
ÎNSEMNĂRI DE LA ÎNTÂLNIREA UNOR PARLAMENTARI

HUNEDORENI CC AGENŢI ECONOMICI

Năpădi^ # 9  griji. M a 
siv de natură electorală, 
parlamentarii hunedorerri 
(du excepţia dnilor,Şiir*>u. 
Ana şi Timiş — n.n.) şi-au 
găsit răgaz, taâintea ulti
mei sesiuni din actuala le
gislatură, să se întâlneas
că cu ageriţi economici din 
judeţ, pentru a hia „pulsul" 
blocajului financiar, a l  pri
vatizării şi cadrului iegis- 
l*tiv. Apreciată as Jîms|j1. 
«•-•tfe. această întâlnire - 
ganizată de Camera "de Co
merţ şi Industrie a jude
ţului "Hunedoara) a prile
juit p  inform are recipm- 
câ asiqara' problemelor e- 
senţiale de' ordin economic 
şi legislativ cu care se con
fruntă societăţile comerci
ale.

Deoarece spaţiul tipogra
fic nu ne îngăduie să re- 
iiefâ ti 1 r detaliu dezbateri 
le ce s-au desfăşurat pe 
parcursul a mai bine de 
trei ore, vom puncta prin
cipalele aspecte subliniate,' 
reieşite din disciiţMîe ce 
s-au purtat, pe alocuri ste
rile şi contradictorii.

............  J
De joi, 1 februarie *
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După cum s-a comu
nicat, printr.o Ordo
nanţă a Guvernului ,

I României, începând ctf ţ  
data de 1 februarie J 

J 1996, Taxa pe Valoarea |  
I A dăpată percepută de I 
» presa scrisă pentru re . j 
|  clamă şi publicitate se I 
. reduce Ia jumătate, ras- [ 
I pectiv d e j a  R  la sută |  
* la 9 la sută. *
|  Ziarul „Cuvântul ti. |  
'  ber“ îşi aşteaptă en 
I toată solicitudinea cli. |  
J cnţii, în condiţii avan- «

( tajoato de colaborare şi I
plată. ;

1 , Tarifelg noastre de I 
încasare a publicităţii , 

! rămân aceleaşi. I
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...E H  U E  TOI
Concluzia unanimă a fost 

că asemenea Întâlniri aunt 
de folos, cu condiţtâ ca ele 

, să se soMese cu soluţii - con-' 
crete la problemele ridica
te. Daci scopul acestor în- 
tâlniri ne apare cât se poa- 

; te de clar, 'pen
tru- a-1 atinge sunt foarte 
îndepărtate, afirmaţu mut 

; psrlânentar lăsându-i fără 
. replică pe mulţi agenţi e- 

conomiei. „Probabil aştep
taţi o reţetă miraculoasă, 
dar noi nu avem soluţii" 
s-a precizai din capul lo
cului. Insă penţru unele Co
recturi la legile adaptate 
sau penţru completarea ca-. 

druiui legislativ r*t. pc>at 
face, totuşi câte if i '4 A- 
rătând că, în ciuda diver
genţelor cc sa manifestă In» 
ire jartfde, atunci când cs

te vorba despre unele in
terese majore, . în special 
care-i privesc pe hunedo- 
reni, parlamentarii găsesc 
modalităţi de înţelegere şi 
conlucrare, aceştia şi-au a- 
firmat disponibilitatea să 
preia toate chestiunile ce 
vizează viaţa economico-so- 

• cială iar, in funcţie de im
portanţa lor — locală sau 
generală - -  încearcă să le 
supună atenţiei comisiilor 
de specialitate sau $â facă 
inteipelări la Guvern, du
pă caz. Din moment ce u- 
nele neajunsuri persistă 
însă, deşi aU mai fost sem
nalate şi cu altă prilejuri 
asemănătoare, se poate ve
dea limpede câ rădăcinile* 
răului privind blocajul fi
nanciar şi ritîhUl lent al 
privatizării se trag de un

deva de. sus, de la nivel 
parlamentar şi guverna
mental, unde se fâc multe 
speculaţii electorale, şl de
magogia este tn  floare. 
Multe necazuri — s-a ară
tat — vin desigur, din par
tea F.P.S,-Ului: şi F.PP.-U- 
rilor, organisme subordona
te Parlamentului, însă fie
care se crede stăpân şi fa
ce ce vrea pe „moşia" lui.

O serie de referiri con
crete şl critici severe s-au 
adresat Parlamentului, Mi
nisterului Finanţelor şi 
Băncilor, pornind de la în
târzierea in adoptarea bu- 

' getului, alocarea resurse
lor, inclusiv a subvenţiilor, 
precum şl pentru sistemul 
defectuos de lucru cu a- 
genţii economici. Una pes
te alta, cu mici excepţii, 

* totul a rămas cam cum 
s-a vprhit In tren, adică 
belelele vor curge în conti
nuare,

NICOLAE TÎRCOB

Aşpect

VA FI POSIBILA O 
ALIANŢA A 

• SOCIALIŞTILOR?

La recenta plenară a 
Comitetului judeţean Hu
nedoara al PSM s-au fă
cut mai multe afirmaţii 
demrie de atenţie pentru 
pulsul vieţii politice, a- 
curr când campania elec
torală este şata a fi de
clanşată. Una dintre ele' 
suna cam astfel; PDSR
(pe care PSM s-a angajat 
să-l sprijine în parlament 
şi la guvernare — n.n.) şi-â 
tratat aliaţii (PTJNR, PSM, 
PRM), cu o detaşare po
liticoasă. O alta sesiza
starea de fapt arbicunoscu--
tă de la desprinderi din
PSM a grupului Mohora:

două partide care se re
vendică din doctrina so
cialistă merg acum pe 
drumuri diferite. O altă 
afirmaţie a fost şi mai 
tranşantă. PSM va merge 
singur în alegeri.

Nu se poate să nu pui 
în legătură cele trei afir
maţii şi pe toate cu a 
patra: conducerea de la 
centru a .partidului să re
nunţe la orgolii şj să ca
ute realizarea unei alianţe 
a socialiştilor ia  alegeri.

în  contextul atâtor a- 
firmaţii şi tendinţe, va fi

oare posibilă o asemenea 
alianţă? Nu ne pronunţăm 
în nici un fel. Poate că 
proverbul românesc „II- 
nirea face puterea" le va 
ajuta socialiştilor să ia o 
decizie. (I.C.)

CANDIDATURA LUI 
MIRON COZMA PENTRU 
PARLAMENT — INCERTA

Se vorbeşte tot mai in
tens că liderul minerilor 
din Valea Jiului, Miron 
Cozma, va candida ‘ la 
alegerile generale din &-

S-fltiţii 'DreL
Qej'ai'hl —

Q i ' i q . 6  t e ,  $1 clâ CLii
Viaţa acestor trei Sfinţi 

Părinţi ai Bisericii lui, 
HrîstoS se află istorisită 
la locul cuvenit, in zilele

- în oare se face pomeni
rea fiecăruia dintre e i

,• Astfel: viaţa Sfântului Va. 
sile se află la 1 Ianuarie; 
istorisirea despre Sfântul 
Grigorie cel Mare a fost 
făcută la 25 ale acestei, 
luni, iar viaţa-Sfântului

- Ioan Gură de Aur trebuie 
căutată la 13 Noiembrie 
şi la 27 Ianuarie. Aici se 
cuvine a însemna roadele 
pe care multa lor stră
danie le-a adus Bisericii 
şi pricina pentru care 
s-a statornicit prăznuirea 
lor laolaltă, într-această zi.

Cei trei ierarhi au trăit 
cam în aceeaşi vreme şi 
toţi trei sunt socotiţi drept 
cei mai mari. dascăli al 
creştinătăţii. Ei cunoşteau 
şi toată ştiinţa şi filosofia 
păgână a vremii' lor. dar 
mai cu seamă cunoşteau 
adânca înţelepciune cu
prinsă in Sfintele Evan
ghelii.

Vieţuind fn anii în oare 
Biserica noastră creştină 
(abia scăpată de prigoni
rile cele sângeroase ale 
împăraţilor romani) era 
ameninţată de marea pri
mejdie a rătăcirii de la 
adevărata' credinţă, din 
pricina mulţimii eretici
lor ce se iviseră, Sfinţii 
Vasile, Grigorie şi Ioan au 
dus luptă grea şi fără În
cetare pentru apărarea 
Ortodoxiei

Adânca lor învăţătură, 
multa lor înţelepciune şi,- 
mai cu osebire, neclintita

lor dragoste pentru Hris-t 
tos. le-au ajutat să în
frângă ' toate . încercările 
criticilor de a abate Bise
rica de pe drumul cei a .  
de virat, propovăduit da 
Mântuitorul şi de Apostolii 
Săi.

Ei sunt tei mai de sea
mă Sfinţi Părinţi ai Bi
sericii noastre şi Învăţă
turile lor. euprirae ta  
multe scrieri, sunt un ne
secat izvor de îndemnuri 
si povăţuirt pentru creş
tinii de pretutindeni ţi 
din toate timpurile.

Pomenirea lor laolaltă 
în ziua de 30 Ianuarie a 
fost rânduită de episco
pul ioan Evahitul, tn vre
mea împăratului Alexie 
Comnino. pentru a stăvili 
dezbinările ce se ivesc 
între credincioşi, pe te
meiul preţuirii Şi cinstirii 
mai mari, pe care tarii 
o dădeau unuia sau altu
ia dintre cei trei mări 
dascăli ai creştinătăţii. 
După cuviinţă este a-î 
cinsti pe toţi deopotrivă, 
pentru că deopotrivă a 
fost si marea lor înţelep
ciune şi iscusita lor în
văţătură, dar şi arzătoa- 
rea lor râvnă întru trium
ful Ortodoxiei în părţile 
Răsăritului

în  cinstea Sfinţilor Trei 
Ierarhi, a înălţat — acum 
trei veacuri — domnito. 
rul Moldovei Vasile Lupu 
minunata Biserică din Iaşi, 
care a uimit multă lume 
prin frumuseţea • neîntre
cută a podoabelor ei.

Pr. dr. I.O. RUDEANU
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I dolar SUA 
1 marcă germană 

190 yeni japonezi 
1 liră sterlină 
1 franc elveţian 
1 franc francez 

100 lire italiene

Cursuri de referinţă 
a României.

— 2634 ici *
— 1764 lei5
— 2469 lei w
— 3956 ieiJ
— 2180 lei >
— 514 lei C
— 164. Ici S
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•  Şeful examinează \  

o candidate pentru pos- 4 
tul. de dactilografă: : ''' 1 

•- — Cum se scrie |  
„Mississippi"? 1

— Statul sau fiu- 4 
viul? j

‘ cest an la un post de se
nator pe listele PDSR. 
Solicitându-i-se părerea 
faţă de această chestiune, 
senatorul PDSR Octavian 
Muntean spunea: „Este
prematur să se discute o 
asemenea problemă. Pro
punerile pentru deputaţi 
şi senatori vin de ia or
ganizaţiile judeţene spre 
Consiliul Naţional şi De
legaţia Permanentă ale 
partidului, care acceptă 
sau resping propunerea. 
Oricum, nu se poate ad
mite să candideze unei per
soane care are la activ o 
condamnare, aşa cum este 
cazul lut- Miron Cozma. 
Iar până la elucidarea ca
uzei şi ridicarea pedepsei 
va mai trece timp". (D.G.)

ţ

I MAGAZIN DE f
* DESFACERE l
* ♦
J în urmă cu câteva I
t zile, pe strada Repu- ţ
* blicii din municipiul * 
t  Brad. Brutăria „Neamt“ i- 
«din Deva a deschi? un i 
l magazin dg desfacere a ^
J pâinii fabricate de a-1
( cest colectiv specializat *
* în produse de pamti- ţ  
ţ  catie.. Zilnic de la pri- *
« ma oră a dimineţii.»
« brădenii pot să-şi pro- j,
|  cure de aici o oâme t 
I boamfâ, uneori chiar |
* aburind, de 0 calitate * 
t  ireproşabilă, (ALJ.) *
« 4-

. . .  in r i i . a . , , , »



Fapte relevante de cultură
In holul Clubului sin

dicatelor din Lupeni, vi
zitatorul este întâmpinat 
de un panou care aduce 
în atenţie aspecte ale ac
tivităţii instituţiei de,cul
tură a minerilor din lo
calitate, care atrage per
manent un însemnat nu
măr de localnici cu pre
ocupări diverse, dornici 
de a-şi petrece în mod 
plăcut şi util timpul li
ber. Se detaşează activi-- 
tatea fanfarei, prezenţă 
permanentă, specifică, în 
viaţa comunităţii urbane 
şi nu numai. Tinerii sunţ 
atraşi de grupul vocal-in- 
strumental „Salt", de ac
tivităţile pentru copii, de 
formaţia de dansuri po
pulare. Tineri şi maturi 
se reunesc la cenaclul 
„Ama Film", cercurile de 
depanare TV, karate ş.a. 
Mulţi localnici trec pra
gul bibliotecii de activi
tatea căreia se ocupă de 
peste 30 de ani dna Ele- 
onora Sav. Adevărate 
evenimente sunt expozi
ţiile de artă vizitate de 
un însemnat număr de 
iubitori ai frumosului ar
tistic. Aceste expoziţii 
sunt găzduite de club, 
dar şi de galeriile de ar
tă de la Bărbăteni, o re
alizare de excepţie loca

lă, de activitatea cărora 
se ocupă cunoscutul ar- 
tistplastic, Iosif Tellmann.

O manifestare comple
xă, organizată de club, 
cu sprijinul sindicatului 
minerilor de la E.M. Lu
peni, de consiliul local, o

LA CLUBUL 

SINDICATELOR 

DIN

LUPENI .

constituie „Toamna lupe- 
neană". Să «menţionăm, 
din desfăşurarea acestei 
acţiuni, expoziţia de artă 
plastică deschisă la (club 
a dnei Valeria Tomşa, 
medic stomatolog, care 
s-a bucurat de o ̂  caldă 
primire, mai ales că ver
nisajul a fost însoţit de 
un recital de muzică şi 
poezie, în cară au evolu
at recitatoaroa Jeana Pe- 
trişor şi solistul de mu

zică folk, Florin Kamen, 
vizionat şi la întâlnirea 
cu cenaclul „Totuşi iubi
rea".

Şi, pentru că în oraşul 
Lupeni trăiesc un mare 
număr de artişti plastici, 
existând în acest sens o 
Îndelungată ' tradiţie, e 
necesar să mai menţio
năm prezenţa lor într-o 
expoziţie organizaţă în 
holul Palatului Culturii 
din localitate. Este vorba 
de pictură pe sticlă, cu 
tematică religioasă, la 
vernisaj fiind prezentat 
şi un recital de oântece 
cu aceeaşi tematică.

In toate aceste mani
festări, conducerea clubu
lui, sindicatul minerilor 
şe implică efectiv, dovadă 
că există conştiinţa cla
ră a nevoii de cultură, 
de civilizaţie, se face tot 
mai mult simţit respectul 
pentru valorile morale 
care trebuie să domneas
că în comportamentul oa
menilor. Să menţionăm, 
în final, ca un fapt rele
vant, un citat preluat din 
marele Nicolae Iorga, a- 
şezat la loc vizibil în in
cinta bibliotecii : „O na
ţiune care îşi igndră cul
tura, riscă să piară" !

MINEL BODEA

O  n o u ă  f o r m ă  d e  a s o c i e r i

*

%

în scurta relatare de la 
lucrările recentei şedinţe a 
Consiliului judeţean, am 
scris, sub semnul exclamă
rii, despre proiectul de ho
tărâre supus dezbaterii con
silierilor: cu titlul,: „Pro
iect de hotărâre privind a- 
socierea judeţului Hune
doara cu municipii şi ora
şe din judeţ, pentru cpn- 
stituirea unei societăţi co
merciale pe acţiuni".

Cu toată ambiguitatea 
formulării, consilierii au 
înţeles necesitatea unei a- 
socieri în asemenea idee şi 
au adoptat hotărârea pri
vind asocierea mai multor 
unităţi administrativ-teri- 
toriale, prin consiliile lo-

DACA e  j o i , e  t â r g
LA BRAD

Dacă e • joi, e târg la 
Brad. Este o vorbă care 
circulă în zonă. Cum sunt 
mai ales într-o zi de târg 
preţurile la Brad (joi 25 
ianuarie) vă lăsăm pe dum
neavoastră să apreciaţi: un 
ou — 280 de lei ; ceapa ro
şie — 3 000 de lei/kg ; cea
pa albă — 700—800 de Iei 
/kg ; fasole uscată — 1000 
de lei/kg ; usturoi 2 500 de 
lei/kg ; cartofi 1 200 de lei 
/kg ; lapte 650—700 lei/1; 
smântână 1 500 de lei/bor- 
can de 0,420 kg ; arpagic
— 2 500 de lei/kg ; mere
— 800 de lei/kg ; portoca
le 2 300 dc lei/kg, banane 
2 750 de lei/kg. (C.P.)

cale şi consiliul judeţean, ■ 
la constituirea unei socie
tăţi- comerciale pe acţiuni.

Ce va fi în definitiv a- 
ceastă societate pe acţiuni, 
creată prin asociere In ba
za hotărârii consilierilor 7 
Un lucru foarte bun, după 
părerea noastră. Municipii
le* Deva, Orăştie şi Hune- ‘ 
doara, împreună cu oraşe
le Simeria şi Călan şi cu 
oricare alte localităţi care 
doresc să se mai asocieze, 
vor înfiinţa o asemenea So
cietate comercială. Oraşe
le-din; Valea Jiului, tot în ' 
asociere, vor crea o altă 
societate.

Obiectul de activitate al 
acestui tip de societate co
mercială este de larg inte
re s : colectarea, neutraliza
rea şi depozitarea centrâ- 
lizatâ a gunoiului mena
jer din localităţile asocia
te; folosind denivelările te
renurilor neproductive.

Modelul de organizare ca

I

şi soluţiile tehnice care se 
vor aplica sunt de sorginte 
belgiană. Terenurile pe .ca
re urmează a se depozita 
gunoiul — compactat pen
tru reducerea volumului de 
transport — sunt imper- 
meabilizate, spre a nu in
festa pânza de apă freati
că. După aducerea la ni
vel, prin umplerea cu gu
noi a denivelărilor, plat
formele vor fi fertilizate şi 
puse în circuitul agricol, 
beneficiind în continuare 
de drumuri de acces la ele; 
Gunoiul compactat va fi 
cântărit cu cântare electro
nice . înainte de depunere 
în haldă, spre a se şti că
rei localităţi, ce serviciu i 
s-a făcut

Ar fi frumos să fie aşa. 
Când se vor perfecta aso
cierile, când se vor înfiin
ţa acele societăţi, vom ţi
ne aproape.

ION CIOCLEI

Revine, anunţându-vă că are Ioc în fiecare 
miercuri licitaţie pentru vânzarea de mijloace 
fixe propuse pentru casare, piese de schimb din 
dezmembrări şi materiale.

Pentru informare şi date suplimentare se 
va lua legătura cu S.C. CHIMICA S.A., servi
ciul M.E.A., telefon 641250/228.
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Tiparul executat la S.C. „Polidava" S.A Deva

Neadaptarea vitezei la 
condiţiile de trafic, mai cu 
seamă în anotimpul rece, 
aduce în prim-plan eveni
mente dramatice, care lasă 
in urmă multă durere. .Un 
asemenea eveniment, cu ur
mări dintre cele mai triste, 
s-a petrecut marţi, 23 ia
nuarie a.c., la ora 2,30 pe 
DN 76, între localităţile 
Brad şi Baia de Criş.

Conducătorul autoturis
mului marca VW Furgon, 
Ticoi Laurian, aparţinând 
S.C. FAO COMIMPEX SRL 
Oradea, rulând cu viteză 
excesivă pe carosabilul â- 
coperit cu zăpadă, între 
localităţile amintite a in
trat în derapaj, tamponân- 
du-se frontal cu autocami
onul 31 HD 6536 — apar
ţinând Secţiei de Drumuri 
Naţionale Deva, care circu
la normal.

MOŢE «NOTE «NOTE
în urma impactului din

tre cele două vehicule â 
rezultat decesul pasageru
lui Bogdan Aurel, de 47 de 
ani, din Oradea, tată a 
trei copii.

PERMISE SUSPENDATE 
PENTRU ALCOOL!

Este inutil să mai rea- 
ihintim riscurile pe care 
le implică conducerea au
tovehiculelor sub influen
ţa băuturilor alcoolice. Şi 
totuşi inconştienţa face 
casă bună cu alcoolul la 
fiecare pas, fapt dovedit şi 
în puţinul timp scurs din 
acest an, când numai pe 
raza municipiului Brad, lu
crătorii Serviciului Poli
ţiei Rutiere din localitate 
au depistat nouă persoane

conducând autoturismele 
sub influenţa alcoolului. 
Numele lor sunt următoa
rele : Vişoiu Cornel : 4 AR 
4446 ; Cristea Amos : 3 HD 
5385 ; Mariş Pompiliu: 1 
HD 5497 ; Topliceanu Ioan ; 
2 HD 6692; Gyonyoşi E- 
miî : HD 02 CLR; Anca 
Adrian : 31 HD 2141; Ban- 
ciu Ioan : HD 01 YUJ î 
Brătfma Lucian : 2 HD 322 
şi Mocan Teodor Z 10779 
—■ conducător auto care 
circula şi cu număr de în
matriculare expirat! Fără 
comentarii.

APATIE ŞI ZAPADA PE 
DRUMURILE PUBLICE

v ;; '"v
Apatia lucrătorilor de la 

secţiile de drumuri a fost 
reconfirmată şi in aceste

zile, pe o parte din şoselele 
judeţului. :

Deşi s-a aşternut zăpada 
într-un strat destul de con
sistent, curăţirea drumuri
lor? a fost făcută de mântu
ială. Joi, 25 ianuarie a.p., 
pe traseul Brad — Deva şi 
pe dele dăi împrejufiirnle 
municipiului Brad, utilaje
le de Întreţinere a drumu
rilor au trecut într-un tâf- 
ziu, când spaţiul carosabil 
era suficient de bătătorit, 
încât eficienţa acestora a 
fost minimă. In zona Dea
lul Mare (pe traseul Brad 
— Deva) drumarii nu au 
uitat totuşi să arunce ni
sip pe spaţiul carosabil, 
ceea ce a facilitat o circu
laţie cât de cât în siguran
ţă. In rest, Dumnezeu şi 
m ila!

Grupaj realizat de
CORNEL POENAR

«5
Oi
Oi
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3
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7,00 Ora 7, bună dimi
neaţa!; 8,30 Capcana tim
pului (s/r); 9,15 Sport 
la minut; 9,30 Paradise 
Beach(r); 10,00 Un auto
mobil pe nume Betsy 
(f/r); 12,10 Fotbal. Rezu
mat Anglia; 12,55 Ştirile 
Pro Tv; 13,00 G;*meni în 
toată firea (s/r); 13,30 
Procesul etapei (r); 16,30 
Paradise Beaeh (s); 17,00 
M.A.S.H. (s/r); 17,30 Cap
cana timpului (s); 18,15
Schi magazin; 18,45 Sport 
Ia minut: ştiri sportive;
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 urgenţă 
(s); 21,00 Secrete de fa
milie (s).

6,30 Germania azi di
mineaţă; 10,00 ' Cannon 
(s.p.); 11,00 Fără cuvinte 
(cs); 11,30 Băiat, damă, 
rege (cs); 12,00 Kerner 
(talkshow); 13,00 ■ Vera 
(talkshow); 14,00 TYap- 
per John, M.D. (s); 15,00 
Star Trek fs. SF); 16,00 
MacGyver (s); 17,00 To
tul sau nimic (cs); 18,00 
XXO (cs); 18,30 Ştiri re
gionale; 19,00 Aşa-i viaţa 
(s); 19,30 Ulrich Meyer 
(sport); 20,00 Roata no
rocului (cs); 21,00 Bună, 
doctore (s.a,); 22,00
Schwartz la pândă (s.p.);
23,00 Spiegel TV (rep.); 
0,00 Harald Schmidt 
talkshow; 1,00 7 morţi 
în ochii pisicii (f.p.).

N B  C
7,00 Ştiri ITN; 7,15 

Mag. ştirilor NBC (r);
7.30 Steals & Deals; 8,00 
Azi — info. Ia zi; 10,00 
Super Shop; 11,00 Roata 
banilor: Europa; 15,30 
Ultimele zvonuri bursie
re; 17,00 Roata banilor: 
SUA; 18,30 Buletin bur
sier; 19,00 Ştiri şi'repor
taje ITN; 19,30 Ushuaia 
cu M. Dickinson (do);
20.30 Selina Scott (Show);
21.30 Profiluri (do); 22,00 
Europa 2000 (do); 22,30 
Ştiri şi rep. ITN; 23,00 
Hochei pe gheaţă NHL; 
0,00 Show-Ul serii; 1,00 
Late Night (cs); 2,00 La- 
ter, cu Greg Kinnear 
(cs); 2,30 Ştirile nopţii, 

cu T. Brokaw; 3,00 Show
ul serii (r).

7,00 Femei inimoase (s);
7.30 Tcledimineaţa; 9,05 
Jurnal; 9,35 Cercul de 
la miezul nopţii (dezb.); 
11,10 Alfabetul imaginii 
(mag,); 11,35 Thalassa (r);
12.30 Miza. Punctul (r); 
14,00 Luminile Parisului

• (r); 14,30 Lumea e a.
voastră (r): 16,30 Femei 
inimoase (r); 17,00 Jur
nal TV5; 17,15 Bibi şi 
prietenii săi (r); 17,45 
Fa, Şi, La a cânta (cs); 

18,15 Studio Gabriel (div.); 
18,45 Campionul (cs);
19.30 Jurnal; 20,00, Lu
minile Parisului (mag.);
20.30 Jurnal; 21,00 Tri
mis special (rep.)'; 22,30 
Moda în Canada (mag.); 
23,05 Jurnal F2,

C A N A LE  5

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); 
15,45 Casa Castagna 
(show); 17,00 Desene a- 
nimate; 19,00 OK, preţul 
e corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
21,25 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Film; 23,45 
Ştiri; 0,15 Show-ul Iui 
Maurizio Costanzo; 2,30 
Cotidiene (show/r); 2,45 
Circidă zvonul (show/r); 
3,00 Revista presei; 3,30 
Frontierele spiritului (em. 
religioasă); 4,30 Target 
(r); 5,30 Nu doar moda 
<r).

9,30 Patinaj artistic CE 
de la Sofia (r); 11,00 Lu
mea vitezei. Magazinul 

internaţional al sporturilor 
cu motor (r); 13,00 Sno- 
oker. Liga Europeană 
1996: Roniiie O’SulIivan 
— Peter E&don (r): 14,00 
Fotbal Eurogoluri (r); 
15,00 Fotbal. Cupa A- 
fricii pe Naţiuni — Sfer
turi de finală: IC—IID 
(r); 16,30 Fotbal. Cupa 
Africii pe Naţiuni — 
Sferturi de finală: ID— 
IIC (r); 18,00 Nataţie. 
Cupa mondială de la 
Malmo, Suedia (r); 20,00 
Auto. Magazin Formula 
1. Rezumat al testelor 
hibernale; 21,00 Aerobic. 
Miss Fitness USA (r).
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Ce-a mâl fost
* t REŞEDINŢELE IO V 

ii IBSCU A ANIVERSAT 
LA IAŞI UNIREA PRÎN- 
CIPATELOR. Dl. Ion 
lliescu s-a aflat miercuri, 
24 ianuarie. în munici
piul Iaşi, unde, împreună 
cu suita care l-a însoţit 
6i cu autorităţile locale, 
a aniversat împlinirea 
a 137 de ani de la Uni
rea Principatelor. Şeful 
statului a participat la 
manifestările - organizate 
cu acest prilej şi s.a 
Întâlnit cu liderii Alian
ţei Forţelor Democra
tice din Republica Mol
dova.

Ion lliescu l-a felicitat 
călduros. Marile valori 
merită tot respectul.

•  MILIARDARUL' G.C. 
PAUNESCU. MAI TARE 
DECÂT TAROMUL. La 
Bucureşti a luat fiinţă 
cea mai mare companie 
aeriană din regiune. Se 
numeşte Compania aeri
ană DAC AIR ROMANIA 
şi este firmă mixtă ro. 
mâno.canadiană. Valoa
rea contractului este de 
425 de milioane de do
lari pentru achiziţiona
rea a 24 de avioane de 
ticul DASH şi CRJ AIR! 
CRAFT, car« vor înlo-

k ■ W  '

•  ALEGERILE LO. 
Ca l e , i - ;• p r il ie  
ac. Pornit Intr-un turneu 
electoral prin ţară, pre
şedintele Camerei Depu
taţilor, dl. Adrian Năsta- 
«e. poposind la Alba Iu. 
lia. a dat ca dată a ale
gerilor locale ziua de 21 
aprilie a.c., iar pentru 
cel de-al doilea tur de 
scrutin — începutul lunii 
mai. Timpul -cald“ se. 
apropie...

•  FLORIN PIERSIC, 
SĂRBĂTORIT LA CO- 
TROCENI. Aniversarea a 
60 de a n i . de viaţă ai 
cunoscutului actor Flo
rin Piersic s-a bucurat 
de atenţia instituţiei pre
zidenţiale. La festivitatea 
organizată la Palatul Co- 
troceni a venit lume mul
tă. lume bună pentru 
a-1 omagia pe cunoscu
tul actor. Preşedintele

cui vet., le a ioane fo
losit* acur i de TAROM. 
Partea rom&nă este re
prezentată de omul de 
afaceri George Constan
tin Păunescu, care ' şir a 
afirmat disponibilitatea 
unei asocieri cu TAROM„ 
aceasta urmând să d e - ţ  
tină doar 15 la sută din 
acţiuni.

•  FPS ŞI PRIVATIZA
REA. La prima întâlnire 
din acest an cu direc
torii direcţiilor teritoriale 
ale Fondului Proprietăţii 
de Stat s-a anunţat că 
în anul 1995 au fost,, 
privatizate 658 societăţi i î 
comerciale, dintre carec  
45 societăţi mari, 248 
societăţi mijlocii şi 364 
societăţi mici. Totalul 
acţiunilor vândute însu 
mează 1900 miliarde lei, 
iar numărul acţionarilor 
este de .323 000.

...Ce s-a-ntâmplat
VWWWtfWWWWVywWWWWWtfWWVWW W W W W

SPORT
In etapa a IV-a la baschet

DEVENII AU OBŢINUT TREI VICTORII-
Sâmbătă şi duminică,

Sala sporturilor din De
va a găzduit etapa a IV-a 
a turneului de sală, în 
cadrul seriei I a diviziei 
şcolarp de baschet juniori.
Au partieipat echipe din 
Oradea, Arad, Timişoara 
şi Deva.

După 15 jocuri desfăşu. 
rate în această grupă,
CSŞ Deva ocupă locul I, 
cu 10 victorii, urmată de 
CSS Arad şi ULPEFS O- 
radea, cu câte 9 victorii.
Etapa a IV-a, desfăşurată 
sâmbătă, 27 ianuarie şi 
duminică, 28 . ianuarie, a 
însemnat pentru echipa 
deveană o excelentă oca
zie de a-şi mai adăuga în 
palmares trei victorii a- 
supra rivalelor sale din 
serie.

Cu un joc deschis, a- 
bordat în cea mai mare 
parte cu seriozitate şi am
biţie, elevii profesorului 
Csaha Şafar, de la CSŞ 
Deva, i-au învins pe oră- 
deni la o diferenţă de 
patru puncte (92—88), pe 
timişoreni cu 81—67, iar 
duminică, în ultimul meci, 
au dispus de CSŞ Arad 
cu 98—88.

' Cum ne-a declarat an
trenorul echipei devene, 
Csaba Safar. şansele ob. 
tinerii locului I în serie 
sunt la îndemâna echipei 
noastre. întrucât dintre 
cele trei etape care mai 
«unt de disputat. Deva va 
juca două acasă iar cu 
12 victorii CSŞ Deva teo
retic nu mai poate rata 
primul loc în serie.

Din lotul CSŞ Deva
s-au evidenţiat în actuala 
etapă Zoltan Safar — 
component al echipei na. 
ţionale de juniori, califi
cată la Campionatul Euro
pean, programat în iulie 
la Paris —. Robert Şte. 
fan. Horaţiu Moldovan, Va
sile Marcu. Alin Faur.
Alături de aceştia, au mai 
evoluat Surdulescu, Olaru, 
Pahoni, Sularea, Rain,
Vinersar şi Mihalache.

Arbitrajul a fost asi
gurat in teren de Gheor- 
ghe Muntean — Claudiu
Govor (Satu Mare). Iosef 
Farcaş-Adrian Buşe (Tg. 
Mureş, respectiv Craiova, 
iar la masă au asistat ar
bitrii deveni Victor Roşu 
şi Adrian. Marcu.

c o r n e l  POENAR 
REZULTATE TEHNICE 

SÂMBĂTĂ, 27 IANUARIE
•  CSS Arad — CSŞ II Timişoara 78—83 (48—50 la 

pauză);
•  ULPEFS Oradea — CSŞ Deva 88—92 (44—46);
•  CSŞ Arad — ULPEFS Oradea 80—79 (42—55);
•  CSŞ Deva — CSŞ II Timişoara 81—67 (42—35).

DUMINICA, 28 IANUARIE
•  CSŞ II Timişoara — ULPEFS Oradea 76—86 (33—45);
•  CSŞ Arad — CSŞ Deva 88—98 (44—52).

PARBRIZE E&y
m m

A.G.E.R, SERVICE Bffciiresti

Qfittin iU yehtntte i uiito  0  S it /m t e rm p le l de garapţit; 
jfkdţrit-uU dt!+ f e l  fţiitl tfOiel) . n i eu pe^dttte 44 âf 4
'pi fu fiif îifffe td in  (jerHtpitui M 0  iH fttu e i ru p itlf  4/ de eu Ui(dt; 
' t i î ic p u  'I r /O r i f  h u i  <ur,,ilut,

( o m l x z i  ! f-
.HUI IUI ■ n nu II !■■■■ * %strkCilugirem.Vtr.- 14. tel/f» 054 219167 

DEVA Aleea Sintthalm Complex Euiovenu» boxa 8-9

parbrizele noastre sunt mereu in iaţa

S.C. „SIGMA PLUS" -SRL 

O F E R Ă :

— Calculatoare : 48G-DX2, 486-DX4 in 
Configuraţia dorită;

— Pentium marca Packard Bell;
— Imprimante EPSON, SEIKOSHA, OKY, 

HP DESKJET şi HP LASERJET 5 P ;
— Combină multifuncţională, mărcile 

BROTHER şi HP cu următoarele facilităţi: 
fax, imprimantă, xerox, scanner, fax-modem, 
centralizator mesaje;

Plata se poate face şi în rate.
Informaţii: 2700 — Deva, str. Al. Progre

sului, bl. B, ap. 24, te l.: 054/618795 ; tel.-fax : 
054/212661.

S.C. FULGER STOP AUTO S.R.L.*
*
\ Reprezentat prin dispeceratul taxi non-stop 
\ 959
\ Vă oferă servicii taxi, tarife acceptabile,

cartele cu patru călătorii plătite si una gra
tuit.

/ Pentru convingere formaţi
j 959.

j D u p ă  4  servicii c u  p l a t a
\ vâ oferim un serviciu tocai GRfifUÎTji

1 2

3 4

a
j o

1

S.C. IM C O M E X  S.R.L.
V . I  N D  E

'prin magazinul "CENTRAL" din Orăstle.
Str N. Bâlcescu. nr. 11. telefon 647496:

4 TELEVIZOARE COLOR: NEI, ORION, 
SANYO. GOLDSTAR. DAEWOO (90programe, 
telecomandă: cu si fără teletext)

« TELEVIZOARE ALB-NEGRU - Bucureşti
• FRIGIDERE s f  CONGELATOARE-Găesti
• ARAGAZE - Satu-Mare
• MAŞINI DE SPĂLAT * Cugir
.* BICICLETE PORTOSA-18 VITEZE -Italia
•  COVOARE,MOCHETE-CisnâdieAlba lulia
• GRESIE SI FAIANŢĂ - model Italia
• ^VOPSEA, CHIT SI DILUANT AUTO
.• INCUBATOARE PENTRU PUI DE GÂINÂ
• ALTE PRODUSE electronice si electrocas- 

niceifiltre cafea, risnite cafea, mixere electrice, 
storcătoare frucţe.\aspiratoare, boilere pe gaz. 
plite pe gaz, buteliiţaragaz,

Şe acorda GARANŢIE între î  r 3 ani 
GARANTAT CELE MAI MICI PRETURI! 

Produsele se vând si cu

PLATA IN RATE(121uni)
igentru locuitorii judeţelor Alba si Hunedoara 

Ş&v !î ŞE ACORDA ÎMPRUMUTURI ÎN LEI, 
PRIN CASA DE AMANET.

TOF%!\ GRUP
Aflat îotr-o expansiune rapid* pc pia|a internă fi txte rnâ.a?* 
producţiei şi distribuţiei de aavtlope, organizează coac_uŢj 

■ ■ peiitru ocuparea posturilor de: 
DIRECTORI DE ZONA 

peulru supervizarea (coordouarea) activităţii celor 41 de 
socbrsalt din ţari fi Muuicipiul Bucureşti.

Condlph
• absolveai de îuviţimâat superior (teboic sau economic) '
• virsta 30-49 aai;
- ambiţios, inteligent, dinamic, flesibil, îafiţifarc plăcută
- abilităţi de conducător;
- cunoştinţe de operare P.C.;
• disponibilităţi certe de deplasare în teritoriu;
- permis de conducere categoria B (eventual maşină).

;B domeniul coordonării vânzărilor fi promovării 
produselor v i constitui un avantaj deosebit

Ofarim:
< un venit mediu deosebit de atractiv cu mari şanse de creşteri 
substanţiale;
- o carieri de perspectivă într-o firmă de mare prestigiu;
- instruire în tehnici comerciale moderne.
P ăci sunteţi interesaţi v i rugim s i trimiteţi o scrisoare ie  intenţie 

ţi un Curriculum Vkaepe adresa:

TOFAN GRUP SA.
Şos. Olteniţei Nr. 35-37, Sector 4 

în atenţia Departamentului Resurse Umane

* |
j S.C. AVICOLA S.A. DEVA *

| Anunţă pc cei interesaţi că la sediul firmei din I
* Mintia funcţionează un centru pentru subscripţia . 
|  cupoanelor şi a carnetelor cu certificate de proprie- I
* tate, în vederea privatizării. j
|  Subscripţia se poate face zilnic între orele |

9—14. (94)

AGENŢIA DE TURISM 
„SIND ROMÂNIA" S.R.L. 

(SINDACO) DEVA

Organizează săptămânal joia 
EXCURSII DE TREI ZILE,
LA BELGRAD
Informaţii si înscrieri zilnic, între orele 

9-17. Tel- 6li662.

L . l  
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BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI 
ROMANESC" S.A*

CREDIT BANK

cu sediul în Deva, bdul Decebal, nr. 8 
vinde la

i

i%
i%
iti
i%
i%
i
Vi

I
ti

----------------- ------------------------------------------ :--------- |

S. C. MER0PA S. A. HUNEDOARA!

ce va avea loc Ia data de 01* 02. 96, ora 
9, Ia Judecătoria Deva, birou executor jude
cătoresc,:

•  apartament 2 camere Deva, Aleea Stre- 
iului, bl. 66, apt* 75, et. 1 — preţ de pornire 
5 500 000 Ie i;

•  apartament 2 camere Deva, str- Mine
rului, nr. 48, bl. 40, sc. B, e t  1, apt. 3 — preţ 
de pornire 10 000 000 lei. (88)

I B-dul TRAIAN nr. 9 

Organizează

deschisă, cu strigare, conform HG 634/1991 
şi HG 758/1991 pentru vânzarea următoarelor 
mijloace fixe :

MAŞINI DE TRICOTAT rectilinii automa. 
te fineţea 8 — 15 buc-

Taxa de participare ce va fi achitată Ia 
casieria societăţii este de 20 000 lei.

Licitaţia va fi organizată în fiecare joi, 
la ora l l j  până la vânzarea celor 15 maşini* 

Relaţii suplimentare Ia telefon 716592, 
fax 713091.

I
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VANZARI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând Talbot Solara
neînmatriculat, fabricaţie 
1982. Tel. 620748. (3495)

•  Vând sau schimb a . 
partament trei camere * 
Bălţa, cu apartament: â; 
camere sau garsonieră De. 
Va , tel. 626654. ; ’; (3458)

f  Vând Opel Rekord, 
teL 620156, Haida Aurelia.

|  (3469)
# .  Cumpăr talon pentru 

Opţl Kadett, model 1980, 
Culcare verde, tel. 625626.

. ; (3456)
•  Vând urgent ARO 10 

Ungaria, 1989, 6,5 milioane 
negociabil. TeL 213487,

(3476)
•  Vând remorcă auto

:5 tone, preţ convenabil, 
Leşnic, nr. 118. (3472)

•  Vând autocar Iranna- 
ţiortal (Mercedes) înmatri
culat. stare bună, preţ 
40 860 DM, tel. 065/129314 
— Tg. Mureş. (3462)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, confort 
deosebit, Deva, nona Do. 
robanţi, preţ negociabil. 
Informaţii Hunedoara, tel, 
721701. (3464)

•  Doriţi să ""con
struiţi? Avem toate 
materialele de con- 
itructii de care aveţi 
nevoie. Preţuri . fără 
concurenţă. Deva. Mi.
&al Eminescu, nr. 48, 
fostul IPL, telefax 
^26149. (3457)şr m-m*ten mim-mm * mmm- • mmm-.. — • •—
• .  Vând apartament două 

Caipe re, parter, Vedere 
Stradă, privatizare, tel. 
819471. (3482)

•  Vând urgent aparta
ment trei camere, Dacia 
1306. tel. 626569. orele 17— 
80.} (3488)

•  Vând casă Orăştie,' str.
H, TiiulescU, nr. 23. Tel. 
«42444. . (3479)

pi Vând Skoda 100 S, 
ţpreţ convenabil, Orăştie, 
teL 647325. „ (3929)

•  Vând urgent talon
Opel Record, Dacia 500, 
piese Dacia 1300. Pestişu 
Mare, 261. (2825)

•  Vând loc construcţii 
Buituri. 1000 mp, preţ a- 
vantajos, tel. . 711918.

(28230)
•  Vând fân şi lucernă, 

calitate ireproşabilă. Tn. 
formaţii tel. 712143. (2824)

•  SC Ruyam SRL 
vinde prin magazinul 
38, bdul Dacia. la 
preţuri foarte accep
tabile: portocale,, lă
mâi. grepfruturi, ele. 
merrtine, kiwi, banane 
şi alte fructe exotice. 
Informaţii teL 720920.

(2796)

•  Cumpăţ talon Audi 
80, vând carte identitate, 
talon VW 1200. Tel. 721607.

(2818)
•  Vând remorcă ARO

şi casă In Blăjeni. Infor. 
maţii tel. 657107. (3518)

•  Vând tractor chine
zesc 15 CP, Înmatriculat, 
cu piue, Haţeg, 777170, 
după ora 16; (2980)

•  Căutăm producători 
mic şi mare mobilier din 
brad eventual fag şi ste
jar, pentru exporţ Franţa. 
Tel.: (01) 3129231, fax (01) 
3128664.

•  Saltele import suport 
burete, 190. x 140 x 12 
cm. 170 000 Ifei. Tel. (01) 
3129231, fax (01) 3128664.

LICITAŢII
•  BANRCOOP SA — 

Filiala Brad anunţă scoa
terea la ‘licitaţie a imobi
lului situat în Luncoiu de 
Jos, nr. 88, judeţul Hune
doara. in data de 1 fe
bruarie 1996. ora 10. la 
sediul Judecătoriei Brad. .

(3519)
•  SC Agromec SA O- 

rfiştie organizează !n data 
de 9 februarie 1996, ora 
10, licitaţie publică. De 
vânzare tractoare Şi uti
laje agricole. Licitaţia şe 
va repetă în fiecâre . zi 
de vineri, ora 10, pâriă 
la epuizarea listei de u-

r t W V?/(V W W A W W W W *W W .W A M ^ V iW
Juventus 1— Piacenza 1
Lazio — Cagliari 1
Padova r-r NapoU: 1
Sampdoria — Cremonese 1

2 
1 
1 
x
I  ‘

0 m m
CONCURSUL DIN 28 

IANUARIE 1996
Atalanta — Romă • 1 
Barj — Torino x
Florentina — Vicenza x
Inter — Parma X

Udinese — Milan 
Perugia — Bologna 
F. Andria — Breşcia 
Venezia — Foggia 
Reggina — Genoâ 
Fond de câştiguri - '/ 
347 547 334 iei- ‘ -

N O U L M A G A Z IN  - 
V D E V A S A T  • .

str. Avram  lancu. bl. H  J, .pajterx 
* - vă oferă

INSTALAŢII RECEPŢIE SATELIT 
ŞI COMPONENTE, CÂT ŞL GAMA 

COMPLETĂ A  PRODUSELOR NEI

\• RV
■V

I. %
»% .

I% '
: - ‘ ‘ j
! • '  Televizoare m ior. diagonala 37-63  cm j 
| •  Combine muzicale J
j •  Case*ofoane cu şi fără CD  j
î •  Combine friqorifice j
| •  Maşini de spălat |
j •  Aspiratoare j

i CASETE V ID E O  Şl A U D IO . I
* ■ . •>

l  Aceste produse le puteţi găsi. şi la m a -  J 
J gazinele din : j

BRAD. str. Republicii, bl. 19. parter
|  — H A Ţ E G . str. Timişoara, n r  16. 
j N E I V A  CO LO REAZĂ V IA Ţ A  ! |

tilaje. Informaţii la se
diul unităţii din Orăştie 
stradă Luncii, nr, 6, tel. 
641355, ' ■' (3928)

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie 

- nr. 225 de handicapat pe
numele Adafinef Vâsile. 
Se declară ’ nulă.

În c h ir ie r i
•  Caut pentru închiriat

garsonieră sau aparta
ment, Deva, centru, parter 
sau etajul I. TeL 650666, 
între 17—26. (3526)

. i . O lV tK tt
•  Societatea comerffifalt"

Transilvania Trust CAŢV 
SRL Hunedoara anunţă 
majorarea abonamentului 
lunar, la suma -de 3580 
lei, in raport cu rata in
flaţiei, începând cu 1 
martie 1996. (2826)

COMEMORĂRI
a  A trecut - Un an de 

durere şi suferinţă de 
cââd al plecat pe drumul 
făjâ. întoarcere. Mfc-aa râ
ma»1- doar amintirile, b 
crttcp, ua  mormânt şi ape»-- 
ranţa că poate într-o zi 
ne reîntâlnim scumpă so
ţie' V- /

DECESE
.....................................

#  .A părăsit această 
lume

IOAN CORABIA
de 84 de ani 

din Orăştie Un soţ, 
tată şi bunic de - o 
înaltă valoare morală 
ş l  de O aleasă nobleţe 
sufletească. Dacă fie. 
earp birt ţi-ar semăna 
puţin, ce frumoasă 
ar fj această lume. 
Dumnezeu să_l odih
nească în pace? .Car. 
men fiică si Diana

im /s m c -

•  Familia îndure
rată anunţă încetarea 
din viaţă la  28 ianua
rie 1996 a Iubitului lor 
soţ, tată, socru şi 
bunic, procuror 

ROMAN ROŞCA 
în virată de 72 ani. 
InnjorttftRtarea . .. va 

-avea. ioc azi. 38 ia
nuarie 1996, ora . 13, 
la cimitirul Mănăş. 
ta r din Clnj.Napoca. 
Dumnezeu sâ-i odih
nească In paoi! (3476)

A TI A L E S ? V -ATI D E C IS ?

- , ' ■ ■
. ■ -•>, /•

FLORICA ZAHARIE
.Dcn-mi în pace! ’ (3459)

•  Se împlineşte un 
an de când a plecat 
pentru totdeauna 

BALCAN 
TUDORANCEA 

oraşul Galaţi 
Dumnezeu să-l odih
nească t Cumnata A. 
lirica .nepoţii Vera, 
Nelu. Alex. ’ (2821)

' •  Foşti» colegi - de Ia 
SC BADPS Deva sunt 
alături de familia Varga 
ta  greaua încercare dato
rată dispariţiei celui c*re 
a fost , r

TEODOR VARGA 
Transmitem sincere con
doleanţe familiei.- Dum
nezeu să.) odihnească!

(3473)

•  Soţia I.rina Şi rudele 
anunţă dispariţia după o ' 
lungă şi grea sidbrintă 
a celui care a fost un om 
de aleasă omenie . 

maior (r) GIIEORGHE 
TOMA

şl mulţumeşte pe această 
cale tuturor celor . care 
i-au sprijimt la marea 
durere şi l-ap condus pe 
uHimul său drum. Dum
nezeu să-l odihnească!

(3491)

s

r
i

c o n s il iu l  m u n ic ip a l  o r a s t ie  
A N U  N T  A
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...............................................................  I
l ' - ' ţ  In conforţnîtAte cu Lcgea or. 50/l99L ca-| 
1 pî toiul II, privind concesionarea terenurilor” 
■  pentru construcţii, -la sediul Consiliului din s tr .| 
i  Armatei nr. 17 va avea loc la data de 14.02. |  
1 1996, ora 10, .licitaţia privind concesionarea a ■  

sase terenuri pentru gaţaje, situate în str. Ero-J 
ilor, bloc A şi a notiă terenuri pcqtru garaje ■

I situate în  str. N. Httdescu, zona I.M.O. ■ |
— Terenul âre o suprafaţă de 19^ m p/1 

■  garaj. - ■ ftS:-

1 —  Preţul de pornire a Ticita^iei este de |
1500 lei/m p/an. J

I  — Taxa de participare la licitaţie este d e j 
110 000 lei. > ; T
I  — Garanţia de participare la licitaţie estel 
Id e  30000 lei. ^ 1
f — Perioada concesionării este de 10 ani. 1 
I Terenul, se concesionează pentru executa-^

Irca construcţiei cu destinaţia garaj proprietate |  
particulară, potrivit eu documentaţiile de ur- |

I banism aprobate. , "  ■
I  In perloada 7—13.02.1996 are loc înscrie- ■  
I  rea persoanelor fizice sau juridice interesate, I  
I  precum şi vânzarea de către organizator a ca- I 
I  ietului de sarcini al concesiunii şi a mstrucţiu- ■ 
I  oilor de organizare a licitaţiei la sediul din str. |

I Armatei nr. 17. I
Informaţii suplimentare se pot obţine de ■  

I  la Biroul de urbanism, începând cu data de |  
* 7- 02. 1996, telefon 641019, j

CREDITANSTALT IIMVEST ROM ANIA 
o f « r ă  I n v e s t i t o r i l o r  

FONDULUI ROMÂN DE 
INVESTITE

2 7 S .0 0 0 . 0 0 0  le i  in  p r e m i i  .

Lzi inoaputul lunii fşbruAd*, o 
tragare la aorti pentru ImieatHorii 
programului A. oare la 31.01.1896 
au tei aold na*n|rw»nn 300.000 lei.

1 premiu - de 23.000.000 lei 
5 premii - de 3.000.000 lei 

23 premii - de 1.000.000 lei
1.000 premii* de 100.000 M
2.000 premii • de 50.000 lei

S.C RIGA MUGEA FOPESCU 
SJM.C. CALAN

•  Dacia 1300
•  casă cu 3+2 camere, grajd şi anexe, pă

mânt intravilan, vie şi pământ extra
vilan in Ocolişu Mare. 57.

Relaţii la Căian, str. 1 Decembrie, iţţ. 5ţ, 
telefon 730061, Ocolişu Mare, nr. 57.

anunţă

BANCA AGRICOLA SJV. 
FILIALA HAŢEG

pentru următoarele utilaje agricole:
. §  Plug purtat cu-2 trupiţe PP2VA,

•  Semănătoare prăsitoare SPC 6,
•  Semănătoare păioase SUP 29, , ‘
•  Remorcă cisternă RC 3,6, "*
•  Trşptor universal U 658 M,
•  Combină recoltat furaje E280.
Licitaţia Va avea loc la sediul băncii, Haţeg.

str. Bisericilor nr. 2, telef. 770492, la data de 
5 februarie a.c.. ora 9.

TRAGEREA LOTO SPECIAL „6/49*< 
DIN 28/ 01. 1996

7, 38, 43, 18, 5, 12. ‘
Fond de câştiguri: 1 474 622 927 Iei.

TRAGEREA NOROC 
DIN 28. 01. 1996

3, 4, U . I I U
Fond de câştiguri:: 243 605 885 lei.
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