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O  întrunire a
Am numii ca această, 

sintagmă ceea ce partici
panţii au denumit tn mai 
multe fe te i: plenară» 
trenară lărgită, plenara 
Comitetului judeţean al 
PSM, Întâlnirea eu mem_ 
hrt ai conducerii pa#»,, 
duiui — desfăşurată sâm
bătă. 20, ianuarie, ta sala 
mare a Casei de cultură 
din Oe*n . -• .

A foit ©întâlnire a cla
rificărilor : doctrinare, pro
gramatice, asupra bazei 
de masă $i a opţiunilor 
electorale. Şi nu o clari*., 
ficanţ atât pentru membrii 
organizaţiei judeţene a 
partid»dui, ' .cât,. ■ pentru 
simpatizanţii acestuia. O 
întrunire maraton. de peste 
5 ore, care a avut la or
dinea de z i!

-  ănaljza activităţii 
organizaţiei de la ultima 
plenară.

— Programul de activi*
tea pe perioada urmă» 
toace. ’ > ■

— Alegerea delegaţilor 
la Ctoteflata Naţională a 
partidului

Structural, în organizare 
vrem sa zicem, PSM ur
mează, In linii mari. or
ganizarea’ fostului partifl 
comunist. Nimic rău t i  
aceasta. Iu interiorul u* 
nul partid trebuia să 
domnească rigoarea «i or
dinea. ceea ce nu Înseam
nă . fi* «cel partid e*te
rflgiHtWfîi ftfiflll ivMftiini*.
mulul. PĂŞL — S-ă a- 
rătat In materialele pre - 

*—-a subliniat tn

bauMMt:
saciWSV̂  ‘fptiljp-

vechi in âpaţiul. românesc.
Afirmaţia că tn sală 9fi 

află «i viitori candidaţi ai 
partidului la alegerile par
lamentare a dat laţru* 
rării şi un rarâeter. elec
toral., ceea ce ne îndrep
tăţeşte S-o încadrăm la 
rubrica de fată.

Adăpările dft alegeri 
desfăşurate la nivelul , or* 
ganizaţiilor d« • bşză ■ — 
s-a afirmat — au seps 
tn evidenţă starea de îna
poiere economică şi de să
răcie trf care cM ssse'artt 
de guvernare postdecem-, 
bristă au adu$ tara.
' Ceeg ce urmăreşte tn 
această situaţie PSM este 
înfăptuirea unei eoono_ 
mii sociale mixte de pla
tă. tn care statul şl pia
ţa fac reglajul dezvoltă- 
ra tn ansarnw» w soctc* • 
tătli: un stat social de 
drept — An precizat

..In condiţiile actuale 
ale unei otigaritiL finan
ciar-banca re. singurele
GSUfei jQgflfittdril enwt Kăn J.
cile, datorită politicii ca_ 
măţăreşti a dobânzilor pe 
«tize le practică şl caro 
au devenit* frână tn caisa
« • * * * • * f i M f i s a s

»_a n i _t___
H i i c u n i r o

Anunţată pentru vineri, 
19 ianuarie a.e., înLInirfea 
<8ttt Dinu Patriciat urn

itele M, *8» cu «anta 
u P3§a&i Judeţene Hu

nedoara a respectivului 
partid a eşuat După câ
teva minute de 
t-0  transmis celor pro. 
cenţi: -Nu 9»

dezvoltării11 (Gheorghe Va 
siuX

principala greşeală, a 
PSM a fost sprijinirea u_ 

„ hiii partid de gţfveruă- 
*' mânt care a sărăcit tara** 

(iban Clep).
-Economia românească a 

devenit tferen experimental, 
tn care cea mai ieftină 

este, fotta de mUn- 
(Mihal Poenârl,

Am redat tn cele de mal 
sus câteva luări de poziţie 
mai semnificative. Au fost 
fnutfe fn acelaşi ton- S8t 
înţelegem de aici. că PSM 
se pregăteşte să fie nl 
treilea susţinător al păr- 
tlduhii de guvernământ 
caf* părăseşte 'pentagona” 
te rămasă acute doar tn 
trelf ■

Incitant ni s_a părut 
între manifestările <te vo. 
inţă din cadrul întrunirii 
îndemnul ,dă terminăm o 
dată cu VehaStemul poli
tic" lllhKKtfce VasiU).

întrunirea a fost puncta
tă si de unele accente 
naţionaliste, un naţiona
lism carpato-dan ubiano-
oontlco-balcauic. care ori
cât ar fl de emoţionant

• • • • e t f i

eşuată I
dl Patriciu a telefonat că 
nu vinei".

Nu comentăm motivele 
amânării acestei - tntftţ. 
ntri. dar Întâmplarea din 
seăraztiei dtf vineri ne-« 
reamintit fie zicala româ
nească „La pomul lăudat 

w* te duri
m 'm

şacal r

manifestat, nu dă bine 1* 
imaginea nici unui partid 
poliţie.'

N_au lipsit nici momen
tele pitoreşti cu miez. 
„Domnilor tovarăşi, a_ 
iegeţi .fiecare adresarea 
care vi’ corespunde". Aşa 
şi-a tncePut discursul tng 
Ioslf Bilek» referindU-şe 
apărent la compoziţia per
soanelor din sală, unde 
se aflau nu numai mem
bri at P.S.M. S*. fi tlntti 
lupenarul fost inginer mi
nier spre alte realităţi 
postdecembriste ? Destui 
domni—tovarăşi ş!_au făcut 
tn acest timp loc eu ooa- 
teîe către fotoliile puterii, 
fără să fie irtembri al 
P$M. unde apelativul to
varăşe este propriu si le
gitim. fiind chiar în
rolaţi In partide de orien
tare net de dreapta. Mă 
rog, fiecare optează după 
cum îi dinţează Interesele. 
- Cu prilejul plenarei PSM 

şi-au afirmat apartenenţa 
la acest partid doi dintre 
ali%U hunodo renilor. In 
februarie 1992. pe listele 
altor partide: consilierul 
judeţean Qvidiu Popescu 
şi consilierul muniefoâl 
de la Deva, Gtigor Haşfi.

Tot pentru prima dată 
s-a arătat tn public, ea 
membru al PSM» ingine
rul Costel Alte prefectul
judeţami.

Plenara

•  TVA PENTRU PU
BLICITATEA IN PRE
SA. Printr-o, Ordonanţă 
a guvernului, emisă in 
curstâ săptămânii trecu
te» f d »  pe Valoarea A- 
dăugaţă percepută de 
presa scrisă pentru re
clamă şi publicitate şe 
reduce Ia lumătate. res
pectiv de la 18 la sută 
la 9 la sută. Ordonanţa 
Intră In vigoare cu data 
de l  februarie a-c.

•  PREŞEDINTELE RO
MÂNIEI A FOST LA 
ALBA IULIA. Dl Ion I- 
lieseu s-a aflat pentru o 
zi la Alba Talia, unde a 
vlzionab pe casete video, 
câteva zone afectate de 
inundaţiile din luna de

cembrie, a discutat cu 
factori de decizie — in
tre care şi prefecţii j«fe
ţelor Hunedoara şl Oul, 
de asemenea afectate de 
inundaţii — măsurile 
pentru ajutorarea celor 
care au avut de suferit 
de pe urina dezastrului 
şi pentru refacerea obiec
tivelor distruse.

•  Înalt comisar
OSCE LA BUCUREŞTI. 
S-a âflât ’ îner-o vizită in 
ţara noastră înaltul Co
misar al OSCE pentru 
minorităţi, 41 Max van 
der Stoel. Oaspetele 'a vi
zitat judeţele ,Rraşov şi, 
Covasnă, s-a întâlnit cU 
personalităţi la vârf de 
la ; guvern, parlament.

. . . . Se pa
te că a plecat destul de 
edificat asupra Legii tn- 
vătământului din Româ
nia („eate in conformita-

a hotărât «ă 
adreseze fi chemat» către 
electoratul Judeţului Wtti 
nedoara. De asemeiMiB» a 
ales delegaţii la ©Mti- 
rinţa Naţională a Partl-

ION CIOCLE1

putat publicist, aflat de 
mai multă vreme intr-o 
dispută dură eu nu mai
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Ce taxe de Import
se mai

Curiozitatea m-a împins 
să văd ce hotărâri im
portanţe sau ce ordonanţe 
mai dă Guvernul abili
tat şă emită astfel de acte 
In vacanţa parlamentară. 
Aşa mi-a ajuns în mână 
şi un voluminos Moni
tor Oficial nr»- 4. pur
tând data de joi. li ia
nuarie a.c. Dar să vedem 
ce mai putem afla arun
când privirea pe cele 
de pagini, format AM. oe 
care le conţine respoo- 
tiva publicaţie.

Din capul locului tre
buie să spunem c.â este. 
vorba doar despre o sin
gură hotărâre privind ta
xele vamale de import 
pentru produsele agri
cole. Din preambulul ă_ 
cesteia aflăm că. în teme
iul art. 3 din Actul final 
cuprinzând rezultatele ne
gocierilor comerciale multi
laterale din Runda Uru- 
guay, cât şi al unor or
donanţe anterioare ale Gu
vernului. se stabilesc, po
trivit anexei, taxele va
male aplicate la importul 
de produse agricole în a_ 
nul 1996, ce au intrat în 
vigoare de la 1 ianuarie 
ac. în deschiderea ane
xei respective (fără â fi 
o glumă, credem) la codul 
tarifar 01 figurează ani
malele vii. începând cot 
cai. măgari, şi catâri, con
tinuând au specia bovină, 
porcină, ovirtă sau capri
nă, păsări şi alte animale 
vji fia’ rare. o eroare mare 
credem că s_a strecurat.

spret incluşi şi porum
beii f). Consultând coloana 
cu taxa vamală aplicată, 
constatăm că la măgari şi 
catâri, aceasta este de 25 
la sută în vreme ce la 
specia bovină taxele ajung 
la 135 ia sută iar ta 
Porcine 125 la sută, (ten 
tru reproducători de rasă 
pură aceasta fiind de 3— 
5.4 la sută.

Urmează apoi carnea 
(fără a face prea multe 
comentarii la aceste pro
duse unde se duce o po
litică de descurajare fi 
importurilor, dar nu ţp 
aceeaşi măsură de stimu
lare a producţiei autoh
tone), unde taxele vama
le rherg până la 236 la 
sută. în ceea ţe priveş
te laptele, produs la care 
suntem cam deficitari, se 
aiunge până la 145.5 la 
sută. iar la unt. până la 
240 la sută- Să ne cam 
punem. deci. pofta în rid 
privind consumul unor a_ 
semenea produse provenite 
din import. La pag. 15 
citim că la ouă de pă
sări. fără coajă si găl
benuşuri de ou proaspetei; 
uscate, preparate, prin 
fierbere în apă . sau în 
vapori de apă. mulate, 
congelate sau altfel con
servate, chiar cu adaos da 
zahâr sad îndulcitori.'-taxa 
vamală este cuprinsă în
tre 25 si 100 la sută

NICOLAE TTRCOBL

(Continuare In pag. a 2-a)

o
m a pe zi.
ANUNŢ
O Tânără atrăgătoare caut muncă la 

domtctUui clientului. Exclus (aerul in 
schimburi.

te ea , standardefe inter
naţionale"") — de altfel 
obiectivul prindpal M vi
zitei sale In ţara noas
tră.

fi- SENATORUL VIO- 
REL SALAGEAN A DE- 
MISIONAT DIN PUNR- 
Ih cadrul anei conferinţe 

, de preşă organizate ta 
Saţu Mare, dr- ec. Viorel 
Sălăgean, senator şl re-

■ misionat din partid. Deo
camdată nu şi-a exprimat 
clar aderenţa la o altă 
formaţiune politică. Se 
pare că va fl partidul 
„Noua România”.

■ -fi „I-LIE NĂSTASE — 
OM ClNSTIŢ". în inter
viurile acordate presei 
centrale, fostul mare cam
pion de tenis Iile Năstase 
şi-a anunţat candidatura 
la funcţia de primar al

Capitalei. Iile Năstase este 
membru al Consiliului 
Naţional al 9DSR şi va 
candida sub lozinca „Ilie 
Năştasa — om cinstit".

•  GUVERNUL SE RE
MANIAZĂ. Acum, înain
tea alegerilor, guvernul 
Văcăroiu vrea să-si îm
prospăteze cumva efec
tivul. Săptămâna trecută.
In focul ministrului co
merţului, Petru Crişan. a 
fost numit Ioan Dan Po
pescu. iar ministrul in
dustriilor, Dumitru Popes
cu, a predat portofoliul 
mai tânărului său coleg 
Alexandru Stănescu. Şi-a 
prezentat demisia şi mi
nistrul tehnologiei, Doru

Dumitru Palade, înlocui
torul său urmând să tie 
instalat tn această săptă
mână.

fi ION DIACONESCU
— PREŞEDINTE AL PN 
TCD. Desfăşurat tn zilele 
de 19-21 ianuarie a.c,, în 
Capitală, Congresul PNT 
CD şi-a ales organele de 
conducere. In funcţia .de 
preşedinte a fost ales, 
aşa cum se sconta. ron 
Diaconescu. în vârstă de 
79 de ani, ’ prim-vicepre
şedinte' este Gabriel Te- 
pelea iar secretar general
— Radu Vasile*Şi-au pier
dut posturile de vicepre
şedinţi Valentin Gabrj- 
elescu, Răzvan Dobrescu 
şi Ioan Lup. \

Ce s -a -n tâm p la t..



Vn nou tip de mafie 
în România ?

Nu am căutat un titlu 
incitant pentru, ceea ce 
urmează însă datele pro
blemei lasă o asemenea 
întrebare !

Acţiunea obligatorie de 
preschimbare a permiselor 
de conducere conform Ho. 

x târârii Guvernului 778/ 
1995 ce se va finaliza la 
31 decembrie 1997 a creat 

- nemulţumiri din partea 
fotografilor profesionişti 
din municipiul Deva si 
implicit judeţul Hunedoa
ra. urmare a ordinului 
scris al Inspectoratului 
General de Poliţie nr. 
154321/08. 01. 1996, remis 
Inspectoratului Judeţean 
de Poliţie Hunedoara 
(semnat de colonel Du
mitru Qiubotea), prin -care 
Se precizează că fotografii
le pentru noile permise 
de conducere vor fi exe. 
cutate doar de atelierele 
foto din sistemul firmei 
Mitsubishi, cu care Regia 
Autonomă de Administra
re a Patrimoniului de Stat 
are un contract de ex 
clusivitate !

După cum rezultă, de 
altfel, şi din protestul 
fotografilor profesionişti ■ 
din Deva adresat redac
ţiei ziarului nostru ,.faptul 
este considerat anormal si 
împotriva principiilor 
conomiei de piaţă, menit 
să falimenteze meseria 
de fotograf, măsură nemai. 
întâlnită niciunde în lume 
din câte se cunoaşte. Nn 
cerem altceva decât, se 
mai arată în nota de

protest, o şansă pentru 
fiecare dintre noi, care 
să vină în sprijinul 
clientului prin calitate şi 
preţ şi nu prin promo
varea unor măsuri pre
ferenţiale de exclusivitate, 
bazată pe criterii arbitra, 
re, cunj s-a realizat prin 
protocolul recent înche
iat la Bucureşti".

Acţiunea promovată de 
către Regia Autonomă de 
Administrare a Patrimo
niului de Stat şi pusă în 
cârca poliţiei nu pare a 
fi una firească, fapt ce nu 
exclude un nou tip de 
mafie în România — cea 
a pozelor pentru permi
sele auto.

Numărul, V carnetelor de 
conducere însumează o 
.cifră Impresionantă —. 
numai In judeţul Hune. 
doara acesta se ridică 
la 122 004 — cu perspec 
tive de creştere da la 
zi la zi. Dacă luăm In 

‘ discuţie preţul unui set 
de fotografii pentru 
permis — 8 000 de lei, 
deocamdată — înmulţit cu 
numărul carnetelor, re
zultă o cifră de afaceri 
numai din judeţul Hune. 
doara de un miliard de 
lei, până la sfârşitul 
anului viitor! Şi aceasta 
fără a mai lua în seamă 
toate judeţele ţării şi 
municipiul Bucureşti.

Iar. ca noutate exclu. 
sivă, la fotografiere, băr
baţii vor avea obligatoriu 
cravată-

CORNEL POENAR

î S.C. DANYCOL — LOUENT S.N.C,
! HUŞI — VASLUI
j Vinde plăci azbociment import C.S.I. Te 
j Iefon 035/473885 ; 472197.

PATRONATUL NAŢIONAL ROMÂN 
UNIUNEA ECONOMICA A 

ÎNTREPRINZĂTORILOR PARTICULARI 
FILIALA JUD. HUNEDOARA — DEVA 
In sprijinul întreprinzătorilor particulari 

cât şi al celor ce doresc să deşlăşoare activităţi 
private sau din domeniul financiar-contabil, 
al marketingului şi managementului comercial, 
organizează în Deva, Hunedoara, Orăstie.

•  Curs de CONTABILITATE (iniţiere în 
noul sistem) — MARKETING economic.

Informaţii şi înscrieri până Ia data de 31 
ianuarie când se deschide cursul, Ia telefon 
611339, sediul filialei pentru Deva, 712823 Hu
nedoara, 641389 Orăstie.

Trecem peste toate sorti
mentele de păr (inclusiv 
de om şi de porc), peşte ' 
oase, copite, bureţi
naturali de origine
animală, peste bult/i 
şi alte plante vii şi 
ajungem la cartofi, pro_ 
dus la care taxă prevă
zută este de 150 la sută.

ducţie in 1995, dşr tot 
se mai - importă acest 
produs), taxa este de 145 
la sută. Chiar şi la paie,* 
baloturi de' cereale brute, 
tocate, măcinate, presate 
sau aglomerate sub for
mă de palete, taxa va
mală este de 49 la sută.

Urmează diferite uleiuri 
şi grăsimi, zaharurile, cio
colata, produsele de bru_

AMmMVWtWAVWUVWUWVUVWIAMVWVUyuVVV

Ce taxe de import 
se mai plătesc ?

AAA/VWAWIAVWWMftWtAAVWWWVUVVţAAVIAWhV

Vin, apoi, o mulţime de 
sortimente de legume în
tregi, tăiatei felii, sfărâ
mate sau pulverizate, pre
parate sau nu, ambalate 
sau nu, la c a r e  
taxa este de până la 147 
la sută, .cum - este ca
zul castraveţilor. Să ve
dem dacă în aceste con
diţii le va mai conveni 
turcilor şi altor expor
tatori să ne invadeze pie-- 
ţele cu produsele lor. Ta
xele s-au modificat şi la 
citrice, struguri, pepeni, 
la fructe proaspete' sau 
preparate, la ceaiuri, con
dimente şi altele. De a_ 
semenea, n-au fost ocolite 
nici' cerealele. La făina de 
grâu, spre exemplu (deşi 
noi am avut supraprOj,

tărie, preparate diverse, 
sucurile, extracte, esenţe 
şi concentrate de cafea, 
drojdii, băuturi lichide al
coolice şi oţeturi, ape, in
clusiv minerale şi gazoa
se, berea, vinul, vermu
turile, tărâţele, diferite 
preparate pentru hrana a- 
nimalelor, tutunul, pieile, 
gogoşjle de viermi de mă
tase. lâna şi lista se în
cheie cu cânepa (care este 
tot mai puţin cultivată la" 
noi).

Considerăm că este bine 
ca, din când în când, 
românul să ştie ce îl mai 
aşteaptă, pentru că, la 

-urma urmei, aceste' taxe 
vamale aplicate se răs
frâng nemijlocit asupra 
vieţii noastre cotidiene.

<WW*.rS WW VWW W*wW

' CUVÂNTUL LIBER

Evaluări şi... p r o ie c te
-T- Stimate dle preşedin

te Nicu Trepteş, cum a 
încheiat anul 1995 Con. 
sumcoop Orăştie, cum a. 
predaţi activitatea co
lectivului?

— eu. rezultate foarte 
bune, realizând pe an. 
samblul unităţii A> cifră de 
afaceri de 3,3 miliardei 
lei; o depăşire faţă de 
program de peste 112 la 
sută. Activitatea persona
lului o apreciez ca pozi
tivă.

— Prin ce mijloace aţi 
reuşit această depăşire 7

— Ponderea din cifra 
de afaceri o reprezintă 
desfacerea de produse in
dustriale şi alimentare. 
Deci aportul substanţial a 
fost ăl lucrătorilor din 
reţeaua comercială. Peste 
60 la sută din realizări 
s-a obţinut în a doua ju
mătate a anului. Aceasta 
printr.o aprovizionare' a- 
bundentă, prin’ realizarea 
unei viteze corespunză
toare de circulaţie a măr
furilor. ■ f. f ■"

Menţionez că noi ne.am 
menţinut adaosul mediu 
la preţuri de 15—19 la 
sută In tot cursul anului, 
că aprovizionarea s-a fă
cut in mare porte (circa 
80 la sută) de la produ 
cătorii de mărfuri, fără 
intermediari Un sprijin 
real l-am avut din partea 
Federalcoop, care ne-*

sprijinit în aprovizionare.
— Cum s.a reflectat 

situaţia economică bună a 
cooperativei în veniturile 
personalului 7
i— Salariile au crescut 

periodic. Aceasta prin or
ganizarea eficientă a lo
curilor de muncă şl creş. 
terea productivităţii mun
cii pe fiecare încadrat 
prin reducerea cheltuie
lilor de-circulaţie.

— Cum vedeţi mersul 
unităţii, afacerile în 19967

— Intenţionăm să creş. 
tem cifra de afaceri cu 20 
la sută faţă de 1995. 
Avem un plan orientativ 
stabilit pe care să-l rea
lizăm j^nă la finele a. 
cestui an. Vom ocupa cât 
mai eficient spaţiile eXis. 
tente, vom igieniza şi 
vom face reparaţiile ex
terioare necesare la faţa. 
de şi acoperişuri acolo 
unde este cazul. Vom da 
atenţie mai mare inclusiv 
celor pe care le avem în 
satele aparţinătoare

Intenţionăm de aseme
nea să creştem volumul 
de activitate in domeniul 
producţiei şi prestaţiilor 
prin deschiderea de noi 
secţii. Una dintre ele va 
fi aceea de pufuleţi pe
care o vom înfiinţa in
Orăştie.

Discuţie consemnată de 
ESTERA SÎNA

în cursul anului 1995, 
poliţiştii hunedoreni au 
descoperit 9 077 infrac. 
ţiuni, la săvârşirea cărora 
au participat 6 225 de per. 
soane. Faptul că în 1990 
s-au înregistrat 1907 fapte 
cu 1625 făptuitori < vor. 
beşte de la sine. Predo
mină infracţiunile de furt 
in paguba avutului pri
vat şi în dauna avutu
lui public. S-au cbmis 542 
de furturi din locuinţă, 
din care 83 cu chei po
trivite. Atenţie deci lo. 
catari la asigurarea lo
cuinţelor împotriva rău
făcătorilor.

Tot în cursul anului 
care a trecut, s.au săvârşit 
430 de furturi din autotu. 
rîsme şi 32 de autoturis
me. La O parte din aceste 
furturi au „contribuit" şi 
posesorii acestora prin lă. 
sarea portierelor şi port
bagajelor deschise sau prin 
lăsarea la vedere a unor

obiecte ; de valoare.
Au fost săvârşite 1607 

infracţiuni în dauna aviaf- 
tului public şi 319 in. 
fracţiuni in dauna societă
ţilor comerciale cu capi-

2 loviri cauzatoare de 
moarte, 19 vătămări cor. 
porale grave, 55 de vio
luri şi 150 de tâlhării.
■ Din numărul persoane
lor care au săvârşit fapte

si evitati
tal privat. Dintre acestea. 
178 reprezintă înşelăciuni. 
124 abuzuri în serviciu. 322 
luare de mită, 165 dare 
de mită, 275 trafic de 
influenţă, 715 falsuri şi 
46 evaziuni fiscale.

Violenţa cauzată in 
special de consumul ex. 
cesiv de alcool a deter
minat săvârşirea a 294 
de infracţiuni: 15 omo
ruri, 16 tentative de omor,

penale, 773 ''sunt minori 
Atenţie părinţi, atenţie 
educatori.

Prejudiciul ţotal cauzat 
prin infracţiuni se ridică 
la peste 9 miliarde şi 
jumătate lei, din care a 
fost recuperat in propor
ţie de 78 la sută.

Pentru nerespectarea 
prevederilor unor acte 
normative, lucrătorii de 
poliţie âu aplicat peste 
55 000 sancţiuni contra

venţionale, cele mai multe 
pentru încălcarea :■ Legii 
circulaţiei şi a normelor 
de convieţuire socială. S-au 
produs 190 accidenta nţ. 
tiere grave, care s-au 
soldat cu moartea a 70 
de persoane şi rănirea gra. 
vă a 167, şi 431 de ac
cidente uşoara unde au 
suferit leziuni corporale 
uşoare 56 de persoane. Au 
fost reţinute în vederea 
suspendării 2 565 permise 
de conducere, în majori
tate pentru consumul de 
alcool *,

Au fost ' constatate 597 
de infracţiuni la regimul 
circulaţiei rutiere, în mare 
parte acestea constând In 
conducerea autovehicule
lor neînmatriculate Şi eu 
număr fals.

Maior
MIRCEA NEGRU, 

Inspectoratul de Poliţie 
~ al judeţulkli 

Hunedoara
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[_PRO T V j  I SAT 1
7.00 Ora 7. bună dimi

neaţa !; 8,30 Capcana
timpului (s/r); 9,15 Sport 
la minut ; 9,30 Paradise
Beach (s/r); 10,00 Stea. 
ling Home (f/r); 12.55
Ştirile Pro TV; 13.30 
Procesul etapei (r): 16.30 
Paradise Beach (s); 17.00 
M.A.S.H. (s/r); 17.30
Capcana timpului (s); 
18,15 Sport •  Magazin:
19.00 Oameni în toată
firea (S); 19.30 Ştirile
Pro TV; 19,55 Doar o 
vorbă să-ţi mai spun...:
20.00 Spitalul de urgen
tă (s); 21,00 Secrete de
familie (s); 21,55 Ştirile
Pro TV ; 22,00 M.A.S.H.
(s); 22,30 Deşteaptă-te.
române (talkshow); 0.00 
Ştirile Pro TV; 0,05 Sport

6,30 Germania azi di
mineaţă; 10.00 Cânnon 
Cs. p.j; 11,00 Rămas fără 
cuvinte (cs): 11,30 Băiat, 
damă, rege (cs); 12,00
Kerner (talkshow); 14,00 
Trapper John MI) (s);
15.00 Star Trek (s, SF);
16.00 MacGyver (s); 17,00 
Totul sau nimic (cs);
18.00 XXO (cs); 18,30
Ştiri regionale; 19,00 
Aşa.i viaţa! (s); 20,00
Roata norocului (cs) ;
21.00 Bună doctore (se.
rial); 22.00 Schwartz la 
pândă (s.p.); 23,00 Spiegel 
TV (rep.); 1,00 Trăsnit
(co. SUA. 1982); 2,45
Star Trek (s/r); 3,35
MacGyver (serial —
reluare).

N B C
7,00 Ştiri şi reportaje 

ITN; 7,30 Steals & Deals;
8.00 Azi — Infornaţii Ia
zi; 10,00 Super Shop ;
11.00 Roata banilor • 
Europa; 15,30 Ultimele 
zvonuri bursiere; 17.00 
Roata banilor • S.U.A.; • 
18,30 Buletin financiar ;
19.00 Ştiri J şi reportaje
ITN ; 19,30 Ushuaia
(do); 22,00 Europa 2000
Show; 21,30 Profiluri 
(do); 22,00 Europa 2000; 
(do); 22,30 Ştiri ITN:
23.00 Hochei pe gheaţă
e NHL; 0,00 Show-ul 
serii, cu Jay Leno; 1,00 
Late Night, cu Connan 
O’Brien (cs); 2,30 Şti.
rile nopţii; 3,00 Show
ul serii (r).

||J|
7.00 Femei inimoase

(s); 7,30 Teledimineaţa;
9.05 Jurnal: 9.35 Cercul
de la miezul nopţii; 11,00 
Chioşc;. 11,15 Alfabetul 
imaginii; 12,30 Miza (r);
14.00 Luminile... (r); 14,30 
Lurnea e a voastră (ri;
16.00 Am văzut totul (r);
16.30 Femei inimoase
Cr>; 17.15 Bibi... (r); 17,50 
Fa, Si, La, a cânta (cs); 
18,45 Campionul (cs);
19.30 Jurnal: 20,00 Lu.
minilc Parisului; 20,30
Jurnal elveţian; 21,00
Trimis special (repor
taje); 22.30 Moda în 
Canada; 23,05 Jurnal F2;
23.30 Jos' măştile (dez
batere).

CANALE, S
7,00 Ştiri; 9,45 Show-ul 

lui M. Costanzo (r); 12,30 
Forum (show); 14,00 Ştiri;
14,25 Cotidiene (show):
14.40 Beautiful (s); 15.15 
Robinsonii (s); 17,00 De
sene animate; 19,00 O.K., 
preţul e corect! (cs);
20.00 Roata norocului _
(CS); 21.00 Ştiri; 21.25
Circulă zvonul (show);
21.40 Film ; 0,00 Ştiri ; 
0,15 Show-ul lui M. Cos. 
tanzo; 2,30 Cotidiene (r); 
2,45 Circulă zvonul (r);
3.00 Revista presei; 3,30 
Frontierele spiritului (e- 
misiuno religioasă); 4.30 
Câinele Boomer (serial); 
5,30 Arca lui Noe (do);
6.00 Un cuplu ciudat
Cs).

rWîn.

:ST&'■

9,30' Lumea vitezei • 
Magazinul sporturilor cu 
motor (r); 11,00 Fotbal
•  Eurogoluri; 12.00 Te
nis • 1996 Ford Austra
lian Open de Ia Mel- 
bourne -— ziua 9 (înreg.); 
13,00 Schi Alpin •  Cupa 
Mondială (d); 14,30 Tenis
• 1996 Ford Australian
Open (înreg.); 19,00 Pa
tinaj artistic • C.E. 1996 
de la Sofia (d); 22,00 Box 
Titlul Intercontinental 
VVBO; 23,00 Tenis S*
1996 Ford Australian 
Open de Ia Melbourne — 
ziua 9. (înreg.); 0,00 
Snooker •  Liga Euro
peană 1996: 1.30 Wrestling
•  Ring Warriors
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DURA LEX, SED LEX
Despre ceea ce &. poate 

întâmpla atunci când 
alcoolul ia minţile omu
lui, o dovedeşte şi cazul 
pe care o să vi-1 pre
zentăm In rândurile de 
iată. tar cuvinte de ge- 
„nu mai ştiu; nu îmi mai 
amintesc..." sunt tardive. 
Pentru că faptele rămân, 
Iar de cele mai multe ori 
sunt tragico. La acest 
lucru poate gândeşte a- 
cum şi Iulian Pivoda, de 
23 de ani, muncitor ne
calificat la E.M. Petrilâ. 
El este trimis in judecată 
pentru tentativă la infrac
ţiunea de omor deosebit 
de grav. Iată însă cum 
s-au petrecut lucrurile 

Intr-o seară de vineri, 
iulian se pune pe băute. 
Bea bere şi lichior. îm
preună . cu o cunoştinţă. 
Localul unde „munceşte" 
pâpă aproape de diminea
ţă se numeşte .JDracula". 
Pe la ora patru a doua

De la „Dracula", fa 
„Cap de Hnie"

zi merge la mină, pen
tru că urma să intre in 
schimbul I. Aici obţine 
o amânare, urmând să 
vină la şut în schimbul 
IV, de la ora 22. Bine 
ar fi fost' şi aşa, dacă...

Treaba este că Iulian 
nu merge acasă să se o. 
dihnească, ci continuă să 
bea. De data aceasta, 
barul se numeşte „Gap de 
linie". iar interlocutor îl 
are- pe Ion Burdea, - co
leg de serviciu. Rămâne 
constant, bea tot bere şi 
lichior. Toate bune şi fru
moase, până la un moment 
dat, când, alcoolul pune 
stăpânire pe judecata lui. 
O să vedeţi, nu~ exage
răm deloc, atunci când

spunem aeest lucru.
Aşadar, Ia o vreme, 

Pivoda merge la WC. Aici 
se bate cu .un bărbat Nu 
ştie cu cine şi de ce s.a 
bătut'I La ieşire, din bu
zunar scoate- un briceag şi 
loveşte un bătrân ’ce se 
afla la o masă din apro
piere. „Nu-1 cunoşteam, 
nu am avut nici o discu
ţie cu el, nu ştiu de 
câte ori l-am lovit şi 
unde" — Va declara el 
ulterior. Pleacă, dar lu. 
crurile nu se -vor opri 
aici.

Din câte spune Iulian, 
în staţia de autobuz îl 
vede pe Constantin Bor- 
dean. îşi amiiîteşte că a 
avut odată ceva cu fra

tele lui. Fără nici o vor
bă. scoate briceagul şi 
loveşte. Nici acum nu 
ştie câte lovituri a apli. 
cat şi Unde a lovit Fuge, 
dar Ia scurt timp va fi 
ajuns de fraţii lui Bor- 
dean Vine poliţia..,

Abia mai târziu, - în 
timpul cercetărilor, Iulian 
Pivoda va afla şi numele 
bătrânului pe care l-a 
lovit cu briceagul în piept 
şi căruia i-a pus viaţa în 
pericol. El se numeşte 
Francisc Balaş şi este 
pensionar. Până atunci, 
nu-1 văzuse în viaţa lui 
pe Pivoda. Era cât pe 
ce să fie prima şi ulti
ma oară...

Ceea ce a făcut Iulian 
la beţie se numeşte ten
tativă la infracţiunea de 
omor deosebit de grav. 
Acum t a  trezit, dar... « 
ajuns la cap de linie.

VALENTIN NEAGU

Există fapte, compor
tări, manifestări ale Unor 
oameni, ale unor cetăţeni, 
care depăşesc limitele nor. 
malului, dar care nu ajung 
ja pericolul social al unor 
infracţiuni, adică nu se 
înscriu In faptele prevă
zute şi pedepsite de co. 
dul penaL

Aserhenea fapte sunt 
; contravenţii şi ele se sanc
ţionează contravenţional

Articolul 1 ai Legii nr. 
61 din 27 septembrie 1981. 
publicată în Monitorul O. 
ficial nr. 196 din 2? sep
tembrie 1991, arată chiar 
la articolul 1 scopul a _ 
pestei legi: pentru asi
gurarea climatului de 
ordine şl linişte publică 
necesar desfăşurării nor
male a activităţii econo
mice şi social-culturale 
şi promovarea unor rela
ţii civilizate în viaţa 
cotidiană, cetăţenii sunt 
obligaţi să aibă un com
portament civic moral, şi 
responsabil, în spiritul le
gilor ţării şi al nor. 
melor de convieţuire so- 
eială. ~

Potrivit prevederilor â- 
cestei legi, constituie con-

Despre
travenţie acele fapte care 
nu întrunesc pericolul u. 
nor infracţiuni, şi anume:

•  săvârşirea In public 
de fapte, acte sau-gesturi 
oliscene, proferarea de 
injurii, - expresii , jignitoa
re sau vulgare, ameninţări 
cu acte de violenţă îm
potriva persoanelor - sau 
bunurilor acestora, de na. 
tură să tulbure ordinea 
şi liniştea publică sau să 
provoace indignarea ce
tăţenilor ori să lezeze dem
nitatea si onoarea acesto
ra sau a instituţiilor pu
blice: •

•  aruncarea asupra u-
nei persoane, construcţii 
sau asupra unui .mijloc: de 
transport cu obiecte de 
orice fel. cu substanţe in- 
flamante iritant — la
crimogene sau cu efect 
paralizant, corosive, sau 
care murdăresc, dacă nu 
s-au produs vătămări ale 
integrităţii corporale sau 
sănătăţii ori pagube ma. 
teriale; XX- -"X ...

•  organizarea, îngădui- 
rea sau participarea ' la 
jocuri de noroc — altele 
decât cele autorizate po
trivit legii — de natură 
să lezeze bunele moravuri;

;* portul fără drept al 
cuţitului, pumnalului, şi
şului. boxului, castetului 
ori al altor asemenea o- 
biecte fabricate sau con
fecţionate anume pentru 
tăiere, împungere sau 
lovire, precum şi folosi
rea armelor de tir cu aer 
comprimat, în locuri şi 
împrejurări în care s-ar 
putea primejdui viaţa sau 
integritatea corporală a 
personelor :

•  alarmarea publicului, a 
organelor specializate 
pentru a interveni în caz 
de pericol ori a«orga- 
nelor de menţinere a or
dinii publice, prin darea 
semnalelor de pericol, saU 
după caz, prin solicitarea 
intervenţiei la faţa locu
lui. fără motiv întemeiat;

•  scrierea sau desena, 
rea fără drept pe pereţii 
clădirilor, pe garduri sau 
pe obiecte de folosinţă 
comună aflate in locuri 
publice, deteriorarea prin 
orice mijloace a acestora, 
precum şi dezlipirea sau 
distrugerea fără drept a 
reclamelor, anunţurilor şi 
afişelor legal expuse în 
locuri anume destinate;

•  întreruperea curen
tului electric sau stinge
rea fără drept a lămpilor 
ce servesc la iluminatul 
public pe străzi. în par
curi. săli de spectacol sau 
în alte locuri publice;

•  pătrunderea fără drept 
în sediul orgânelor cen
trale şi locale de stat, ale 
instituţiilor publice, ale 
partidelor sau altor for
maţiuni politice sau apo
litice, precum şi refuzul 
de a părăsi, de îndată, 
aceste sedii;

•  nerespectarea/ măsu 
rilor de ordine sau a re
gulilor de acces la mani
festările cultural-sportive.

PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA CONSILIUL JUDEŢEAN
COMANDAMENTUL PENTRU I UNDAŢI!

A jutoare distribuite în localităţile B â r c e a  M ică

• S

şi P ău llş  ' i:tt- ■■ ' Xp.. :-:

LEGENDA: 1 — Pături 6 — Ciorapi 11 ■s- Blană femei
2 — Cearşaf 7 — Mănuşi 12 ' — Radiator
3 — Costum vătuit 8 — Şubc 13 — Cojocele '
4 — Cizme cauciuc 9 — Bocanci 14 — Pieptare

' 5 — Saltele 10 —• Geacă copii
Xf>* 1-
g -o -

u Numele şi prenumele 
o

16X ■ '.r<- ■

■ ■ ■ « .U - - & '• •• i  o ’a•• U: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Ghilea Alexandru Bârcea Mică, 1 1 1 1 1 0 1 0 3 _1 6 0 0 0 0 0 0
2. Stoica Sigismund Bârcea Mică, 2 3 1 1 1 0 ÎL'.: 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
3. Petreanu Remus Bârcea Mică, 3 3 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
4. Nicoară Dorel • Bârcea Mică, 4 3 2 2 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 V
5. loja Irma Bârcea Mică, 5 2 2 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0
6. Zăvoianu Ghe. Bârcea Mică, 6 3 1 1 0 0 i 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
7. Kara Ana Bârcea Mică, 7 1 2 1 1 1 i 0. 3 1 0 0 0 0 0 0 0
8. Gligor Ana Bârcea Mică, 7A U 2 t 1 1 i 0 3 1 0 0 0 0 0 0 o::/:
9. Garamia Ioan Bârcea Mică, 8 3 2 2 2 1 2 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0

10. Tudorascu Marina Bârcea Mică, 86 3 1 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
11. Vodă Nicolae Bârcea Mică,' 85 3 1 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
12. Kis Lehel Bârcea Mică, 359 2 2 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 Q 0

1. Moga Viorel, y Păulis, 2 3 1 i 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0
2. Oana Ioan Păulis, 3 3 1 0 0 0 0 0 3 1 fi 9 0 1 0 0 0
3. Murgu Otilia Păuliş, 1 1 1 i 1 0 0 0 3 1 ,0 *.0 0 1 0 0 0
4. Oana Viehente Păuliş, 108 3 1 i 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0
5, Petresc David Păuliş, 107 4 1 i 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0
6. Canda Nicolae Păuliş, 106 4 1 i 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0

M M  .r i - i.iim c gumam t mmmt n’-MMr j# ji mv i' - • m mmmr » amm-K; tmmmm w mmm , 0 jmam 0 mmm0 mmm *•mmr0 mmm 0 m mmm 0 mmr

A.G.E.R. SERVICE Bitcuresti

ynmn tir ,jt tunuri nulii 3  ectnpht tir Vtirt„ilit
ftiblit-lllt ţii* rri uţtli itiilH pro,tu,t ii trrttmi
liuţtliitulnri tliu (jrrmuuiu ti (3 «rr„i0t; rttpidr „ nthlnlt 
^ttţopti ,l,^)r,l' «-.rr,;i.;i.

(OML.XZI ! f-1 . . i.—  ... 1«h str’ Câlugârtm. nr. 14: tel/f*s 054 219167 
DEVA Aleea SintRhatm Comple* Eurovenu» boxa 8-9
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Căminele culturale 

în viaţa spirituală a 
comunităţii rurale

i

La nivelul judeţului 
Hunedoara îşi desfăşoară 
activitatea 361 de cămine 
culturale, din care 56 — 
în centrele de comună, 
începând din anul 1992, 
la aceste aşezăminte au 
fost efectuate lucrări de 
reparaţii prin grija lnspec- 
toratului judeţean pentru 
cultură, consiliilor locale, 
cu sprijinul Consiliului 
judeţean. Putem aminti In 
acest sens lucrările de re
paraţii efectuate la Geoa 
giu, Balşa, Rapolt, Romos, 
Turdaş, Beriu,. Orăştioara 
de Sus, Mărtineşti, Boşo. 
rod. Bretea Română, Bă- 
cia. Unirea, Răchitova, 
Dentsuş, Rîu de Mori, 
Toteşti, Sântămărie-Orlea. 
Acestora li se adaugă că
minele culturale din Baru 
Mare. Pui. Sălaşu de Sus. 
Veţel, Ilia. Dobra. Gura- 
săda, Zam. Brănişca. Şoi. 
muş. I.uncoi. Vălisoara. . 
Baia de Criş, Vorţa. Bul- 
zeşti, Blăjeni. Crişcior. 
Certej, Hărău, Bucureşci, 
Teliuc. Buceş. Bătrâna. 
Pestisu Mic. Bunila. Ghe- 
lari. Topliţa. în două sate 
— Bejan (Şoimuşl şi Po
ieniţa Voinii (Bunila) au 
fost construite chiar că- 
minte culturale noi.

Aşa cum apreciază con
ducerea Inspectoratului 
judeţean pentru cultură, 
la ora actuală, atitudinea 
autorităţilor locale de la 
comune fată de cămine, 
le culturale din -centrele 
de comună este una de 
responsabilitate. Pornind 
de aici se va insista cş 
Şi la nivelul căminelor 
culturale filiale să se exe. 
ciţte reparaţii, mai ales 
că. în multe sate. a- 
semenea/ lucrări au fost 
deiâ declanşate > ■

Referitor la activitatea 
cultural - artistică propriu- 
zisă desfăşurată de că
minele culturale. în ma
joritatea localităţilor ru
rale. se observă o reviso 
rare a acesteia. îmoor 
tantele manifestări folclo. 
rice organizate la nivel de 
judeţ antrenează firesc 
formaţii artistice de la 
sate . Astfel, pentru ţinu
tul nădurenilor, ..Festiva
lul pădurenilor" adună Ş- 
nual. mii de participanţi 
din zonă. din judeţ şi chiar 
din întreaga ţară. La edi
ţia din acest an a mani
festării au fost prezente 
formaţii de dansuri, gru
puri vocale, solişti vocali 
si instrumentisi din Bă
trâna Lunca Cernii. Le- 
lese. Cerbăl, Lăpugili. To- 
pliţa. Ghelari, Bunila. 
îmbrăcaţi în neasemuitele

lor costume populare, a» 
lături de formaţiile artis
tice. au participat şi nu
meroşi locuitori din pi. 
durenime

O altă zonă folclorică 
cu puternice tradiţii aste 
ţinutul Orăştiei. Aici. ia 
fiecare an. In luna de.' 
cembrie, înainte de Cră
ciun, la Orăştie si într-o 
localitate apropiată se 
desfăşoară Festivabil — 
concurs i nter judeţean. j;€ă- 
tuşerul transilvănean" la 
care pe lângă formaţii hll- 
nedorene mai participă 
formaţii ardeleneşti, iar, 
ea invitată, o echipă dîn 
judeţul Olt. Cele mai 
numeroase formaţii sunt 
din comunele Balşa, Gem- 
giu, Romos. Rapoit, Berhi. 
Orăştioara de Sus, Mfir- 
tineşti. Turdaş, Boşorod. 
Bretea Română

La manifestările de la 
Ţebea, Crişan şi Cwret. 
chiu se reunesc tulnieâ. 
resele de la Bulzesti şl 
Blăjeni. tarafurile ditt 
Vata. Blăieni. Luncoi o- 
biceiurile folclorice de Ia 
Crişan, Prăvăleni. DupB- 
piatră, Hârţăgani. ansam
blul „Fluierul Iaaculid'* 
din Baia de Criş. ■

O manifestare artistică 
de amploare, cu adânci 
semnificaţii. o constituie 
„Obiceiurile de iarnă hu_ 
nedoreaa", organizată la 
Deva, sau în alte câteva 
centre ale judeţului. A- 
ceasta reuneşte dubasi din 
Săcămaş. Bacea. Vorta. 
VaLea Poienii Rădulesti, 
Stănceş ti_Oha ba, Pojoga, 
Almaş Săliste. Godineşti. 
Micăneşti. Gothatea Boiu. 
Giodghileşti, Feregi. Dea- 
lu Mare, obiceiul „Cerbu
lui" din Păucinesti si 
Şarm izege tusa. Rîu Alb 
ş.a. Obiceiurile pe care 
aceste formaţii le aduc se 
practică şi azi în . vatra 
satului hunedorean ceea 
ce le conferă durabilitate 
şi. trăinicie \

Căminele culturale şi 
satele îri care aceste obl. 
ceiuri se practică merită 
toată atenţia pentru că 
sunt şi- aşezăminte cul
turale unde lurţi de zile 
nu se întâmplă nimic. La 
aceasta se adaugă situaţia 
gravă a bfizei materiale 
De ani de zile. căminele 
culturale nu au mai fost 
dotate cu Scaune, cu apa
ratură de practică cultu. 
rală... Din păcate, această 
sărăcie. nu este în măsu
ră să atragă locuitorii 
satului în aşezărpântul de 
cultură. Şi. tbtuşi, ceva 
rebuic făcut !

MINEI. BOBEA
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i  V AN ZĂRI —
! CUMPĂRĂRI

•  Vând SRL, Mercedes
200 D, piese. Telefon 
661582. (3420)

•  Vând garsonieră, str.
Mărăşli, bl. 23, ap. 22. 
parter tel. 626173. între 
orele 16—20. (3398)

•  Vând casă, anexa
gospodăreşti, grădină, com. 
Brănişca, sat Furcşoara. 
preţ 6 000 000, negociabil 
Informaţii Boz. 200. Crişar. 
Nicalae. (3401)

•  Cumpăr urgent donă 
apartamente 2 camere. 
Dacia, gaz,, exclus etaj 4. 
ofer 4—5 milioane. Irifor- 
maţii telefon 615840

(3402)
« Vând teren intravilan 

prelungirea străzii Vulcan, 
telefon 221155. (.3888)

« Vând motor Trşbantţ. 
stare bună, preţ 300 000 
tei. Tel. 625139, orele 12 
—17. 13396)

m Vând Dacia 1300. an 
ISte, preţ 1000 DM, cu
tie'viteze Ford Sierra 2,3 
Diesel, orgă electronică 
Condor, tel. 229801, după 
«pa 17 (3382)

•  Vând apartament 2
camere parter, vedere stra_ 
(te, privatizare. Telefon 
219171. (3889)
. ,'ăiSânâ.: apartament 3 
camere, plus garaj, Orăştie, 
Str Mureşul 21/30. Tel. 
643804. - (3891)

•  Vând saxofon alto 
Guban, stare foarte bună.

621375. < (3892)
•  Vând apartament 2 

Câfftere, decomandate. Eu. 
«sdoara. tel. 614859.

(3893)
' • « Cumpăr apartament 
4 camere, central. Deva 
telefon 227929. (3343)

•  Vând - combină frigo. 
rifieă, frigider, vitrină sl 
căituri modulare. Deva. 
telefon 618722,
L  *  Cun,Pă3r garsonieră la 

1 Deva. telefoane: centra
li — (E1856 : interioare 
'ttfe. 155. 135. Intre orei» 
6+lft Direct — 620894. 
filtre orele 18—22.

> ‘ ' (023752)
/•- # '  Depozit \ Deva. ■ str. 
Smtaescu. 63, vinde: si, 
•ont, vodci, rom. rachiu, 
safcâr. Tel. 618404.

(3397)
•  Vând televizoare co

tor second hand. preţ 70—
DM. Calea Turzii, 69. 

telefon 064/414621 
(3968»*

•  Vând remorcă 65 teu 
fus.J  plug două brazde 
QWfiies tel. 641883

091»
•  Vând caroserie Dacii 

43®, accidentată spate 
Orăstie, tel 647QI6

(39211
•  Vând teren intravilan 

ta Haţeg, gard metalic. 
«Rânduri de brad uscată, 
preţuri convenabile. In
formaţii la tel. 712189, 
tataie Intre orele 16—22.

(2790)
Vând convenabil a_ 

partament trei camere. ■«.. 
tal IV, Hunedoara. Tel 
088/822419 _ . r (2794)

•  25 ianuarie reducere 
preţ 50 la sută Bovi — 
haide import. Hunedoara. 
Romanilor 53

(27*)
4 •  Ş.C. Ruyam SRL vin
de prin magazinul 38, 
bdui Dacia, la preturi 
foarte acceptabile, porto, 
role. lămâi, grefe, clemeo- 
tine banane, kiwi si alte 
fructe exotice

(2706)
•  Vând spaţiu comer_ 

cial !n piaţa mică. parter 
Informaţii 777214. Haţeg.

(2075)

PIERDERI
Pierdut cod fiscal ftf. 

2125191. Il declar nul.
sf y'i; : (2791) ■-

•  Pierdut cod fiscal nr. 
2126669. tl declar ' nul.

(2792)
•  Pierdut număr'matri

col 432, gardian public. II 
declar nul.

(2793)
•  Pierdut carnet de nej 

văzător, nr. 100522, ne* nu.» 
mele Bulpăreseu Partenie. 
eliberat de Asociaţia de 
Nevăzători Hunedoara. îl 
declar - nul ■: r; -■ > ■

IJClTATn ,
o Consiliul local Unirea 

organizează in data do 9 
februarie 1996. ora 10. li
citaţie publică pentru în
chiriere soatii din Datri- 
moniul fostului CAP Li
citaţia se repetă în fie
care ultimă vineri a lunii. 
Reiaţii telefon 770531 

(2974)
DIVERSE

•  începând cu luna 
ianuarie 1996. S.C. Trans- 
eoleot SRL Orăştie a 
deschis traseu de transport 
călători pe ruta Orăştie' 
— Vaidei.

(3918)
•  S;C. Transurban S.A. 

Orăştie anunţă intenţia 
de ma’orare a , tarifelor 
de transport pe trasee ur_ 
bane şt suburbane.

(3920)
SCHIMBURI

DE LOCUINŢE
Schimb garsonieră şi 

apartament două. camere, 
Dorobanţi şi Dacia, eu a- 
partafnent 3—4 camere, 
telefon 626853. după ora 
13. (3395)

f*fC:**?**vCPt •
•  Caut pentru închiriat 

garsonieră sau apartament 
Z camere, mobilat, de pre
ferinţă cu telefon. Ex
clus Dacia, Micro 15 : tel. 
624276, după ora 18.

(33®)
•  Caut închiriere spa_

ţiu depozit eţt gros In 
Hunedoara. Telefon 056/ 
18349*7. *396036}

MEDITAŢII
. •  Meditez limba en
gleză, 3756/oră. Telefon 
621609, (6131)

•  Fiica Olga, gine« 
nete Nicolae. nepodfie. 
le Aida şl Ancă, cu' 
adâncă durere anun- • 
ţă Încetarea din via-' 
ţă a dragei lor mame, 
soacre şi bunici

floarea
BARnovscni

Nu te vom uite nici_
odată. înhumarea ■ azi, 
2? ianuarie 1996, ora
13.30, de la Casa 
mortuară Deva.

(3410)

* Cu inimile zdro_
' bite de' durere Felicia 
soţie. Călin şi Roxana 
fii anunţă dispariţia 
prematură la numai 
44 de ani a scumpu. 
lui lor soţ si tată

REMUS MOMEU 
i Corpul neînsufleţit 
se află depus la Casa 
Mortuară Deva. în
mormântarea mier_ 
etlri, 24 ianuarie, ora
12.30. In veci nu te 
vom uita I

(3412)

Fraţii, surorile, 
cumnaţii, cumnatele şi 
nepoţii deplâng dis
pariţia prematură g. 
bunului şi dragului 
lor

REMUS
,om de aleasă nobleţe 
sufletească.. Nemărgi
nită durere rămâne 
pentru totdeauna îh 
sufletele noastre.

0412)

•  Ccdeetivul S. C* 
Agroiad S A . Deva 
este alături de colega 
Felicia Momeu la 
t&eam încercare pri
cinuită de decesul 
soţului ei

REMUS MOMEU 
şi transmite sincere 
condoleanţe familiei 
îndurerate.

0412)

COMEMORĂRI

•  S-au scurs trei 
ani de la plecarea ta 
dragul nostru

TITI CURTEAN

Âaif trec, dar idt&- 
rea nu se aşterne în 
sufletele noastre. Soţia 
Tattana, fetiţa ta Mă- 
dălina, părinţii Doina 
şi Olimpiu, socrii Lo- 
ghin şt Olivia cum
naţii Ion şi Dana

0339)

; ACCELERAREA PROCESULUI DE PRIVAŢI- 
I ZARE

AŢI ALES 1 V-AŢI DECIS I 
ţ Vg aşteptăm Ia centrele de subscriere 
i pentru a vă exprima opţiunea de depunere a 
; titlurilor do privatizare, contra acţiuni !
| Numai până In 31 martie 1996 puteţi opta 
< pentru una din societăţile comerciale din ţară, 
I şi de ce nu ?..• pentru una din celell5 societăţi 

din Judeţ.
Până la 30 aprilie 1996 aveţi şi posibIR-

î s a m s a r * -  “ o i “ ■ R*Mtarue
I După această dată atât CNP cât şt cer- 
î tifieatele devin nule ! * •
1 VALORIFICAŢI ŞANSA I
î PENTRU A DEVENI ACŢIONAM, 
j ACUM l

\

I

■«""Bl') "T'IU, . iU"?
o Mulţumim tutu

ror celor caro au fost 
alături de rug ia ma
rea pierdere prici
nuită de dispariţia 
neaşteptate . a ' celui 
care « fost .

mg. ŞTEFAN . 
CIOLANUL 

Eugenia. Atica. Ro
ita na. Lucian.

I S C. RIGA MIRCBA POPESCU 
S.N.C. CALAN

I%.■ •
I•% ••
I'*
I

\' 4 "
IV
I

I

\

1
♦

CU VOIT AN «T ALT IIN VEST no a

FONDUL ROMAN DE
IN V E S T IŢ II

Anunţă următoarele performanţe financiare 
PROGRAMUL A 
Valoarea nominală 

10 000 Iei 
Valoarea la. zi - 

a titlului de participare 
36 700 lei 

PROGRAMUL B
’ Valoarea nominală de referinţă 
- a titlului de participare 

-1 100 000 lei
Valoarea Ia zi a titlului de participat»: 

109 800 lei.
\

S.C. MACON S.A.
Vă anunţă că execută la preţuri conve 

nabile următoarele: V
• confecţii metalice, inclusiv tâmplărie J

metalică; •
• prestări servicii In construcţii cu uti- ‘

lajeî \
• transport mărfuri cu autobasculanta} \

$ { •  rebobinat motoare electrice şi transfor- ţ
\ matoare; i
ţ •  reparaţii auto; i
 ̂ •  piese de schimb obţinute prin strunjire ’
sau f re zare. ]

; Vă aşteptăm fă sediul firmei sau la tel. i 
21233* int, 147, 104. 150, \

4 . *6396148} . \
s

\ CONCERNUL MULTINAŢIONAL RUDH ţ 
V Caută pentru prezentarea produselor sale ( 
ţ la dumtciluil clienţilor ţ
1 SALES REPRESENTATIVES l
\ 600 000 lei — 800 000 lei venit lunar, ta j
\ acurat prin salariu şi comision. Produsele 1 
ţ sunt fabricate Stt Germania, la preţuri sen- / 
i raţionale. i J
; Doamne (domni) cu farmec şi relaţii sunt ) 

invitaţi in Petroşani, la Sala de Protocol a Ho- \ 
1 telului Petroşani, tuâercuri, 24.01.1996, Intre \ 
orele 14—20, şi in Deva, la Sala de Protocol ( 
a Hotelului .̂ SarmlŞ", joi, 25» OL 1996, intre ţ

ţ orele 12—19.

I

I
| telefon

• Dada i m  s J
• casă cu 3+2 camere, grajd şl »ata^ 

mânt intravilan, vie şi pământ
vila» in Ocolişu Mare, S7. |

Relaţii la Citata «ii; 1 Decembrie ar. 54,1

** mm* mm**
nr. Şiş. i

i
i
i
i
i
i
i
i

S.C. IIVTRIMEX S.R.L. 

Execută la comandă:
• firme şi reclame; .
• reclame şi sigle pe auto- 

colant;
• reclame stradale;
• panouri propagandă vizuală

şi avertizoare pentru pro
tecţia muncii; <

• imprimerie textilă, y 
Informaţii la sediul firmei

din Deva, strada Căhigăreni,
nr. 2. : - ' y:

I
I
I

Telefon 054/615062, j

I
S R L

TÂROU-MUWn stx.8 MARTIE NrSfl 
T«fc 065 • 130590 Fam 065 - 167600

• prelate ponton toate tlpurito da 
autovahteuto

• coporttne cu sau Mrft euport 
metalic

• accaaoill TIR: - cablu vamal
• cMngă ancoraro 

marfă
 ̂covlrtlr. matallca pontn)

' camloHat. şt camloaşno 
- ambloraar» «1 Inscripţionară 
prolate f  I caroeorU

S.C. JWECEBAL** S.A.
? D E V A  

Piaţa Unirii, nr. 8 
Organizează licitaţie pentru 

lugrării de investiţii — Deviere LELA. 20 kV 
ta FWwri . nouă do conserve Deva, str. 

Zambilei, Deva,
Documentaţia se va ridica de la sediul

' Lldt ia va avea loc In data de 31 ia- 
mmrie 1996, ora 10, la sediul din Piaţa Uni-*

Informaţii la tel. 211760, 221T61, 211762,

ELECTRICE
D E V A  .

Vinde t a licitaţie publică mijloace fixe 
din dotare.

Lista aprobată este afişată la sediul fi? 
li alei'din str. G. Enescu, nr. 39, Deva.

Licitaţia va avea loc la data de 30 ia
nuarie 1996ţ ora 10, Ja sediul filialei din 
mi ‘„îunicipiuî Deva.

Înscrierea pentru licitaţii, precum şi de
punerea anticipaţiei se face până la data de 
29 ianuarie 1996, ora 15.

Redaţii suplimentare la tel, 613685.

UZINA MECANICA ORĂŞTIE 
Str. 'N. Titulescu, nr. 60, încadrează; 

v •  5 MACARAGII
Condiţii — autorizaţie ISCIR, gr, III (pod 

rulant 16 to). |
Relaţii suplimentare la serv,. R.U.B.M,, tel. \ 

054/641040, int. 233. (6396129) 1
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