 5

m i * 1 5 H P r i n c i p a l a ... m . . .

----------------------------- 9 1 T i m i ş o a r a  l l r f .  8  ' 2

B r a d ' T 9 1 L i b e r t ă ţ i i 8

C a l a u 1 9 3 ' I n d e p e n d e n t e i  a p .  8 1 1 8

.. 5 6 D e c e b a l B I  S  . . .

G e o t o u . R o m a n i l o r  B l  1

« i « B . 9 2 T  V î a O i m i f e s C u  B L  2 : .v :;ej •

* U ,  u i a J w —i M ' 
n u B H M I V  . 9 3 S u s c a  B l  1 7  G

m . .  I M U b c f & t f t t  f 5 6

O n a i c 9 4 A u r e l  V l a i c u l

O r a s t i e 1 9 6 N  B a l c e s c u 2 3

P e M u v : i n  , 1 D e c e m b r i e  1 9 1 *  

B l  7 6  P

P e t r o ş a n i 9 .5 R e p u b l i c i i r a i »

P u i 1 9 * R e p u b l i c i i 2 9

S a r m i z e g e b i s a 1 9 9  . . P r i n c i p a l a 1

S i m e n a 9 6 1 D e c e m b r i e  B L  A l •

,  Y f t i #  ':: ’j. 9 7 P - t a  M o ţ i l o r  8 J .  1 2

V u l c a n 2 6 0 R o m a n i l o r

Z a i r . 2 0 1 R e p u b l i c i i 1 8 0

I. . %
i

i%
I 

I 

i• >h

l 

I
|  UU5/ W  (O 09,

INT —  TRANSA VIA Co. S.A.

cu sediul In Sibiu, str. Negruzzi, nr. 9 
Anunţă modificarea orarului de zbor pe I 

ruta- ' - . |
SIBIU — STUTTGART — SIBIU. J

în lunile decembrie 1995 — ianuarie 1996, j 
după următorul program:
—  luna decembrie 1995, z ile le ! 8, 15, 22, 23, |

29 şi 30; {
— -luna ianuarie 1996, zilele: 2 şl 7. J

Dra decolare din S ib iu ; 12,30. |
Informaţii ş l rezervări de locuri la  tel. > 

069/43 7888. 1

BANKCOOP S.A.
SUCURSALA JUDEŢEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA, 
A N U N Ţ Ă :

a) Începând cu 1 decembrie 1995 se mo
difică dobânzile bonificate la depozitele pe ter
men pentru populaţie, astfel :

1 lună 44 % PE AN
3 luni 43 % PE AN
6 luni 43 % PE AN
9 luni 43 % PE AN

12 luni 45 % PE AN
b) Dobânda Ia certificatele de economii cu 

discont in valoare de 180 008 l e i ; 200 000 l e i ; 
500 000 le» se modifică la 45 % pe an şi se  a- 
cordă anticipat pe 3 luni.
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981 NE INFORMEAZĂ 
$1 RECOMANDA

In luna noiembrie tu t*  
In zona de responsabili
tate a Grupului Judeţean 
de Pompieri an Izbucnit 
W incendii, la diverse lo
curi şi demnii de activi.

, ■tete. '  v
Astru incendii an  avut 

lor In prima part* a .to
nii (1—12), iar celelalte, 
după data de 24. Unul 

_ a izbucnit noaptea In ju . 
rui orei 3,30, două intre 
orele 6,30—7,30, trei in . 
tm  orele 11—14, două l»i 
|u iu l erei 17.30, alte două 
Intre orele 21—23,45. Cele 
mai dezvoltate arderi s-au 
manifestat la doua auto
vehicule in tranzit In* Ju
deţul nostru, aparţinând 
de S.C. „Almec“ S.A. Alba 
luUa şi- S.C. Maşini Unelte

JBacău, care au ’ fost . 
distruse In proporţia de 
prâte 80 Ia sută.

Cauzele declanşării in
cendiilor respectivei scurt.
circuite ia Instalaţiile e-
lectrice. ~r ţ* * ^

De menţionat modul In 
care au izbucnit şi s_au 
dezvoltat incendiile la S.C. 
Corvin S.A. — Hunedoara, 
apartamentul . familiei 
Mindoreanu din Deva şi 
o cabană din Cimpoi lui 
Neag.

La S.C. Corvin S.A. Hu
nedoara un muncitor ne
instruit clin punct de ve
dere p.s.i. a sudat In drep
tul unei spărturi în pere
tele depozitului de carbu
ranţi, iacendiindu-4. No. 
rac că în  depozitul res
pectiv erau doar butoaie 

' goale.
l a  apartamentul men

ţionat după . ee s_au e- 
fectuat lucrări: de raşche. 
tare a parchetului, a fost 
aruncat la întâmplare un 
rest de ţigară care a 
incendiat rumeguşul pro- 
ducându-se mult fum, > 
degradându.se tencuiala 
parţial. . *

La cabana din lemn ne
protejat precum şi la o 
locuinţă din Clopotiva, so_

: be metalice suprasolicitată 
I şi amplasate defectuos au 
I iniţiat şi au dus la dez. 
i w>Harea incendiilor, 
j Un incendiu aparte a 
i avut loc în ziua de 3. 12-.
• 1995 ia Grupul ţ Şcolar 
;-Nr. 1 Hunedoara,. unde, 

din cauza unui reşou ui

tat fa- priză 'in te u ; 
diat m aterialeie specifice; 
ţ i  mobilierul dintr-un la
borator, pUBându-se in 

icol şi alte încăperi, 
idial a  izbucnit In 

ju ru l orei- 21. şl a fost
enervat şi anunţat cu 
întârziere 1» pompieri.

Aprecierii că în perinda, 
care urmează, cauzele de 
btcendiu care pot acţiona 
mai frecvent sunt urmă
toarele:

r '  «  diverse sisteme de 
afumarb a produselor din, 
carne: afumătorijle din 
materiale combustibile am
plasate in imediata apro
piere a Construcţiilor şi 
««supravegheatei 

o instalaţii de blcălzire 
eu diverse defecţiuni, am
plasate necorespunzător şi 
nesupravegheate In per
manenţă" f ' . "

•  instalaţii :«Ject*ipe su
prasolicitate, Îndeosebi râie 
care au Improvizaţii şi 
acolo unde se folosesc Si- 

. guraoţe necalibrater ,
O focul deschis sub foate 

formele şi negBjenţa fu
mătorilor: <■ ■ > *■-

o acţiuni necontrolate . 
ale copiilor şi ăljt persoane
lor în vârstă: . ,

o lumânări sau insta
laţii de Dom de iarnă im
provizate. ,"**

In unităţile economice 
şi instituţii pot izbucni 
incendii din neglijenţe 
în respectarea întocmai 
a proceselor tehnologice, a 
folosirii îndelungate a u_ 
nor Utilaje ; Învechite şi 
a . neinstruirii temeinice 
di’rt punct dft vedere p.s.i. 
a personalului. j

tn vederea cunoaşterii 
cât mal- bine a activităţii 
de p.s.i., vă recomandăm 
realizarea unui număr spo
rit de abonamente la re
vista de educaţie antiin
cendiu „POMPIERII RO- 
MANI**. Preţui unul a . 
bonament pentru trim. 1/ 
199Ş este de 4524 de Iei, 
inclusiv taxa poştală. Ter
men. 14. 12. 1995. 1

COMPARTIMENTUL DH 
INFORMARE PUBLICA 

DIN GRUPUL DE 
POMPIERI AL - 

JUDEŢULUI 
HUNEDOARA :n

DE SĂRBĂTORILE CRĂCIUNULUI ŞI 
:• V  ANULUI NOU

In orice ocazie, ....

UN CADOU ORIGINAL, 
n a f in t  eu o grafic*.1 2 3 4 5 

excepţională,

FELICITAIU CU INSERŢIE
MUZICALA

!

I
.- V*~ 

*

CONCURSUL DIN 10 
DECEMBRIE 1905

1. CAGLIARI (13) — ATALANTA (4) 1, *
Rezultatul e greu previzibil. Atacul gazdelor s-a 

îmbunătăţit, dar şi oaspeţii sunt periculoşi în' depla
sare. "■ : ‘. -fi:' 7

2. CREMONESE (17) — BARI (16) 1
Echipa oaspeţilor nu poate emite mari pretenţii 

nici măcar la Cremonese, aflată pe locul 171

3. FIORENTINA (3) — UDINESE (11) 1

Şansa e departe In favoarea Florentinei. Cine 
poate, ar putea adăuga Insă şi an *.

4. MILAN (1) — NAPOLI (8) 1, X
Meci televizat, deci demn de o triplă. Oricum, 

milanezii sunt greu de trecut.

5. PADOVA, (18) — INTER (7) 2 -
Obţine Inter prima victorie in deplasare la ul

tima clasată? Noi credem că da.

; 6. PARMA (2) — LAZIO (6) 1

Neînvînşi pe teren propriu, doar 2 egaluri, fot
baliştii de la Parma nu pot scăpa victoria.

de producţie americană, ;..;;

în chioşcurile proprii de difuzare ale 
- - ziarului „Cuvântul libcr“. din 

 ̂ Deva. Hunedoara, Orăşttet ,

MODEX
Cel mai mare ÎMBRĂCĂMINTE 

distribuitor en gros BALOTATĂ 
din ţară, de IMPORT VEST I

Vă oferă: j
•  îmbrăcăminte sort&tă

—  ofertă fiogată în sortimente de I 
sezon; y.": J

•  îmbrăcăminte nesortată, colectare ori- j
pircedă fn pungi.intre 5~~1S kg j
•*>» cantitate minimă de vânzare j

I200 kg. '
Oferta noastră specială !

TÂRG EXTRAORDINAR DE IARNĂ !
•  Pulovere la preţuri excepţionale l 

PROFITAŢI DE ŞANSA 
D-VOASTRA UNICA !

Adresa birourilor : Cluj-N., str. 
luliu Mardu, nr. 6. Telefon/Fax : I 
064— 194630 (luni-vineri : 8— 26). j 
Orar depozit: Satul Vlaha, între luni
—  sâmbătă, 8— 16.

ROMCEREAL R.A.
SUCURSALA HUNEDOARA — DEVA

V-.
BRUTĂRIA HUNEDOARA 

Anunţă modificarea preţului de vânzare J 
|  Ia produsele de panificaţie, începând cu data I 
j  dc . l .  x n . 1995. |

I 

I% ■' 
I

s \V
8. SAMPDORIA 0 f  — JUVENTUS (5) 1, x, 2 |

% .

I

7. ROMA (10) — VICENZA (12) 1, X

Romanii doresc mult să ţină contactul cu prima 
parte a  clasamentului. Să ţinem, cont Insă şi de am
biţia celor de la Vicenza.

Conducerea Iul Juventus a declarat c i  z-a lim
pezit situaţia calificării In Ligă şi de acum se preo
cupă de situaţia din Campionatul intern.

9. AVELLINO (13) — GENGA (2) x

Prevedem un egal, deşi nu este exclusă nici vic
toria Uneia dintre cete 2 formaţii.

10. CHIEVO (20) — ANCONA (8) x, 2

Acasă, Chievo n-a câştigat Încă, iar oaspeţii au 
obţinut puncte preţioase în deplasare.

11. F. ANDRIA (15) — LUCCHESE (16) 1, X

Cel mai credibil ar fi ca cele două „vecine" din 
clasament să-şi împartă punctele.

12. PESCARA (7) — VERONA (1) x, 2

Liderul va trage tare să se menţină în fruntea 
clasamentului. Şi poate pleca cu toate 3 punctele.

13. REGGINA (14) — PALBRWO (6) x
Oaspeţii s-au „specializat" In egaluri în deplasare.

-V

Soetotetea Comercială 

R E  VA S A  S i m e r i a
anunţă -

L IC IT A Ţ IE
da 15.12.1995, ora io  pentru 
unor spatii cu urm âtoarea

în data 
închirierea 
destinaţie.

m bufet de ineinti tn suprafaţă de 1 20 mp 
•  cabinet stomatologic tn suprafaţă da 

30 mp .
înscrierea si depunerea taxai de 

sa Mea până la data da
12.12.1995 la sediul societăţii diiţ 
stî.ÂfeHeruhii nr. 32.

De asem enea, scoate la 

L IC IT A Ţ IE
în  zilele de 13 si 20 decembrie 1995 ora 

10 unele mijloace de transport (Dacia 1302, 
tractor U650, IF80, motostivuitoare MFL 5 
o) propuse ia casare.

Relaţii suplimentare se  pot obţine la 
sediul sQcietăţtt sau la telefomil 661780/119. ‘

AM BALAJE
HÎRTIE SI CARTON

FORME DE ŞTAN JARE
executa prompt şi cu profesionalism

REGALA POLIGRAF S.R.L
Sediul comercial SbvTfohişolut 100  Sed .t, BucurmJ 
lei: 6 6 5 .6 0 .7 7 ; Fa»; 312 J 8 5 .7 3 ; Mobil; 018601.934

Unic distribuitor a/  produselor 
A R  D O

pt. jud. Hunedoara, Alba 
s i Arad vinde EN GROS

ş t p rin  m agazinu l ECONOM IC s itu a t in  c a rt 
D acia.-B t~P +10p a rte r: T e c  2 2 7 3 2 S

EN GROS ENOETAU 
•671 900+TVA-1.121.702 tei 
714.930+TVA-1.506,560 tei 

1.119.770+TVA-1.870.400 tei 
861 360* TVA-1 438 400, tei

Maşină de spălat A400 
Maşină de spălat A50QV 
Maşină de spălat A 800 
Masnă de spălat AlOOO 
Maşină de spălat vase v 
Frigider 2101 .
Frigider 270I 
Congelator 190 î

969 100+TVA-1 619.2OT lei 
628.729+TVA-1.052 600 lei 
•749.400+TVA-1.251 000 lei 
-749.390*TVA-1.251.000 lei

Combina frigorifica 342 t> 1.205 950+TVA-1 611.2fiCMei 
M ă r fu r ile  a u  g a ra n ţie  2  a n i La vânzarea en dettftt 
si plata cash- reduceri de preţ între 10-26%. iar 
pentru rate NU UITATl. PRACTICAM RATE FARA 
DOBANDA! •

FAKESLS.A. ORĂŞTIE

Organizează selecţie pentru postul dc:

•  ŞEF SECŢIE BĂUTURI. 
Responsabilităţi:
— coordonarea procesului de producţie. 
Condiţii preliminare:
— studii superioare;

4 — spirit dinamic;
—- bun organizator;

1 —  comunicativitate; ° <...  ̂ .
—  de pretoinţă bărbaţi;
—v Vârsta maximă 40 ani. 
înscrieri si relaţii suplimentare Ia tel,

054 — 641940* 647573, interior 33 sau 35.
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A DIRECTORULUI FILIALEI ELECTROCENTRALE DEVA, ADRESATA CONDUCE
RII R.A.G.C.L. DEVA, CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA ŞI PRIMĂRIEI MUNI

CIPIULUI DEVA.

I> %

!
ii

OCAZIE UNICĂ
I

|
I DE REORGANIZARE ŞI MODERNIZA-1 
!  R Ş A TRA NSPORTULUI DE CĂLĂTORIA 
I CU APORTUL DUMNEAVOASTRĂ IN\

De la începutul sezonului rece, Termocen
trala Mintia a livrat permanent energie ter
mică la parametri optimi pentru toţi consu
matorii din Municipiul Deva, In schimb, an
gajamentele asumate de conducerea R.A.G.C.L, 
Deva faţă de RENEL —  Filiala Electrocentrale 
Deva pentru lichidarea datoriilor restante la 
plata energiei termice furnizate în anul 1995 
populaţiei şi agenţilor economici din Munici
piul Deva nu au fost onorate. Mai mult, da
toria R.A.G.C.L. Deva a crescut de la 1 octom
brie până la 30 noiembrie 1995 cu peste 470 
milioane lei (pentru energia termică furnizată 
în această perioadă), iar suma totală datorată 
Filialei Electrocentrale Deva se ridică Ia peste 
2;5 miliarde Iei.

•  Cumpăr urgent apar
tament, garsonieră de pre
ferinţă zona Gojdu, tel. 
6C9277. (2098)

•  Vând remorcă auto 
Padeş 500, eu prelată, in 
formaţii tel. 660253.

(2637)
: «  , Vând armă de vână
toare IJ 16, Moga Adam, 
eorhuna Balşa, tel. 117.

(1757)
•  Vând Dacia 1300 Un

garia, Orăştie, 1 Mai, 59 
sau tel. 642919. (1758)

•  Vând Trabant 601 —
un milion, agregat pentru 
carmangerie 60Q0 kiloca- 
lorii, uşi din brad pentru 
apartamente — 151 000
wtei Deva, tel. 625777.

(2621)
- •  Cumpăr urgent gar- 

sonieră in Simeria, teL 
660125, după ora 20. (2625) 

v •  Vând convenabil ma
şină tâmplărie şi unelte 
manuale tâmplărie, Sibi- 
şel, nr. 10. (2628)

•  • Vând teren intravilan
zona PECO Sîntuhalm 
tel. 221712. (2630)

•  Vând urgent linie
panificaţie, tel. 72*533, du
pă ora 15. (2626)

•  SC LM Mara Comex
SRL, Deva vinde gogonele 
murate la butoi, ardei iute 
în oţet la butoi din pro
ducţie proprie, oţet Mar- 
gina, tel. 614815. (7151)

•  Vând vioară Maestru
1952. Deva. tel. 223226, 
după ora 14. (6381)

•  Vând videocameră 
marca JVC. tel. 629913.

* (2097)

Cu toate apelurile noastre repetate pentru 
respectarea prevederilor legale şi angajamen
telor de plată, R.A.G.C.L. Deva nu a răspuns 
favorabil creând astfel probleme deosebite In 
achitarea combustibililor necesari desfăşurării 
procesului de producţie.

Filiala Electrocentrale Deva face apel la 
toţi factorii responsabili de această situaţie 
deosebit de gravă pentru revenirea urgentă Ia 
normal.

Neplata energiei termice va pune furni
zorul în imposibilitatea furnizării în continu
are Ia parametri optimi a agentului termic.

Director,
VICTOR VAIDA

j; |  CALITATE ■ DE ACŢIONARI.

SUBSCRIEŢI CUPONUL 
NOMINATIV iN ACŢIUNI LA 

S.C. „ORASTIETRANS" S. a-

ANIVERSĂRI

•  La ceas aniversar sti
mate domnule doctor Ioan 
Haţegan,. gândurile noastre 
se Îndreaptă spre Dum
neavoastră ca un semn 
de gratitudine pentru tot 
ceea ce faceţi întru reda-

. rea sănătăţii semenilor, cu 
profesionalism şi pasiune. 
Bunul Dumnezeu' să vă 
dăruiască sănătate şi pu
tere de muncă. bucurii 
litături de cei dragi. La 
«suiţi anii Covaci Floarea 
din Bihor şi fiica Florica 
PHorea din Deva. , (2624)

V Â N Z A R D  

C U M P A R A R 1

' •  Vând caroserie Dacia 
1360, apartament cu 3 
camere, Călan. Informaţii 
suplimentare, tel. 730719.

/  (2642)
•  Vând talon Dacia 1300, 

maşină spălat, pătuţ, mag
netofon Mafak, tel. 622333.
■ .. .. (2100)

•  Vând Peugeot 505
Diesel, fabricaţii 1980. şi 
Peugeot S05 benzină injec
ţii, fabricaţie 1984, tel. 
661315. '  (2099)

•  Vând VW Transporter
fabricaţie 1982, stare per
fectă, negociabil., Simeria, 
tel. 660075. ' (2641)
■ : Vând apartament Da
ria, schimb cu Gojdu. Vând 
garsonieră central, maşină 
tricotat, bitum, carton, 
Trabant combi, tel. 629313.

(2634)
•  Vând convenabil ARO

Diesel 243, tel. 624096, du
pă ora 16. (6100*0)

•  Vând motor, cutie
BMW, stare bună, tel. 
617188. (2633)

MEGA TECH 
INDUSTRIES 

S.R.L. 
Im portator  

direct 
Vă oferă: 
PATEURI 

DE FICAT 
cutii 80 gr. net 

origine Cehia 

T e l./F a x  : 
222 64 45

•  Vând lemn . construcţii
14 mc, informaţii sat Reea, 
nr. 49. (2953)

PIERDERI

•  Pierdut ştampilă ro
tundă aparţinând SG Pe- 
tricescu Audio Video Star 
SN0 Deva. Se declară nulă.

. (2623)
•  Pierdut certificat de 

Înmatriculare nr. 20/1042/ 
1991 aparţinând SO Prod- 
com Impejţ. Earmela SRK 
Deva. Se declară nu l (2632)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

,p Schimb garsonieră 
Bucureşti cu ăpartameitt 
Deva, tel. 668218, după 
pra 18. (3611)

ÎNCHIRIERI

•  Tânără familip căutăm
pentru închiriere garsai- 
nieră sau cameră mobi- 
lâtă. Tel. 660293. (2631)

DIVERSE
--*-*—*—»-

•  Av. Ştefan Ere- 
mia anunţă deschiderea 
Cabinetului • Indivi
dual de Avocatură
la domiciliu — Deva 
bdul Decebal, 10 
(fostă 1. Gorvin), tel. 
211077, fax 215052.

(2620)
■ «rit i»—’ifiim Nr-»#»— O—"NI
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BANKCOOP S A. FILIALA HAŢEG 
Vinde Ia

PUBLICA
următoarele:

•  Casă cu 5 camere, curte, anexe şi gră
dină, situată în Călan — Streisângiorz, str. 
Branişte, nr. 266. . _

Preţ pornire: 22 500 000 lei.
•  Apartament 2 camere, situat in Călan, 

str. Bradului, bl, 15, sc. B, parter, apartament 
21.

Preţ pornire: 2 200 000 lei.
•  Autoturism de teren ARO' 243, culoare 

maro, an de fabricaţie 1992, nr. circulaţie 5 
HD 2944,

Preţ pornire: 8 000 000 lei.
Licitaţia va avea loc în ziua de 13 decem

brie 1995,'ora 10, la sediul BANKCOOP S.A., 
FILIALA HAŢEG.

Relaţii suplimentare la telefoanele: 770030. 
si 625667.

•  • • • • mm m m m m m m m m m m m m < > * * • • • •

COMEMORĂRI

0  Gu adâncă du
rere anunţăm dispari
ţia din mijlocul nos
tru a  celui care a fost 

VlOREL TAMBOR 
Te vom plânge m c. 
reu. Soţia, fraţii, po. 
piU şi nepoţii. înhu
marea va avea loc ari, 
7 decembrie 1995, ora 
13, la Cimitirul Be- 
jan. (2647)

•  Cu inimile zdro
bite de durere soţia 
Maria, fiicele Geta 
şi Doina, fiul Simion 
şi nora Maria, nepoţii 
şi strănepoţii anunţă 
Încetarea din viaţă 
a celui care a fost 
soţ, tată, bunic şi 
străbunic *

SIMION BÂDAU 
în vârstă de 82 ani. 
înmormântarea azi, 
7 decembrie, ora .13, 
la cimitirul din str 
Eminescu, Deva. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace! (3001)

< •  Familia mulţu
meşte celor care l-au 
condus pe ultimul 
drum pe soţul; tatăl 
şţ bunicul drag şi iu
bitor
avocat — veteran de 

. război, 
CONSTANTIN 

PREDA
Dumnezeu, să-l o- 

dihneaseă în pace!
(3009)

§ Familia Stanciu Au- 
gustin şi Erika anunţă 
cu adâncă durere înceta
rea fulgerătoare din viaţă 
a scumpului lor tată 
care a fost 

STANCIU AUGUSTIN 
înmormântarea - va avea 

loc la cimitirul oraşului 
Simeria, din str. Cucului, 
în ziua de ,joi, 7. .12- 1995, 
ora 14. ' ■'

Dumnezeu să_l odih
nească în pace) (022682)

I 
I 
I 
I

1
2 O Dumneavoastră, călătorii de pe mijloa- |
|  cele de transport în comun din zona Orăştie, I  
■  puteţi deveni şi proprietari ai acestora, caii- J 
J tate în care puteţi dispune în legătură cu fo- |  
I losirea lor. |
j A Baza tehnlco-matorialfi no rar* o  de- I

I 
I

•  Astăzi se împlineşte 
un an de când dragul 
nostru ' ,

GRUIA AURELIA* . 
soţ, ţaţă, bunic şi softru 
ne-a părăsit luând cu el 
pentru totdeauna 6 p a r te . 
din fiecare! - '

Dormi în pace!
-  (02267#).

DECESE >

_ Baza tehnico-materială pe care o de- 
ţinem asigură profitabilitatea în mod garantat |  

I a acţiunilor. ■
•  Cu dumneavoastră, în calitate de acţib- ■  

- nari, vom asigura odată pentru totdeauna un |  
I transport modern, civilizat, de la sat la oraş ■

ş i  In v ers .

BANCA ROMÂNA PENTRU DEZVOLTARĂ)
DEVA

Vinde la licitaţie publică

I #  Autoturism „Audi 80“ cu număr 
circulaţie HD 01 BGH.

|  Licitaţia va avea loc în data de 11. 
1995, ora 9, Ia sediul băncii.
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12.1

!
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

i

DISTRIBUŢIA GAZELOR NATURALE 
TG. MUREŞ

REGIONALA GAZ METAN DEVA

I

Li «data de 6. 12. 1995, ora 8, Ia Cantina 
T.C.H. din Deva (lângă Sala Sporturilor), va 
avea Ioc exanţinarea candidaţilor pentru exa
menul de instalatori autorizaţi în gaze,
11 şi HI, care au dosare depuse la 
Deva. „ ' .

Tariful de examinare este de:
10900 lei —- pentru gradul H 
5000 lei — pentru gradul n i  

Sumele respective se pot plăti în ziua e- 
xaminării. /

Examinarea şe va face prin lucrare scrisă. 
Precizări suplimentare se obţin la biroul 

personal, din cadrul Regionalei Gaz Metan De
va, str. E. Gojdu, nr. 85, telefoane: 227101, 
227090. ‘

I

S C. ŞUINPROD S.A. ORĂŞTIE 
Str. Luncii, nr. 1, vinde Ia

I
I
I

1!
în data de 12. 12. 1995, următoarele:

•  Dacia 1310 — 1 buc.;
•  Stalowa Wolla — 1 buc.;
•  Excavator —  1 buc.
Licitaţia are loc la sediul societăţii, la data 

de mai sus, ora 10. Informaţii Suplimentare la 
tel. 641640 sau 642504. (6382)

S.C. HIDRO TERM — TRANS S.A. CÂLAN 
- Cu sediul în str. Furnalistului, nr, 25,

II 
I 
I 

I 
I
|  v inde prin

I 
I

•  Două tractoare U 650 şi una autobascu
lantă SRD 5 to. •

Licitaţia va avea loc în data de 13. 12. 1995, 
ora 10, la sediul unităţii. In cazul când nu 
sunt ofertanţi licitaţia se va repeta în fiecare 
miercuri Ia ora 10.

Totodată, anunţăm majorarea tarifelor Ia 
prestaţii de servicii, cu respectarea legislaţiei 
în vigoare. (6383)
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