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TURISMUL SINDICAL 

LA ÎNCEPUT DE AN
S. C. „Sincl România" 

SRL este Societatea Co- 
mereială de Turism a Sin. 
d icatelor din România şi 
dispune de 6 filiale cu 
12 000 locuri de cazare, 
masă şl tratam ent şi 40 de ; 
agenţii judeţene de tu 
rism. Acestea valorifică 
locurile din. propriile fi
liale, precum şi de la alte 
complexe balneoclimate
rice. . „Sind. România" 
S.R.L, este una dintre 

■cele mai puternice firme 
de WHsm din ţară. iar 
constituirea acestei so- ' 
cietăţi s-a făcut la ini
ţiativa marilor confede
raţii sindicale, urmărin- < 
du-se concentrarea fos
tei!» basje de tratam ent si 
odihnă ale sindicatelor tn£ 
tr-o companie puternică,

> ce funcţionează după prin- - 
cipiile moderne ale eco
nomiei d* Piât'ă- Această . 
dă  posiWUtatea păstrării 

: bazelor, în  stare de func
ţionare. modernizarea; ior- 
permanentă. practicarea u- 
nor preţuri un itare  şi, prin 
nivelul lor. s-ar putea 
spune, preţuri de pro
tecţie socială.

In 199S societatea a o . 
cupat locul trei pe ţară 
în rândul celor comerciale 
de profil. Am . putea spu
ne, fă ră  a fi' acuzaţi .de. 
lipsă de modestie, că la 
aceste rezuilate. Agenţia 
de Turism Sincl România 
Deva şi-a adus o contri

buţie importantă. A fost 
şi este în fruntea celor 
40 de agenţii din ţară 
prin valoarea serviciilor 
turistice Deschiderea li
nei filiale a agenţiei . la 
Petroşani s-a . dovedit do 
bun augur, , a tâ t pentru 
interesele ‘firmei, cât şi 
pentru salariaţii din a . 
ceasta importantă zonă 
industrială a judeţului. 
Rezultatele pe care  le-a 
obţinut şi ie obţine „A- 
genţia Sind România De
va" au fost posibile prfn- 
tr-o  bună organizare a 
activităţii, pornind de la 
principiul că în sfera 
serviciilor nu trebuie să 
exişte cuvintele „nu a- 
vem“ sau „nu se poate". 
De asemenea, promova
rea unor -reiaţii foarte 
bune cu sindicatele din 
judeţ a dat posibilitatea 
cunoaşterii permanente- a 
cererii de servicii turişti^ 
ce. deci satisfacerea lor. 
Câteva cifra pe care le 
prezentăm acum, la înce
put de an, credem că pot 
fi edificatoare. .în  acest 
sens. v  T-.:

Valoarea serviciilor1 tu 
ristice ' valorificate în

NICOLAE RAD, 
şefal Agenţiei. Hunedoara* 

Deva a Ş.C. *Stnd
-România S‘R L

(Continuare în  pag. a 3-a)
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La alţii. -l/'-. r . ,

I—FULOI DE NEA" — Desen de Szosz 
Hunedoara.' . '

CURSUL VALUIAR
v‘-

11 IANUARIE

•  1. dolar SUA
•  1 marcă germană
•  IMO yeni japonezi

. 0  1 liră sterlină
O 1 franc elveţian
•  i  franc francez
•  100 lire italiene

Cutmwi de referinţă  
o Rom âniei

— 2588 lei
— 1791 lei
— 2462 lei
— 4007 le i
— 2213 lei
— 523 lei 
— . 164 le i

ale Bătucii Naţionale

Partidul Democrat şi strategia 
sa în alegerile 'viitoare

Biroul. Permanent al 
Organizaţiei judeţene . a 
Partidului , Democrat 
(FS.N.) a organizat marţi, 
9 ianuarie a.c, o confe
rinţă de presă la care 
au lu a t . parte, Unii Gheor- 
ghe Barbu .şi ,Ovidiu Jur- 
că, vicepreşedinţi ai or
ganizaţiei, şi dl Dumitru 
Armăşescu, secretarul a- 
cesteia, precum şi- ziarişti 
din presa locală şi centra
lă. Tema manifestării a 
fost strategia si tactica a- 
ceştei formaţiuni politice 
în alegerile locale, parla
mentare şi prezidenţiale 
ce vor avea - loc în acest 
an Reprezentantul ziaru
lui nostru a pus organiza
torilor câţeva întrebări. 
Iată care sunt acestea ri 
ce răspunsuri au prim it: 
Ce alianţe va realiza P.D. 
în viitoarea campanie e- 
H‘clora lă ? Cum se ştie, 
împreună cu P.S.D.R., 
Partidul Democrat a creat 
Uniunea Social-Democrată, 
deci cele două partide vor 
merge împreună în ale
geri. Nu sunt excluse 
şi alte alianţe la nivel 
naţional şi local. Exclu
dem însă alianţe cu par
tidele extremiste, Sc vor
beşte de o apropiere In
tre P.D. şi partidul de 
guvernământ. Este reală 
această inform aţie? Ar 
fi posibil. De altfel, la 
nivel local putem mer
ge alături leu filiale şi 
organizaţii ale' oricărei 
form aţiuni. politice. cu 
excepţia celor do care 
vorbeam. Cum- Se v»r 
împărţi cei înscrişi pe 
lista de candidaţi intre 
P.D. şi P.S.D.R.? S-a 
stabilit că 75 la sută 
dintre aceştia să fie ai 
noşti-i, iar 25 la sută ai 
Partidului Social-Democrat. 
Listele se definitivează 
în această perioadă şi vom 
merge cu oameni de va
loare. cu-  prestigiu în e- 
lectorat Cu ce mesaj

merge Uniunea 'So.cial- 
. Democrată în alegeri? 

Cu acela al, schimbării 
profunde în toate dome
niile vieţij economico-so- 
cialc. Ţara, oamenii ei au 
nevoie de schimbare, de 
una reală, nu doar afir
mată. Do altfel, chiar as
tăzi are loc lansarea me
sajului U.S.D. şi a siglei 
sale in alegerile viitoare. 
Sperăm ca mesajul şi si
gla să pătrundă adânc în 
electorat pe . care să-l a- 
tr agerii de partte  noastră. 
Cine va fi candidatul U- 
niunii Spcial-Democrafe în 
alegerile prezidenţiale ? 
Dl Petru Roman. Are 
şanse dl P.R. ţinând seama 
de faptul că —■ aşa cam 
scrie o parte a presei —  
este fiul unui fost gene
ral sovietic şi nu este ro.. 
mân? De ce să nu aibă? 
In' fond, un copil nu este 
vinovat de faptele părinţi
lor săi. Dl Petre Roman 
este iniţiatorul reformei 
în România, după eveni
mentele din Decembrie 
1989 şi şi-a dovedit cu 
prisosinţă ataşamentul faţă 
de ţara unde s-a -născut 
şi trăieşte. In plus, peste 
hotare şi-a câştigat un im
portant - prestigiu, fiind 
recunoscut Ca un refor
mator luminat.

Evident, un subiect al 
conferinţei ţie presă I-a 
constituit demisia din 
P.D. a dlui Ioan. Timiş, 
deputat de'H unedoara. In 
legătură cu acest eveni
ment, Blţoul Permanent 
al P.D. a înmânat ziariş
tilor prezenţi un comrt- 

' (iieat !h care se spune 
printre altele: „Recent â* 
nunţîţta. demisie a dlui I.T, 
riu constituie o surpriză 
şl cu atât . mai mult ' o 
pierdere; deoarece de mai 
bine de'-trei a ţ i i , , practic 
de ' l a  alegerile din 1992, 
activitatea dânsului a fost 
ca si inexistentă",

TRAI AN SONDOR

Garda Financiară ne informează!
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în  momentul de faţă, 
„Comandamentul judeţean 
. de apărare împotriva 
inundaţiilor, de pe lân
gă Prefectura judeţului 
Hunedoara, are ca prin
cipală activitate distri- 
buitea .ajutoarelor sofite 
pe adresa familiilor ce 
ini avut de suferit; de pe 
u rm a' inundaţiilor. Pe 
adresa judeţului nostru 
au fi t expediate aju 
toare din partea . Admi
nistraţiei Naţionale a  Re
zervelor Materiale, a  Fe
deralei Naţionale â  
Revoluţionarilor, a  Unor 
marj -societăţi comercia
le :  S.C. COVTEX- S.A. 
Cisnădie. S.0. FAVIOR

C O M U N I C A T
S.A. Orăştie «te. De a- 
semenea, în contul des-, 
chis pentru ajutorarea 
sinistraţilor au contribuit 
băncile , din judeţ : 
B.C.R.. B.R.D., Dacia
Felix, Banc Post, Banco- 
rex, precum şi mari 
agenţi economici: ~ SI
DERURGICA S.A. Hu
nedoara şi persoane fi
zice. ,

Pentru ca obiectele 
sosite să f ie d is tr ib u ite  
cât mai echitabil, Iar 
persoanele ce au suferit 
pierderi să f ie ' ajutate 
cât mai eficient, a u  fost

stabilite colective ce 
s-au deplasat în  fieca
re localitate afectată şi 
au discutat cu fiecare 
familie căreia revărsa
rea apelor i-a produs 
pierderi. Comisiile şi-au 
putut forma. In felul 
acesta, o imagine exactă 
şi obiectivă asupra pa
gubelor. şi distrugerilor 
suferite de fiecare gos
podărie. începând de 
joi, 11 ianuarie,, echi
pele se vor deplasa din 
nou pe teren, în vede
rea! distribuirii ajutoa
relor pentru fiecare fa

milie, chiar de către e- 
chipa ce a inventariat 
pagubele.

Pentru a  evita orice 
fel de suspiciune şi, ori
ce temere privind modul 
de distribuire â ajutoa
relor, în spiritul unei 
totale transparenţe, se 
vor da publicităţii, .prin 
presă, situaţiile exacte, 
pe localităţi şi oamenî, 
ale distribuirii ajutoare
lor, concomitent cu cri
teriile conform cărora 
s-au distribuit. '

v.'-‘ Comandamentul 
Judeţean Hunedoara 
de Apărare împotriva 

, Inundaţiilor

f ARA DOCUMENTE
DE ACHIZIŢII

La un control ; efectuat 
d e , căţre comisarii Gărzii 
Financiare, în 13 decem
brie 1995, la S.C. Edcl- 
hause Casa S.N.C. Petro
şani, s-au constatat aba
teri de la legalitate prin 
achiziţionarea de către 
societatea în cauză a u- 
nor produse alimentare de 
pe piaţa liberă, fără a se 
întocmi documente , de 

"provenienţă. a v mărfii — 
borderou de achiziţii,

Incălcându-se, astfel, 
legea 12/9(1, S.C. Edelhause 
Casa S.N.C. Petroşani a 
fost amendată cu stima de 
2 milioane de lei, ia r\ 
5 850 OQO de lei. proveniţi 
din comercializarea măr
furilor achiziţionate fără 
documentele de rigoare 
s_au virat la bugetul • sta
tului.

NOTIFICARE
u l t e r io a r a

S.C. Kcnaan SRL Timi
şoara — punctul de lu
cru Vulcan a comercia
lizat pâine la preţuri ma
jorate din 25 octombrie 
’95, fără a  notifica in
tenţia de m ajorare a pre
ţurilor decât _ în data de 
30 noiembrie *1995.

Pentru încălcarea H.G. 
555/94, art, 1, litera I. so
cietăţii i ,s-a aplicat o a- 
mendă de 300 000 da lei, 
iara-suma de 136 263 de 
lei, provenită din majora

rea ilegală ă preţurilor, a 
Cost confiscată pentru a fi 
virată lâ bugetul statului

EÂRA AUTORIZAŢIE
S.C. Ilustră Impex SR1, 

Dolj .— Craiova a deschis 
la . Petroşani o brutărie 
fără a  poseda autorizaţie 
de funcţionare din partea 
administraţiei publice lo
cale.

Pentru încălcarea pre
vederilor , legale societă
ţii i s-a aplicat o amen
dă de 600000 de lei, Iar 
suma de 4 127 132 de fel 
a fost confiscată.

ÎNREGISTRĂRI 
/  •' ERONATE

. In urma controlului e- 
fectuat de ' către ' Garda 
Financiară a judeţului Hu
nedoara, în 18 decem
brie 1995, la S.C. Prost 
Artcmis S.R.L. Simeria 
s-a constatat, că au fost 
înregistrate eronat în con
tabilitate unele cheltuieli 
ce însumează 3 857 006 
de tei, sumă _ ce a dimi
nuat impozitul’ pe profit.

După reverificarea acte
lo r contabile, societăţii 1 
s-a stabilit un impozit su
plimentar de 1465000 de 
lei, la c^re se mai adau
gă penalităţi în valoa
re de 213 000 de tei. De 
asemenea, societăţii în 
cauză i s-a mai aplicat 
o amendă de 300 000 de 
Iei, ' ,

CORNEL p o e n a h
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CUVÂNTUL LIBER J

Făcând o analiză suma
tă  ' a chior două poezij 
„Rugăciune" ţ i  „Râsai a- 
supra mea.„“, observăm 
similitudinea ideilor a r .  
tistiee pe care marele poet 
le transpune în versuri de 
o candoare aparte  Asis
tăm astfel la mutarea 
ideii de binefacere sufle, 
teascâ tn  ipostaze sacre, 
tinzând spre un ideal 
preferat de către «mul 
dornic de curăţenie şi 
mântuire sufletească» O do
vadă elocventa sunt şi 
versurile din poezia „Ru
găciune": „Crăiasă . ale. 
gându-te/ îngenyncbem ru- 
gându-tei înalţă-ne, ne 
m ântu je/ Din valul «e ne 
b ân tu ie / Fii scut de În
tărire / Şi rid  de m ântu
ire,/ Pfîvrfea-ţi adorată/ 
Asupră-ne coboară, / O, 
maică prea cu ra tă / Şi 
pururea fecioară. Măriei".

In  versuri Încărcate de 
evlavie, sufletul ce se 
vrea pur al celui rugător 
la centri imploră divini
tatea, în  nume colectiv, 
un fel de Adoraţie sfântă 
pentru cea care este fe
cioara Maria, protectoa
rea noastră a  tuturor, şi 
totodată, făcătoare de 
minuni. Verbul coboară, 
comun celor do^ă poezii, 
creează ideea magnifică de 
izbăvire a  păcatelor ..la 
imanente de grea cum. 
P iaâ. Dacă ta  „Rugăciune" 
noi toţi cerem prin  gla
sul poetului mântuirea Şi 
izbăvirea noastră de cete 
rele, a  c e 1 a  ş 1 lucru 
se . fiiiâmplă în „Răsai 
asupra mea...", Sa care, la
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„CUVÂNTUL LIBER* DEVA

schimb, fecioara Maria este 
. rugată Să-şi -coboare f s p  
luminată asupra entei, a 
jxietuluâ, a singularului, 
care de fapt reprezintă u . 
nitatea în  diversitate, este 
reprezentantul pluralităţii, 
aşa cute reiese pregnant 
din versurile : „Râmi a . 
supra mea, lumină lină ./ 
ca-n  visul m eu ceresc 
d-odinioară: /  O, maică 
sfântă, pururea fecioară, ţ 

'In  noaptea gândurilor 
mele vină“. Ultimul vers 
din strofa citată sugerea
ză puterea fecioarei Ma
ria ele a  lumina „... noap
tea gândurilor mele ...“ şi 
odată cu aceasta, alunga
rea tristeţii şi 8 păca
tului. întărirea Speranţei 
în duhul sfânt retese m e
reu în eviden|S ţ i  din 
versurile: „Speranţa mea 
tu n-o lăsa să moară / 
Deşi al meu e un noian 
de v in ă / Privirea ta de 
milă caldă, p f in ă ./  îndu
rătoare asupra mea co
boară".

Recunoaşterea păcatului 
săvârşit şi bunătatea fe
cioare! Maria în Iertarea 
lui In clipe de rătăcire şi 
necredinţă este o cate de 
izbăvire şi siguranţă -. 
„Străin de toţi, pierdut 
în suferinţa/ Adâncă a  
nimicniciei m ele/ Eu nu 
mai cred nimic şi n-am 
târle fi Dă-mi tinereţea 
mea, redă-ini credinţa /  
Şi reapari jiin  cerul tău 
de stele :} Ca să te-ador 
de-acum pe veci. Mărie f .

Versul „Dă-mi tinereţea 
mea. redă-mi credinţa" 
este miezul poeziei te care

„*«•*;.* w  ««*»«*» t-mm mm*

■ 0 ..
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poetul a r fi ieric it până 
ta  extaz  ̂ dacă fecioara 
Maria i-ar ascOlta : fuga 
fedându-i credinţa, spe
ranţa şi puterea tine
reţii pierdute. Aceste a- 
Iribute esenţiale ar fi 
0 siguranţă „Ca să te-ador 
de-acum pe veci, Mărie !*« 

Fecioara Maria, în con
cepţia poetului, poate face 
minuni, pe când noi, oa
menii, ' „umbră facem pă
mântului". Ea educe li
nişte şi împăcat» fa  su . 
Cete. uitarea grijilor şi a 
necazurilor ce sunt p rin . 
tre  no i J

în  final, se cuvine sâ-î 
Cităm pe Petru Creţia, re
feritor la  sonetul ^Răsai 
«supra mea..* o  rugăciune 
ţie fapt cu rădăcini atât de 
adânci !h credinţa noastră 
milenară : „O rugăciune a 
lu i Eminescu însuşi, cu 
fot ce .te a  te  Şi eu ce d e 
venise eu timpul, când 
începuse să-l împresoare 
umbra durerii d in  urmă, 
cea a neputinţei. Nu poa
te fi întâmplător că, în 
.8 noiembrie 1886, la Mă
năstirea Neamţ, grav bol
nav, şi spovedindu-se pa 
în  '  artlculo morţiş, tt 
spune p reşu lu i: ^Păritttet 
să m ă lagropaţi la ţă r
murile mării şi să fia In
tr-o m ănăstire d fcm aid  şi 
să ascult te  fiecare sară, 
car la Agat ton, cum cân
tă Lumină lină*.

VALENTIN BEETOTEAN

jLA LICEUL TEORETIC ^SILVIU DBAGOMIR^PIN BLIA

Şi dar fi mai puţin
Alteftiâncr ■ jîrofiluriîi 

real-umanist cu cel agri
col, L iceu l: teoretic Jsft. 
viu Dragomir" din Hfe 
a revgnit începând cu te
nul 1990 ta orientarea 
iniţială, fUrtcţioeând fe 
.ore actuteâ du «  clasă *S* 
m atem atică-feicâ ' şi « I  
una de filologie (plus cete 
două clase de se ra li ră 
mânând in profil agri
col Şcoala profesională ce 
califică eterii în  mese
ria de mecanic _ agricol. 
Alături de acestea — 
şcoala generală de 8 
clase .'

Din discuţiile purtate cu 
dl Ştefan Stănescu — di
rector, şi Gheorghe Terec, 
director adj., am reţinut 
câteva aspecte distincti
ve pentru starea de lu 
cruri existentă în pre
zent la  acest liceu.

•  In  ce priveşte speci
ficul perioatei actuale, 
elevii .pot fi liniştiţi că nu 
vor îngheţa In sălile de 
ciasâ, aprovizionarea cu 
lemne necesare încălzirii 
acestora R iad asigurată 
pentru întreaga perioadă 
friguroasă.

*  Ungi d i»  efectele a- 
cestei fend. teză tot se 
face simţit, m al ales în 
p la n u lo rg a n iz a to r ic  al 
şcolii, complicaţiile apă
rând la elevii ţiavetişti (şi 
nu suat puţmjE până a .  
colo încât conducerea şeă- 
lii a recurs, practic, ţa 
modificarea • orarului în 
funcţie d e . mersul trena .
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lin Bala de Criş, 
PAVEL LA2A /

rilor (care şl acesta , se 
schimbă, periodic), , nemai- 
panând la socoteală eâ 
M et autobuze!* nu vin 
Întotdeauna la timp; ceea 
ee se '„concretizează" prin 
inevitabilele întârzieri ia 
ore . ale acestor elevi n a 
vetişti.

O Din fondurile alocate 
de la bugetul local s-au 
realiZat, în  timpul vacan
tei de «ară, lucrările de 
reparaţii curente ş l  zu
grăvirea sălilor de clasă, 
în  prezent se desfăşoară 
reparaţii -capitale ia -gri', 
dlnîţa te n  Hia, urmând ca 
Şcoala Generală din Sâ- 
Cămaş să fie supusă ace
luiaşi gen de lucNu-î. :

•  In schimb, construc
ţia fecalului destinat să 
f . -î ea intem at al
liceului, începută cu 8 ani 
In urmă, a  rămas în ace. 
laşi stadiu de construc
ţie  Determinată (adică 
«n singur nivel ridic*»). 
„Este o clădire situată 
pe termail liceului* dar 
Care se află în proprie, 
fetea Ministerului Agri
culturii", precizau cn 
«raârăeione tenii 'directori; 
cu- umărăchiBe pentru că, 
aşa stând lucrurile, deşi 
s-au făcut repetate sesi
zări, nimeni nu vine cu o 
fezolvare favorabilă *» u-

«Di pentru efi ttu-l mai 
interesează, alţii pentru că 
Şu ppt... Rămâne însă 

^dezolantă imaginea unei 
clădiri neterminate, care 
dlt 7—8 ani dte zile nu 
sei-veşţe practic la nimic, 
teesi cu oarecare efort ar 
putea fi adusă în condiţii 
de funcţionalitate, ne- 
maifiind lăsată în voia 
'«reţii* ş» a  contlhuei f e  
terkaărt

•  Tot <*s un ^>f" al 
condurerii ■ ' liceului ' ata 
consemnat şl aspectul pri
vind starea autovehicn- 
M sr (autocamton. trac
toare), care se află de 
vreme îndelungată în do
tarea şcolii profesionale. Şi 
care mai mult „parchează" 
fe alelferete d# reparaţii 
auto decât te  curtea li
ceului.

•  Având în coordonare şi 
şcolile generale d in  satele 
aparţinătoare (Brâznie, 
Săcămaş, • Valea Lungă. 
Baeea, Brefea Mureşană 
şi Sârbi), dnii directori 
preciau îmbucurător fap
tul că, agire deosebire de 
alţi ani. te  preaent nu 
mai sunt probleme de 
şcolarizare, copiii din a- 
ceste tocalttâţi «vând o 
frecvenţă foarte bună la 
scoală.

GEOBGETA BÎRLA
*     — i‘**~   — —   

Nu au învăţat nimic?
Aşa cum am subliniat 

şi In timpul inundaţiilor, 
o  cauză principală la di- 
menshinijc pagubelor din 
Crişcior a fost şi necură- 
ţarca, albiei Crişului Alb, 
sub şi în  apropierea celor 
3 poduri de pe raza co
munei. precum şi a cana
lului care traversează DN 
74 din Gura Morii, care 
au favorizat ieşirea apelor 
pe şosea, în curţi şi In 
grădinile oamenilor.

Apele s-au potolit, în- 
• tradevăr, de peste o săp
tămână, dar urmele sunt 
adânci te  sufletele oame
nilor care s-au confruntat 
cu furia fe r şi care au 
avut suferinţe ce se vor 
amplifica atunci când 
timpul se va tecălzi. în 
acest răstimp, în afara per
soanelor sinistrate, a mi
litarilor din compania de 
pompieri din Deva Care 
ca maşinile specializate 
evacuează apa din subso
lurile locuinţelor inunda
te, nimeni nu întreprinde

nimic. In prim ai rând 
ar fi de dorit tăierea să! 
ciilor crescute in «Mas 
Crişului Alb de ia podul 
care duce la urină, care 
au o grosime până ia lâ 
cm şi o lungime de 3—4 
metri, unde se vor opri 
(hî> nou materiale ce pot 
fi adu.se, de ape î»  o e . 
ventyaiă rev&’saie, căci 
la munte a nins zdravăn, 
curăţirea : cocenilor oe 
porumb şi a altor deşeuri 
depozitate la baza stâlpi
lor de susţinere a podu
lui. Aceste operaţiuni 
intră te; primul rând în 
atribuţiunea secţiei OG.A. 
Brad, a  Consiliului local, 
dar şi a  celor trei mari 
unităţi care desfăşoară ac
tivitatea la  zonă apro
piată şi pot fi supuse 
nundaţiilor. Cteiar din pă
ţaniile recentelor inunda
ţii, nu s-a învăţat nţ- 
mic ?

ALEXANDRU JURCA, 
corespondent.

7fi9 Ora 7. Bună di
mineaţa; 8,30 Capcana 
timputoi (s/r); 9,15 Spori 
la m inat; 9^» Paradise 
Bcach fo/ri; 13,36 Film. 
Itobocop (s/r); 1L36 Po
veşti adevărate fe); 15,00 
Sport; 1630 Paradise 
Bcach (s); 17.00 M A.S.H. 
(s/r); 17-36 Capcana
timpului (s); 193)0 Oa
meni în toate firea (s); 
19,38 Ştirile PBOTV; 
JW 5 Doar o vo rb i sării 
mal spun; 20,00 F ilm ; 
22,06 M.A.S.H. (s); 22.30 
CrackCr (s); 23^6 Ră
tăciţi în  tranziţie; 0,05 
Sport Ia m inut •  Rezu
matele sportive zilnice şi 
ale campionatelor euro
pene de fotbal:

&38 Germania azi di_ 
mineaţâ; 10,00 Crin no n 
(s.p.); 11/)0 Rămas fără 
cuvinte (cs); ‘ 12,00
Kerner (talkshow); 13XW 
Lave Boat (s): 14,00 Trap. 
per t e t a  BHl (s); 15.00
Serial $F  a  Star Trefc; 
163» MacGyver <»): 17*03 
Totul sau n ta ic  (cs): 
1*3» XXO (cs); 18,30
Ştiri regionale; I9J06 
A şa .l viaţa! <s); 2 0 JM 
Roata norocului (cs)) 
21.00 Comisarel Rex (s. 
p.); LOfl Die Harald 
Schmidt Show; 2d» S tar 
T re i (s/r); 2^0 Mac
Gyver (s/r); 3,40 Trapper 
John (serial); 4<S0 XXO 
(s/r).

7J90 Ş tir i ' şi reportaje 
ITN; 7,30 Stealş * Ifeals; 
8^0 Azi •  Informaţii la 
zi; 104» Super Sbop; 
11,06 Roata banilor •  
Europa; 15,36 Ultimele 
zvonuri bursiere; I tM  
Roata ternilor •  S.U.A.; 
18,30 Buletin financiar;
19.00 Ştiri $i reportaje 
ITN ; 19,30 Ushuaia (do); 
20^0 Sellna Scott — in -  
terviuri; 21-30 Magazinul 
ştirilor N BC; 2240 Ştiri 
şl reportaje ITN; 0,60 
Show-ul serii, cu Jay 
L cno; IM  Late Night, 
cu Con nan OTOrien; 2,00 
Latre, r»  Greg Klhnear;
3.00 Show-ul serii, cu 
J »  U m ,

7,30 Teledimineaţa; 9,05 
Jurnal canadian; 9,35 
Mag. lit.; 10^0 Reflecţii 
(r); 11,35 Fiicele lui Ca
lei» ir); 12,30 Bouillon de 
culture (r); 13,35 Jurnal 
F 3 ; 14,06 Lum inile.-;
14,30 Jos măştile (relua
re); 15,45 Viva ( r ) ; 
1 6 3  Fem ei. Inimoase (r): 
17,15 Bibi şi prietenii 
săi (r); 17,50 Fa, Si, La, 
a cânta (cs); 18,15 Studio 
Gabriel (div ); 18,45 Cam
pionul (cs); 1945 Per
spective asupra Ameri- 
c ii ;  2W> Luminile Pa- 
risnlui; 20J8 Jurnal; 2 tM  
Oamenii — mainreţă (co. 
Franţa, *89); 22^)0 30

CANALE 5
7,06 Ş tiri; 9,45 Show-ul 

1«A M. Costanzo (r); 12,30 
Foram (show); 14,00 
Ştiri; 1455 Cotidiene 
(show); 14,40 Beautiful 
(serfel); 15,15 Robinsonîi 
(*); 15.45 Casa Castagna 
(show); 17.00 Desene a_ 
niraatc; 19130 O.K., preţul 
e ebrect! (cs); î 00 Roa
ta  norocului (Cs); 21,00
Ştiri; 2155 Circulă « • _  
nul (show): 21,40 Film: 
23,45 Ştiri; 0,15 ShoW-nl 
Iul M. Costanzo; 2/W Co
tidiene (show/r); 2,45 
Circulă zvonul (sbow/r); 
356 Bbvfeia presei: 350 
Cln «ln <Mî 450 Frontie- 
Wfe şpirifelui (em. religj-

•950 A lta  '  o  Raliul 
G tta a â a . — rtafcar, xlua 
12; Uri» Btetton •  Ca
pa Mondială; 13,06 Schi 
alpin •  Magazia; 13,30 
Schi alpin * Capa Mon
dială; 15,30 Automobi
lism pe gheaţă; 16,00 
Tractor pulling n, C;R.; 
18.30 Fotbal •  Cupa 
Africii pe Naţtani ten 
Africa 'de Sud — avan
premieră (r); 1950 Hand
bal p Cfepa Mondială; 
26,«T Handbal •  Elveţia 
— Cehia (rez.h 21,60 
Handbal •  Cupa Mon
dială: Croaţia — - Ger
mania (d); 22,36 Rute •  
Granada — D atar, ziua 
13 (r); 0,00 Box.
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1$95 ed«  de  U  
de le i  Acea» lucru în . 
seamnă c& 8500 de per
soane au plecat in sta
ţiuni prin „Sind România 
Deva**, ia r 90000 zile om 
turist mtilte spune. Tre
buie spus apoi că oda»
tâ, cu biletele obişnuite 
de tratament şi odihnă pe 
care le valorifică, agenţia 
este preocupată de extin
derea ofertei turistice. Ne 
gândim, tn  primul rând 
lâ organizarea turismului

de agrement (excursii i 
două-trei zile la sfârşit 1
săptăm&pă in  principalele 
.staţiuni balneare din ţa r i, 
la  monumente istorice şl 
naturale; organizarea ţar- 
rismului internaţional ţ i  a 
celui de afaceri care fti- 
snatnnă servicii complete 
pentru consfătuiri, .simpo
zioane, festivaluri. întâl
niri.

Oltiar la  începutul acestui 
an. Agenţia „Sind Româ
nia Deva" asigură, tai» 
preunâ cu filiala JHercu- 
lane, participarea oame
nilor de afaceri din ju 

deţ la un simpozion orga
nizat de Camera de co
m erţ şl industrie a jude. 
tidwi Mehedinţi, tn  Zilele 
d f  18—13 ianuarie. La 
simpozion vor participa şi 
oameni de afaceri din fS- 
rile fostei Iugoslavii. A- 
vem "te vedere apoi orga
nizarea de cantonamente 
pentru echipele sporti
ve, tabere şcolare şi stu
denteşti. :

Acestea, de altfel, re
prezintă şi oferta turis
tică a  Agenţiei „Sind 
România Beva“ pentru 
anul 199&

Salariaţii de la Ocolul 
silvic din Simeria au avut 
bucuria «4 înceapă anul 
1996 te  noul sediu con
struit in  regie .proprie. Tot

AN
ÎN CASĂ NOUĂ

în acelaşi mod se reali
zează şi sediul Filialei 
Romsiîva djn Deva (pe 
strada Mihai Viteazul — 
în Zona pieţei), unde este 
deja turnată fundaţia. 
<N. Ţfi

aa  e ş e e v »» *****  »» »» »»»  » ♦ » » » » * * * * * * * *****
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1 Sunteţi prea cerebral 
şi . partenerul dv. Simte 
nevoia de tandreţe. S-ar 
putea să câştigaţi o su
ma de bani şl veţi face 
o suprtză plăcută copii
lor. Veţi fi atenţionat 
să vă plătiţi • datoriile. 
Este* posibil să asistaţi

• la discuţii aprinse Tn
* familia dv.

Beneficiaţi de un sta
tu t  aparte, demn de invi
diat de  colegi. Azi. o 

’ . Zi norocoasă din toate 
punctele de vedere. P la
nuri îndrăzneţe: Veţi 
primi mai mtilte oferte 

i de colaborare. Gustul 
aventurii vă dă ghes. 
Duminică, încercaţi să 
scrieţi despre stările 
prin care treceţi. Aştep
ta ţi « mu multe răspun
suri din care unele vor 
fi cu b an i Cineva din 
familie a re  nevoie de 
sprijinul dv.

Doriţi s i  vă înnoiţi 
garderoba, deşi In si
tuaţia actuală n -ar fi 
indicat. Iniţiative parti
culare rentabile. Coirtro- 
•aţi-vă tonul, căd  riscaţi 
să supăraţi multă lume. 
Neînţelegeri mocnim to- 
t r -' dv şi partenef pot 
ieşi la  iveală. Nu vă 
încredeţi în cei pe care 
îi vedeţi întâia oară. Re
laţiile cu fraţii din nou 
te

Mărturisesc că sunt 
conştient de faptul că 
abordez un subiect extrem 
de delicat.Xdar m ai ales 
de controversat. Cine nu a 
înghiţit,. măcar o dată, o 
aspirină când a prezentat 
febră, dureri musculare 
sau după c»re
s-a simţit imediat ■ and 
b ine? Puţini sunt insă 
cri care «unbsc risca» 

; rile Ia care se pot supune 
prin administrarea intem 
pestivă şi fără o indica
ţie corectă, spulberând 
astfel speranţele pe care 
şi le pune' in  aspirină 
omul bolnav şl familie sa.

Aspirina ■— «cest -me
dicament. care nu a fost 
niciodată coborât de pe 
soclul terapeutic, răm â
ne cel mâi uzual medi
cament. Trebuie adminis. 
trată însă cu unele pre
cauţii, având indicaţii 
largi şi Find încă accesi
bilă, din punct de vedere 
financiar, întregii . popu
laţii.
1 Tn afară de stările fe- 
sbrile (gripă, răceala Co

mună. boli infeeţioase); 
dureri musculare sau o- 

1 soase. aspirina are  efecte 
favorabile şi în durerile 
reumatice, nevralgii, da» 
reri dentare, cefalee. sau 
în tratam entul trombo» 
zelor. * :

Efectele principale ale 
aspirinei s u n t : antialgice 
(calmează durerile); antL 
pîretice {şcade febra) şi 
•antiinflamatorii (reduce 
secreţiile nazale, oculare 
etc). . .
* Calea de administrare, 
de obioei, este cea orală,

absorbţia ' medicamentului 
facându-se te stomac şi 
porţiunea superioară a 
intestinului subţire; Tole
ranţa digestivă diferă de 
la individ la individ. în  
clinică se constatft uneori 
o agresivitate asum a tu 
bului digestiv eare se poa- 

- te" materializa h i leziuni 
adesea foarte grave, cum 
a r fi perforaţia gastrică 

,sau hemoragia digestivă 
superioară. •

Dintre substanţele an ti».'

aspirină. Unele hemoragii 
se opresc în 8—10 . zile de ? 
tratament, când facem a» 
pel uneori Ia cantităţi 
mari de âânge, iar te  
ălte cazuri este*nevoie de 
Operaţii. La bolnav» ie
pe raţi, in câteva situa
ţii, t b  găsit resturi dă 
aspirină Intre pliurile mu
coasei gastrice, realizând . 
adevărate Zfaţena inter
ceptând şi v a s e  de 
sânge,; care pot indpce 
hemoragii Importante.

V itteria PHtca.

: Iată câteva re g u li. Care 
trebuie respectate: nu se 
va tngltiti niciodată ta 
bleta’ de aspirină; ea Vâ 
trebui să fie dizolvată 
intr-gin pahar cu apă, 
după care soluţia reZol- 
taţă M - Vâ vinghiţb 

Jngestia  ş e ' va face O»;

inflamatorii, aspirina este 
de departe cea mai agre
sivă, motiv pentru care ea 
constituie model de studiu 
şi factor de referinţă 
Leziunile care apar pot 
cuprinde şi persoane care 
nu au şuferiîţţe gastrica, 
Aceasta se explică prin 
acţiunea 'sa directă coro
sivă, precum şi prin inhi
barea producerii unor 
substanţe cu efect protec
tor asupra mucoasei di
gestiv».

In secţiile de profil ale 
spitalelor găsim foarte 
des bolnavi cu hemoragii 
digestive după ingăstii de

.Vârstele la care noi am  
găsit aceste nedorite com
plicaţii oscilează Intre 10 
şi 85 de ani. ’

Numărul celor internaţi 
cu hemoragii digestive 
medicamentoase este deştul 
de mare. In sezonul rece,, 
când fiecare prezentăm 
stări gripale, apelăm cu 
largheţe la „bătrâna** aspi
rină, care rămâne medi
camentul cel mai soli
citat şi accesibil. Dacă 
ştim când şi' cum se ad
ministrează, evităm ori
ce neajuns, beneficiind de 
acţiunea sa tămăduitoare.

bligatoriu __ _
*âu fit tim pul mesei: De 
preferat- este folosire» 
laptelui sati a unor pan» 
samente gastrice p e  timpul 
tratamentului, care pot 
evit» iritatia gastrică, .

Bste indicată p rudenţi 
mare Ia bolnavii cu ulcer 
gâstro-duodenal; supra
vegherea bolnavilor cp 
afecţiuni renale sau he
patice:'' utilizarea aspiri

n e i  în stările de stres co. 
tidian sau în stări posţ. 
operatorii.

Am adus . aceste preci
zări deoarece la sondajele 
făcute bolnavilor eu he* 
moragit digestive post 
medicamentoase. reies» 
că aceştia nu au fost 
sfătuiţi de medicii lor 
cum şi când să folosească 
medicamentul. Un alt Iot 
de bolnavi declară că fo
losesc aspirina întrucât 
este .da modă, fiind bună 
la toate**.

Pentru a evita orice 
neplăceri, este bine ea 
înainte de a începe un 
tratament cu aspirină să 
fie consultat medicul şi să 
se respecte prescripţiile 
făcute de către acesta.

Dr. GHEORGHE ALBII,
director medical adjunct, 

medic prim ar A.T.T.,
Spitalul judeţean Deva

Energia de care daţi 
dovadă te  realizarea 
bohby.ului dv. va  «mea 
ecou în rândul antura
jului. Veţi avea oaspeţi 
de care vă veţi ocupa. 
Vă mobilizaţi greu pen
tru  activităţile casnice. 
Nu vă pierdeţi în răfuieli 
mărunte. La slujbă, co
laborarea cu străinii se 
va realiză prin dv. Sun
teţi propus pentru un 
sehimb de experienţă 
care vă va schimba via
ţa. Veşti bune de la 
drum lung; transm iteţi 
te  dv. mesajul.

LEU
Aptitudinile .înnăscute 

de lider vor fi remar
cate de patron- Inarma- 
ţl-vă cu răbdare. căci 
veţi frecventa bând, 
notariate. Viaţa dv. s» 
poate schimba dinte-o 
dată printr-un eveni
ment uluitor. Ve|i da 
ebrs unei -invitaţii de a 
merge la un chef. Sun- 
te t‘ implicat intr-o acti
vitate de club care vă 
solicită în timpul liber.

FECIOARA
La serviciu lucrurile 

iau o întorsătură ne
aşteptată. V.a fost sem
nată o viză de plecare 
tn străinătate Relaţii» 
le  dv. cu  prietenii se 
vor îm bunătăţi Deşi nu 
sunt motive, starea dv. 
psihică nu-i prea bună. 
Atenţie căci se ţes in
trig i In jurul dv. S-ar 
putea ca sănătatea <-ă 
vă creeze probleme.

BALANŢA
Echilibru energetic; 

veţi rezolva problemele 
..restante. Veţi participa la 
* concursuri şi veţi câşti
ga bani şi onoruri. Ac
tivitate febrilă la slujbă. 
N - aveţi răbdare cu co
piii dv. In casă. încor

dare ; pfctraţi-vă ete
rnul. Vă aflaţi tote-o tete» 
poziţie creativă. B aril 
proveniţi din activităţii» 
curente îşi vor arid  
rostul într.o  ftchfc 
Valoroasă. întâlniri 
persoane importări» 
care depind 
dv.

SCORPION V
Relaţiile cu. copiii vă \  

vor îmbunătăţi stare» de t 
spirit. Riscaţi să ridaţi . 
câte ceva ce nu vâ este ’ 
pe plac. Jocurile de nO- \ 
rar nu  v ă  favorizează. 1 
Dorinţele dv de schimbar ? 
re se vor realista. In  t  
domeniul sentimental. 4 
SLar putea să piecatffite 1 
fcr-o călătorie p ia n p R â f 
de mult timp. La slujbă \ 
hieraţi conştiincios şl y 
perseverent; posibile ne
înţelegeri eu şefii. 1

săgetător
fie întrevăd operaţiuni 1 

bancare; pe care te  vfeU 
duce la bun sfârşit- 
participa la o întrunire - 
festivă. Ingeniozitate» J 
dy. face casă bună criL; 
spiritul practic. Visdte |  
dv. pot deveni realitate, t 
Vă simţiţi ocrotit, . 
laxându-vă «ufleteştfit 
Fiind jovial şi sponttri, 
sunteţi înconjurat 
nenumăraţi prieteni, 
bine să scoateţi te  w t-, 
prafaţă ceea ce aveţi pe

CAPRICORN
Vă puteţi ocupa de re

laţii amoroase sau 4* 
afaţeri. Neplăceri te « r«  
viciu din cauz» uhte 
fentei. Atenţi* la «teri 
fi» Spuneţi, pentru ».»*** 
viţa o  dispută n» duş
manii dv. Sentiment» ! j 
neclare vă fac să v i  ţ d t  
taţi cu persoana iubiţi, 
Şunţeţi sensibil la pro
blemele din famiîte. 
Luni, calităţile dv. Vftr 
fi apreciate fn mod PU- 
Wie. N-ar strica «tei 
multă modestie; Tn 
contrhr. riscaţi netdă- 
'«»** ete cei din jur. Aveţi 
probleme cu sănătatea.

VĂRSĂTOR
î^i serviciu ' lucrutB» 

m erg binişor Şeful vă 
va d a ‘mult de yvoni 
Inspiraţia este p rite tlf 
dv forte. Nu v» ener
vaţi dacă veţi fi che. 
maţ sâmbătă la serdlclri, 
Relaţiile cu perseonele 
rte sex opus vă spnt 
favorabile, tneem ui O. t 
relaţie clandestină, d ttf*  
riscurile sunt mari. Veţi 
fi nevoit , să plecat) la 
drum. ceea ce nu vă prea 
entuziasmează. Veţi în
cheia contracte sau veţi 
semna document» oft 
riale.

;; PEŞTI
Promisiunile cu pri- i 

vire la banii pe eare-i 
aveaţi de încasat au fast 
respectate. Reale moti
ve de satisfacţie" In 
cămin. Partenerul de 
viată vă acordă spriji
nul sufletesc după care 
tânjiţi. Sâmbătă nu sun
teţi dispus să plecaţi 
departe, dar prietena iă  
vor mobiliza;.; O zi 
reuşită cu dramuri, 
cumpărături . nmosferă 
de veselie. Operaţi cu 
spontaneitate în tot ce'
Vi se propune Ţine
ţi-Vă eât mai departe 
de alcool şi tutun.

■e - v—v • —v
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ţie, anexa nr. 1 la Normele Metodologice V 
publicate in Monitorul (MîciâiU partea I, nr. ) 
264/1995. [

Plata se face integral pentru pachetul S 
adjudecat. \

Cei interesaţi vor achita taxa de partid- ţ 
pare la licitaţie în valoare de 25 960 lei, la, ij 
casieria Filialei Teritoriale F.P.S., până la data' 4 
şi ora ţinerii licitaţiei. i

Informaţii suplimentare se pot deţine fo t
l telefoanele 211089 şi 214503, precum şi de la 
■; sorietatea comercială nominalizată.

COMENZI ; f
,tr C ilupftm . a r  14. iei,'fu  054 219167 
4lfM Siflluhitm, Coapte» EHfotţaia,ItENEL — GPEET

- , f J .  ,  ;  —  „
ElfclÂLA ELECTROCENtRAjLE HAŢEG 

■’ • f f̂ganizează' îndata de 7 februarie 1996» 
la sediul filialei din Haţeg, str. progresului, 
nr. 38 B, licitaţie publică deschisă cu strigare 
pentru vânzarea de mijloace fixe scoase din 
funcţiune. Lista cu .mijloacele fixe, preţul de 
pornire şi condiţiile de participare la licitaţie 
pot fi consultate la sediul filialei. Informaţii su
plimentare la telefon 770782, int. 44.

• ' • (CEC)

S.C. POLIDAVA S.A. DEVA

Reaminteşte agenţilor economici că In 
fiecare zi de marţi, la ora 10, se ţine

•  pentru vânzarea de utilaje poligrafice. \

•- «Lista utilajelor care fac obiectul licitaţiei j 
se găseşte la compartimentul iaeeano-energetic / 
de la S.C. Polldava Deva, str. 22 Decembrie, } 

y nr.- 257. Informaţii Ia telefon 620712. î

î  NOUL MAGAZIN - I
j ' DEVASAT |
I str. Avram. Igncu, bl. H 1, parter, I
|  vă oferă I
i  ' INSTALAŢII RECEPŢIE SATELIT I 
I ŞI COMPONENTE/ CÂT ŞI GAMA |  
J COMPLETĂ A PRODUSELOR NEI : j  
! •  Televizoare color, diagonala 37-63 cm * 
|  •  Combine muzicale f
» •  Casetofoane cu şi fără CD I

Combine frigorifice |
I® Maşini de spălat . *
! •  Aspiratoare >
j CASETE VIDEO ŞI AUDIO. I

Aceste produse le puteţi găsi şi la ma- j 
* gazinele din : A ■

— BRAD, str. Republicii, bl. 19, parter |
— HAŢEG, str. Timişoara, nry 16. j

I NEI VĂ COLOREAZĂ VIAŢAî I

INSPECTORATUL ŞCOLAR
A L j u d e ţ u l u i  h u n e d o a r a

In data de 16 ianuarie 1996 pentru ocu. 
parca următoarelor posturi
• 1 revizor .contabil cu studii superioare;
• 1 economist cu studii superioare;
• 1 conducător auto cu categ. B, C, D;
• 1 manipulant.

A  parbrizele noastre sunt memi în faţa

♦IE  A L  60, eventual motor. 
Telefon .030/522208.

(325-2)
•  Cumpăr garsonieră 

sau' apartament două ca
mere. Deva. tel. 227952.

(3209)
INVITAŢIE

•  Biserica Creştină 
Adventistă de Ziua a 
Şaptea, str. I. Vulcan, 
nr. 8, Deva, invită ia 
conferinţe biblice, ce 
vor avea Ioc zilnic, în 
perioada 12—21 ianu
arie 1996, ora 18. Vă 
aşteptăm !

(3249)

V A N ZA R I —  
C U M P Ă R Ă R I

a  .Vând. sau închiriez 
mese de biliard noi, tel. 
211041/628347. . (3856)

•  Cumpăr autobetonierâ 
şi buldoexcavator. Infor
maţii tel. 065/134733. (?225)

•  N O U ! BRUTĂRIA 
„DANIS- SIMERIA, . str. 
Ct^a-Vodă, nr. 2, oferă 
consumatorilor pâine şi 
specialităţi de panificaţie 
de cea mai bună calita
te :şi- la preţuri accesi
bile- Vizitaţi-ne zilnic şi 
vii veţi convinge!
[ (3263)
- « Vând apartament 2 

camere* ultracentral, etaj 
1. 'telefon 612543. :

(8224)
■g: ■ Vând urgent cameră 

video. -Tel. 618610.
(3260'

•  Cumpăr bloc motor

60, eventual motor.
ir\ o ri7ts-o oiaq

•  Cumpăr rame de ta- 
hlouri şi mc>bilă antică, 
vând , Ford Escort noîn. ' 

•matricul abil) i Stare exceţr, 
tioiială. Tel 717289. %

(3266)
e  yând urgent VW 

GoJf, neînmatriculat, preţ 
un milion lei. Orăştie, 
Mureşului, '11/32.

(3904) -
m Cumpăr urgent garso

nieră confort sporit, ultra
central. Deva. Informaţii, 
Orăstie, tel. 647263.

(3903)
•  Vând Dacia 1300, ne-

înnwitriculată. Brad, str. 
Aleea Patriei, bloc Bl, ap. 
12. (356548)

LICITAŢII
•  Consumcoop Crişcior, 

cu sediul în corn. Criş
cior, scoate la licitaţie în 
vederea exercitării acti
vităţii de comerţ urmă
toarele spaţii comerciale: 
han „Cerbu“ Podele, res-

- taurant • „Naţional" Brad, 
local „Intim" Birad, bufet 
piaţa Brad, Relaţii ' l a  
sediu! Consumcoop . Criş
cior, tel. 656272,

(3283)'
PIERDERI

« Pierdut certificat .de 
înmatriculare . (original),'; 
aparţinând . SNC ţîagău, 
Deva. Se declară nul.

(3261)

SPITALUL JUDEŢEAN 
D E V A

Roagă insistent populaţia municipiului cale 
,* are membri de faualie internaţi în acest <spi- 

tăi să sisteze vizitarea acestora pe perioada 
carantinei instituita ca urmare a valului de 
gripă. până Ia. dispariţia acesteia.

* - Atragem atenţia asupra! ormei deosebit 
de severe de gripă din această iarnă» care 
induce multe complicaţii şi chiar decese.

w w * '

Ls.C. iminr iM P n P T .E Y P ÎM lT !!BRUTĂRIA neamţ import-export 
SRL. DEVA

str. M. Viteazul, nr. -32 
AUgajează Urgent secretară care să cores? 

fp u n d ăr următoarelor, cerinţe : T
■ ♦  calificare în exploatare  ̂ software a
| aplicaţiilor de contabilitate .

•  calificare în legislaţie ş) raporturi de
[ nauncă, pentru evidenţa de personal şi reia 
[ ţ i i  cu Camera de Muncă v

• calificare în dactilografie
•  preferabil -cunoscătoare .d e  limbă

imaghiară. (6396119)

S.C. CĂTĂLIN * LEO
Vinde PRIN DEPOZITUL I)E LA OARDA! 

1 banane la 2 700 Iei;
• portocale. — 1 900 le»;
•  grapefruit — 1 900 Iei;
•  lămâi — 2 900 lei.
Preţurile includ TVA.

S.C. AGROINDUSTRIALA
' StNCRAI — MUREŞ S.A. 

comuna Sîncraiu de Mureş, str. Principală, 
nr. 201, judeţul Mureş 

OFERĂ SPRE VANZARE 
» mere consum, cal. I, soiurile Gol den Deli-j 

cins şi Ionathan, la preţul de 600 lei/kg, j 
. plus TVA 9 la sută. cu plata Ia ridicarea ■ 

mărfii.
Condiţii de livrare loco-depozit.

Relaţii la telefoanele 065 — 115524,; 
[115398, 133798; fax 065 — 115091.

(6396118)
iV w w /w .'.-.v z rw .-.v iV V iV V W z /A V r.

« ' Pierdut -carnet; de* şo- 
. maj, pe Humele ’ Cotuna 
Marius. Se declară nul!

(3268)
•  Pierdut -legitimaţie

serviciu, pe humele Mo- 
•tora Daniel O declar 
nula (2767)

•  .P ierdut legitimaţie 
serviciu, pe numele Ungur 
Rudoif. O declar nulă.

(2767)
•  Societate^ „Gabi &

Mircea Alimpex" pierdut 
cod fiscal. II declară 
ntil. (396021)

ÎNCHIRIERI
•  Caut pentru închi

riat apartament 2—3 ca
mere. în Deva! Relaţii la 
telefon 651797. Brad.

(6549
•  Ofer garaj pentru 

închiriat, zona 6 Martie,. 
Hunedoara/ Tel. 713615.

(2770)
•  închiriem RABA 10 

tone, preţ convenabil, tel. 
212100, între orele 7—15.

.. (3255)
SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE
•  Schimb garsonieră, 

cartier Dacia, „cu . aparta
ment două camere, plus 
diferenţă. Informaţii la tel. 
612645, orele 16—20.

(3252)
•  Schimb apartament 3 

camere Iaşi - eu 1 Devâ. in - 
formaţii tel. 212603. - •

/  (3267) '
MATRlMON|StiB/

•  Tânăr . gerhţâii /  * de 
origine română doresc cu
noştinţă cu domnişoare J» 
vederea, unei prietenii dă 
durată, prin ; coresponden
ţă. Foto şi date perso
nale la Oficiu! poştal î, 
CP 31, Hunedoara. ■ ,

(2769)
OFERTE 

DE SERVICII
•  Consiliul local. ; Brâ-

nişca organizează . concurs 
pentru ocuparea postului 
de “director* Cănţin cultu
ral. In data de 26 ianu
arie- 1996. Relaţii v lâ  tel: 
666530. ' . . .

•; (3262)
«  Caut femeie îngrijire 

copil 4 ani-, Ya domicilm.

•Deva, Bejan, bl. 60/2/106, 
după ora 17.
, . . (3265)

•  S.R.L. caută asociat 
pentru deschiderea unui 

i depozit materiale construc
ţii.' informaţii 623891. .
1 . (3264) •
, :« Angâjăm primitor . 
dlsteibUitor şi- m anipulant’ 
Coca-Cola. Informaţii 16 
'telefon 611121.
, . >. - (3254) '

COMEMORĂRI"
« Se împlineşte un an 

■fde la trecerea în eterni
tate a celei care a fost 

ANA MUNTEA 
minunată mamă $i soţie. 
Fiica.

(2768)
DECESE

•  Mulţumim tutu
ror celor care : au 
fost alături de noi 
şi ne-au ajutat la 
greaua încercare pri
cinuită de moartea 
dragului nostru soţ 
si tată

VAEERIU
AI.MAŞAN

Familia îndoliată.

•  Cu nesfârşită du
rere, anunţăm dece
sul scumpului nostru 
soţ, tată şi,, bunic

dr. ing. -
DUMITRU. PRICA
înmormântarea va 

avea loc vineri, 12 
ianuprie, ora 13. Ia 
eiţnHinil Bitericii oî - - 

• todoxe din Geoagiu.
(3281)

•  Familia Oprişa 
; mulţumeşte- tuturor
acelora oare , au  fost 
alături de ea în ma
rea durere pricinuilă 
de moartea aceluia 
care pentru noi ţă - . 
hiâne de neînlocuit, 

OPRIŞA *OAN 
NEUU

, XHţmpezeu să-î . p- 
dihnească sufletul 

■a les! ■ '
’- . , (3279)

în baza Legii nr. 55/1995 şi a H.G. 887/ 
.1995, pune. în vânzare prin licitaţie publică 
jărăi preselectie 40 Ia sută din acţiunile SO
CIETĂŢII COMERCIALE METALUL S.A.

'Sediul : Peştişul Mare, hr. 363, judeţul 
Hunedoara. \
— Obiectde activitate; Comerţ cu ridicata 
—■ Capital social la 30.09. 1995: 5 813425 mii

lei
— Număr total de acţiuni: 232 537
— Valoarea nominală a unei acţiuni: 25 000 

lei
— Structura acţionariat:

•— Fondul Proprietăţii de Stat: 70 lâ sută 
— Fondul Proprietăţii Private I Banat 

Crişana: 30 la sută.
— Număr de acţiuni puse în vânzare : 93 015
— Preţ de pornire a licitaţiei: 36 759 lei/ 

acţiune.
Licitaţia va avea loc pe data de 23 ianuarie 

1996, ora 10, Ia sediul Fondului Proprietăţii 
de Stat r— Filiala Teritorială Hunedoara — 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35.

în caz de neadjudecare .licitaţiile se reiau 
] în datele de 30 ianuarie şi 6 februarie 1996 

la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, în conformi, 
tate cu prevederile Regulamentului de licita- 

I la Normeie Mi

T  ’ ; 4 -  ̂ , .y
FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT )
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