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Cum vede P.D.S.R. ieşirea diir blocajul financiar
Aşa' s-a intitulat ufta ‘ 

din întrebările adresate 
ia o conferinţă de presă, 
organizată nu de : mult, 
de parlamentari din judeţ 
ai P.D.S.R.

Dl. senator iQan Diniş 
a dat şi a fugit; adică 
a dat un răspuns care pe 
lângă că dovedeşte necu
noaşterea exactă a feno
menului, mai păcătuieşte 
şi prin superficialitate. 
..Privatizarea, — spunea 
dl. senator — ea va rezolva 
ieşirea din blocajul fi
nanciar". După care; zia
riştii, n-ău tnai avut posi. 
bilitatea să ceară preci
zări întrucât dl. Diniş a- 
vea treburi în alte părţi.

Cum un astfel de răs
puns nu poate fi socotit 
complet, am detaliat în
trebarea colegului de
breaslă: Cum va reuşi 
o privatizare pe hârtii, 
adică cupoane, în care
investitorii strategici nu

se . grăbesc sâ Vină în Ro
mânia, ca să nu mai 
vorbim de faptul că la 
blocaj vin cu ponderea 
enormă regiile statului, 
nesupuse privatizării —

lor economici debitori, a 
depozitelor în valută şi 
plătirea datoriilor pe care 
le au către, partenerii in
terni Existenţa depozitelor 
în valută, la agenţii eco-

să spargă blocajul finan
ciar? S-a oferit să răs
pundă dl. deputat Gheor- 
ghe Ana.

„Sunt în vederea legisla
tivului o seamă de măsuri 
pentru eliberarea unor 
sume de bani- din contu
rile agenţilor economici. 
Vorbesc de transformarea, 
nu impusă ci ia libera 
alegere şi dorinţa agenţi-

nomici debitori, este un 
factor pe care nu trebuie 
să-l neglijăm, când vorbim 
de eliminarea ■ blocajului 
financiar. Despre ce loia
litate partenerială mai 
poate fi vorba atunci când 
eu am depozite in valută, 
dar nu-mi plătesc datori
ile? Problema blocajului 
financiar nu e simplă, iar

*

« rcordia") â găzduit ţnarţi,! 
13 februarie a.c., vem i-j 
aajul expoziţiei de artă I 
plastică a artistului - :Tî- T 

c  beriu Balasz, manifesta-f 
re organizată cu spri-f
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s r . " f t . î L “ " S S i  sr™. - î s s s a â "  -s î s ide proprietate subscme ;^ id€rureistul... Tiberiu( 
in  săptămână 5-10 fe- Balaaz> £Sctor şi 
bruarie de cetăţeni, pro- este nn t* - l
centul de 
judeţ se 
la sută. (I.C.)

O

deopotrivă, .este,, un ta -î
Jm -a r **?**i o t  lent viguros a cărui rea-7 ndica la 32,5 lîtate ^  impregnată deL

metafore, simboluri ş t i  
semnificaţii. (M.B.) 1

Wia fie  z/

•  ASOCIERE. Consili
ul judeţean, oonsiliile 
locale Deva, Hunedoara, 

■ Orăştie, Haţeg, Găian şi 
Simerîa au Semnat pro
tocolul de asociere pen
tru constituirea unei so-

O  „Politica e un lucru mult prea impor
tant Pentru a ti lăsat in seama politicienilor".

CHARLES DE GAULLE

•  REPREZENTATIVA ( 
de fotbal a ţării noas-ţ 
tre ce se află in turneul i  
din Thailanda a , remi-j

1 Incertitudinea opjiunii NATO

dimensiunea lui e dure
roasă. Ea trece bine de 
5 mii de miliarde de lei.

Un alt factor care tre
buie să se implice in spar
gerea blocajului financiar, 
prin reglarea operativă a 
decontărilor intre parte
neri, este sistemul bancar. 
Circulaţia de numerar 
care are loc pe piaţa ro
mânească a atins un ni
vel inadmisibil. Legea 
pe care .parlamentul a 
dat-o ţârii pune la dispo
ziţia băncilor şi agenţilor 
economici instrumente de 
plată menite să permită 
absorbţia de pe piaţă a 
masei monetare in circu
laţie, să favorizeze credi
tul comercial intre parte
neri".

Nu comentăm răspun
sul. Oferim posibilitatea 
specialiştilor pentru a o 
face.

io n - cioclki

A devenit o obişnuinţă 
ca anumite oficialităţi 
occidentale care he vi
zitează ţara să facă de
claraţii optimiste in le
gătură cu opţiunile Ro
mâniei de a deveni mem-

şi cu prilejul Întâlnirii 
de la ■ Helsinki - dintre 
Warren Cristopher. şe
ful diplomaţiei ameri
cane şi Evgheni Prima- 
kov, acesta din urmă 
şi-a exprimat categoric

bru cu drepturi depline opoziţia faţă de extin 
al Uniunii Europene sau derea NATO spre răsărit, 
al NATO. De fapt, ast- România, ca şi alte 
fel de declaraţii se fac ţări din fostul bloc co- 
nu numai la vizitarea munisţ, aspiră sincer la 
ţării noastre, ci şi atunci admiterea în NATO, în- 
când oficialităţile în ca- deplinindu-şi cu seriozi 
uză se află în alte tate obligaţiile ce-i re. 
state foste comuniste ca- vin ca membru al Par- 
re aspiră la calitatea de teneriatului pentru Pace 
membru al organizaţiilor A fost, de curând, in 
menţionate.. Se pare că vizită în România pre- 
aceasta a devenit o po- şedinţele Statelor Majore 
liticâ a reprezentanţilor Reunite ale Forţelor Ar- 
ţărilor occidentale care. mate Americane, genera- 
cunoscând criteriile şi lui John Shalikashvili. El 
obstacolele care stau In a declarat că în ce pri- » 
calea admiterii acestor veşte extinderea NATO. |  
ţări în Uniunea Euro- abia la sfârşitul anului 1 
peană şi în NATO, ca- 1996 se va şti „cine şi / 
ută să le îmblânzească când" va adera. „Fie- J 
reacţiile. . care naţiune va fi jude- \

C O M E N T A R I I
\

în plus, între repre- cată după meritele sale", l 
zentanţii U.E. şi cei ai deci nu se pune prt>ble- - 
NATO nu există o coor- ma „evaluării în bloc a 
donare a acţiunilor a- statelor central — euro- 
tunci când este vorba de pene", a precizat el. Ge- 
extinderea spre est a neralul american a lă- • 
celor două organizaţii, udat participarea for- t 
îndeosebi Uniunea Euro- maţiunilor militare ro- 4 
peană priveşte această mâne la exerciţiul co- i 
chestiune oarecum deta- rnun din S.U.A. în a- ) 
şată. Faptul l-a deter- nul trecut, dar a adăugat \  
minat pe ambasadorul că: „Este foarte greu i  
S.U-A. la U.D. Stuart să dezvolţi proceduri co- /  
Elzenstat să spună : mune, mai ales când in- J 
„NATO şi U.E. se află cepi cu un sistem foarte |  
amândouă la Bruxelles diferit, cum este cazul 
şi trebuie să ne asigu- dumneavoastră". Aşadar, 
răm că nu acţionează este vorba de un pro
ca şi cum s-ar afla pe ces foarte lung, ceea ce 
planete diferite... Un tnseamnă că perspectiva 
dialog abia este pe cale aderării la NATO este 
de a se înfiripa intre destul de Îndepărtată, ţ  
U jJ. şi NATO pentru a ...Şi când americanii i 
discuta problema extin- spun că procesul ade- 7 
derii". rării este îndelungat, )

Ia ce priveşte admi- ruşii îşi freacă palmele 4 
terea ţărilor foste co- de satisfacţie. Căci, tată, Z 
moniste In NATO există năbădăiosul , JirinoVski ţ 
Insă o puternică opoziţie şi-a dat iar in petic la i 
din partea Rusiei. După o reuniune europeană a 
înlăturarea lui Kozârev reprezentanţilor unor par- 
de la conducerea aface- tlde de dreapta, do
ritor externe ruseşti, con- clarând - nifci mai mult, 
siderat prea prooociden- nici mai puţin, că, dacă' 
tal, şi numirea In func- România va adera la* 
ţia .de ministru a Iui NATO, atunci Rusia va 
Evgheni Primakov. fost declanşa un conflict ar- 
şeful spionajului rus, mat care va avea tea- 
vocea Rusiei împotriva trul de război pe terito- 
extinderii NATO spre TMi. PAVEL '
graniţele şale a devenit —  • ■ ■■ ■ ■
mult mal tăioasă. Chiar (Continuare în pag. a 2„a)

zaţ (1—1) eu Finlanda, I 
, câlificându-se in finala *
1 iaI e turneului. Meciul Româ-Îl ţitini, având ca obiect ai** *
j  de activitate colectarea " ta “  Danemarca din.
I şi depozitarea ecologică fmala va avea Ioc vi- j
1 a gunoiului menajer. « « V i*  februarie şi va*
* (ICV fi transmis în direct ia*
|  TV. de la ora 11,30 (S.G.)i
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Seminţele şi producţia agricolă j

1 « PARTICIPARE. In
î  perioada 12—15 februa. 
f  rie, un colectiv de spe- 
• cialişti ai Direcţiei ur

banism, amenajarea teri
toriului şi lucrări pu
blice a Consiliului ju- - . . -  ,
deţean şi ai Prefecturii Partidului Democrat s-ai 
judeţului a discutat la anunţat constituirea, d e i 
Urbanproiect Bucureşti la 8 februarie a.c., lai 
definitivarea propuneri- sediul său din bdul De- f 

.  lor din programul de cebal, bl. P, parter, a.
I acţiuni pentru mai buna Fan-clubului „Petre Ro-f 

valorificare a potenţia. man«- Donaţiile se pot* 
lului Munţilor Apuseni. faee în conturile 459685101

•  FAN-CLUB „PETRE I 
ROMAN". La recenta * 
conferinţă de presă a f 
Biroului Permanent al j  
Organizaţiei judeţene a l

l

* 
l 
i 
i

I

(XC.) Tîanca Agricolă — şi i 
— 5449 — C.E.G. (Tr.B.)l

•  EXPOZIŢIE PER
SONALA. Casa munici
pală de cultură Hune
doara (Sala Studio „Con- FLASH I

-*—*—f—¥— — *— « -

La o recentă întâlnire 
cu specialiştii agricoli din 
judeţul nostru, au fost 
aduse în discuţie, intre 
altele, o serie de aspecte 
legate de respectarea Le
gii nr. 75/1995, privind 
producerea, controlul ca
lităţii, corn cializarea şi 
folosirea seminţelor şi ma
terialului săditor, precum 
şi înregistrarea solurilor 
de plante agricole. Fără 
a insista prea mult asu
pra rolului deosebit al 
seminţelor asupra nivelu
lui şi calităţii producţiei 
agricole, este suficient 
să arătăm că numai pe 
seama acestei verigi teh
nologice se realizează 20— 
30 şi chiar mai multe 
procente din sporul de 
recoltă. Producţiile bune 
obţinute la grâu, porumb, 
cartofi şi la alte culturi, 
pe terenurile personale 
sau ale unor asociaţii a- 
gricole din Romos, Sîn- 
tandrei, Toteştl, Lăpuşnic. 
Băcia etc. denotă ?ă uti.

‘-■'■a. seminţele; tTr «v- 
tegorii biologice superioare 
se reflectă nemijlocit !n

CUNOAŞTEŢI 
PREVEDERILE LEGII

75/1995?

<—*—*—*—*—*—*—*—*—*_•-

producţiile agricole obţi
nute. •

Pornind de la conside
rente de ordin productiv 
şi economic. Legea 75 sti
pulează cu claritate con
diţiile în care se face 
producerea, prelucrarea şi

NICOLAE TÎRCOB 

(ContinOare in pag. a La?
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C U R S U L  V A L U T A R

! festiv, dlul ing. Costel |  
Alic, prefectul jud 
lui Hunedoara, i-a

al I
^_____  . .. . de *

J Istorie a Transilvaniei. |
|  Diploma a fost In- j 
* mânată . de dl. dr. |  

Alicu, direc- *

j Alic, prefectul Judeţu- * 
J lui Hunedoara, i-a fost |  
I înmânată Diploma de jj 
* Membru de Onoare al |  
|  Muzeului Naţional de '

I
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mânată 
Dorin

* tor al prestigioasei insti- |  
|  tuţii muzeale tran- * 
J silvane, iar dl. Cos- |  
|  tel Alic este primul * 
J român căruia i se |  
|  conferă un astfel de * 
î titlu. El este recunoaş. |  
|  terea oficială a meri- [ 
'  telor prefectului de |  

Hunedoara pentru pu- *
I nerea în valoare a vesti- ) 
I giilor istorice şl arheo- J 
J logice ale judeţului (I.C.) |
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(Urmare din pag

comercializarea seminţe, 
lor şt a materialului să- 
ditor, de către agenţii 
economici <— persoahe fi
zice şi juridice, care sunt 
autorizaţi In acest scop 
de către Ministerul Agri
culturi! şi Alimentaţiei, 
prin organele sale de spe
cialitate din teritoriu.

Referindu-se la impor
tantele probleme oe se 
ridică în legătură cu se
minţele. dna ing. Ana 
Munteanu, inspector şef 
al Inspectoratului Jude
ţean pentru Controlul Ca
lităţii Seminţelor şi . Ma
terialului Săditor a  in
sistat asupra necesităţii 
ca toţi factorii care se 
ocupă de producerea, păs
trarea, prelucrarea şi co- 
rhereializarea seminţelor 
să ■ «Mină necondiţionat 
autorizaţia care s i  le a. 
teste 'aceste drepturi, po
trivit prevederilor legale 
în vigoare. Şah incidenţa 
legii, sublinia interlocu
toarea. cad inclusiv fap
tele vânzătorilor care co
mercializează seminţe de 
legume sau de alte plante 
in pieţe, fără să posede 
autorizaţie. Autorizaţia se 
eliberează, ta cerere, per
soanelor fizice ssu Juridic* 
caro fac dovada că dispun 
de > o  bază materială s- 
decvatâ şi de personal cu 
pregătii*: corespunzătoare 
pentru a se ocupa de 
obţinerea seminţelor si a 
materialului săditor da 
calitate, precum si de 
menţinerea purităţii va

rietate a  acestora. con
form normelor tehnice In 
vigoare. Desigur că legea 
reglementează şi normele 
tehnice legate de depozi
tarea, păstrarea, manipu
larea şi transportul se
minţelor, având ta vedere 
necesitatea evitării peri
colului de pierdere a a- 
utenticităţii şi purităţii 
fiecărui soi şl categorii 
biologice. Nerespectasea 
obligaţiilor stipulat* de 
lege atrage după sine a- 
menzi de ia 300 000 la 5 
milioane de lei. In acest 
context mai precizăm că 
Inspectoratul judeţean poa
te dispune reţinerea ori
cărui lot de sămânţă sau 
de material săditor care 
circulă fără documente 
doveditoare asupra cali
tăţii său stării fitosanitare, 
până la clarificarea si
tuaţiei. în cazul In care 
nu sunt îndeplinite nor
mele, putându-se dispune 
folosii** in alte scopuri 
sau distrugerea pe chel
tuiala titularului — pro
prietar.

Intrarea ta  legalitate 
sub toate aspectele pri
vind producerea, controlul 
calităţii, .comercializarea 
şi folosirea seminţelor şi 
materialului săditor consti
tuie o problemă deosebit 
de importantă pentru toar
ta  producţiei agricole, 
respectarea prevederilor 
legale reprezentând o  o- 
fcligaţie de prim Ordin 
pentru toţi cri car* au 
atribuţii concrete ş i sunt 
implicaţi în asemenea ac
tivităţi. ' ' '

Incertitudinea 
opţiunii NATO

|  / ■
(Urmare din pag. 1)

rial României, drept 
pedeapsă pentru demer
sul ei.

Unii tărăgănează, alţii 
ameninţă. Comparând po
ziţiile celor In cauză 
vom observa că între 
declaraţiile din ultima 
Vreme ale., lui Boriş El- 
’ţîn împotrivă extitidb- 
rii NATO şi cele ale ul-

tranaţionaliştului Jiri- 
novski, nu sunt diferenţe 
decât de nuanţă.

Reiese deci cu clari
tate că singurele certi
tudini care trebuie să 
ne domine sunt încrede
rea în noi înşine şi dez
voltarea economică. Căci j 

securitatea României ne , 
priveşte pe noi to ţi. A- i 
bîâ după aceea viii a- 
lianţele...

Seara, după «  rând pe 
rând se sting luminile 
orâşului, rămân luminate 
doar unităţile unde pro
gramul este continuu şl 
schimbul se face din mers. 
Astfel de unităţi sunt şi 
spitalele. • Am încercat în- 
tr-o după-amiază să sur
prindem câteva instanta
nee la serviciul de... ur
genţă al Spitalului din 
Deva. ■

Câteva persoane aştep
tau la poartă să le des
chidă d i  Ion Dună, care 
era de serviciu. Dar, cum 
era carantină, accesul era 
interzis. „Unii. sub pre
textul că merg la ur
genţă, intră fără să-şi tacă 
probleme; alţii s-aii stre
curat pe poarta mare, 
când tun deschis pentru 
maşini. N-am avut ce 
face». Nu-i uşor când est© 
vorba de oameni, de su
ferinţă. Re de © parte tre
buie să respecţi interdic
ţia conducerii, pe de alta 
intervii» sentimentul u- 
mân...“ — ne spunea dl. 
Ion .Dună.

La serviciul stomatolo
gie l-am gfisiţ pe dr. Stan. 
Greu a acceptat un dialog, 
dar ne-â spus în cele din 

; urmă c i „acest serviciu de 
urgenţă (de la 8 La 20) a 
fost ţnRlnţat de dr. Voicu 
Sebeşan, serviciu care s-a

Secvenţe efintr-un 

program „non-stop"
dovedit de-a lungul «altar 
foarte necesar. Se primesc 
pacienţi din tot judeţul Şi 
chiar persoane aflate ta 
trecâre prin Deva". Do
tarea necesară există* dar 
câte n-ar mai trebui.„ 
Chiar prelungirea asisten
ţei stomatologice şi pe 
timpul nopţii — cum su
gera un pacient.

Am purtat o discuţie cu 
medicul Grigore Timar, 
de la serviciul de „ur
genţă chirurgie". „Ne lovim 
de numeroase probleme 
sociale. Ajung la noi per
soane fără acte de iden
titate şi nu le poţi arunca 
în stradă". Ceea ce-1 ne
mulţumea profund pe 
tânărul doctor era sala. 
riul modest al medicului 
care, cum aprecia, este 
sub salariul mediu pe e- 
conomie. „Un absolvent 
de liceu economic, sala
riat la bancă, «re salariul 
de trei ori «tal mare de
cât al nostru, şi asta 
după and în şir de 
studiu, de renunţări". Gar
da aici poate fi uşoară

sau grea; nu-i ceva di- 
' nainte stabilit ; ̂ Suntem 
aici pentru bolnavii care 
vin şi mi Ştim niciodată 
câţi vin şi bând. £  bine 
să se ştie că există acest 
serviciu pentru Urgenţe, 
inclusiv sâmbăta şi du
minica, ziua şi noaptea".

Foarte multe cazuri de 
gripă şi viroze s-au, înre
gistrat în  zilele din Urmă 
la... „urgenţă interne". 
„Azi, până la oro 19, spu
nea dft Carmen Cnşan, 
colega mea a înregistrat 
36 de bolnavi. Ne con
fruntăm şl cu o situaţie 
deosebită. Noi, care facem 
serviciu aici, ne-am îm
bolnăvit rând pe rând 
pentru că sunt unii care 
n-au elementarul bun simţ 
de a  nu ne tuşi in faţă- 
Mai vin apoi aici oamenii 
străzii şi dorm în staţio
nar; î i  mai înţelegem că 
n-au unde să doarmă, 
dar pe to ţi nu-i putem 
aduna aici. De multe ori 
poliţia îi aduce şi-i lasă 
aici, fără să ne spună 
nimic".

La sala de tratamente 
Se lucrează, ca şi ta in
terne, non-stop, sâmbăta 
şi duminica. Dro Ioana 
Ceapă şi dna Dana Ma

t a »  spuneau că se stă bine 
ou dotarea. Aveau însă 
o nemulţumire şi anume 
e i  holul urgenţei este 
plin, că nu se poate cir- 
cula din cauza celor care, 

■fa ciuda interdicţiei, intră 
în spital. .^Oamenii nu 
înţeleg — spunea dna 
Matieş. Cine a  instituit 
carantina n-a făcut-o la 
întâmplare. Dar, n-avem 
citai să-i oprim".

.,Am surpnns câteva 
instantanee de la serviciul 
permanent de urgenţă, 
unde cineva se află de 
gardă ■ non-stop pentru a 
salva vieţi, a acorda pri
mul ajutor semenului. Să-i 
respectăm, sâ to dăm con
cursul .pentru îndeplinirea 
a ceea'ce şi-au asumat — 
nobilul scop de a-i ajuta . 
pe cei in suferinţă. Şi 
chiar dacă la ora actuală 
i-ar „încălzi" mai de
grabă un zero adăugat La 
finalul cifrei echivalente 
cu salariul, să le dorim 
numai bine şi- sănătate, 
dar şj mai multă speranţă 
şi încredere în viaţă.

ESTERA SÎNA

S p e r a n ţ ă  în
Comitetul director al 

Ligii pentru Dreptate din 
România — zona Crişana, 
Ardeal, Banat, Oltenia —> 
centrufi coordonator —*■ 
Filiala Lugoj, membră 
a O.N.G. — Organizaţiile 
neguvemamentale, apo
litice din ţările europene, 
semnatare ale Actului Fi
nal de la Helsinki, a- 
nunţă pe toţi cetăţe
nii care au depus ş i au 
trimis acte la sediul Ligii, 
în vederea recuperării pa
gubelor pricinuite de Ca- 
ritasul — Stoica, că -afc- 
ţiunea' ttoastrif bste tn  pli
nă desfăşuraj*1 Ii asigu
răm pe toţi cdre au avut 
încredere în noi etanii vbnt 
ceda până la victoria fi
nală în recuperarea bani
lor, pe care îi cerem la 
evaluarea actuală a  cursu
lui valutar, cât şi dobân
zile aferente^

Precizăm câ acel care 
au documentaţia incampler 
tă, cât şi cei care mai 
doresc să vină alături de 
noi mai pot trimite do
cumentaţi# până la sfâr- 
şltul iimii februarie 1960» 

TaiprBîfiSe l#rdi, ’cât şl

■«» n’
inundaţiile din multe ju 
deţe ale ţării ne.au frânat 
corespondenţa şi legătura 
cu solicitanţii. La rugă
mintea mai multor cetă
ţeni din mai multe ju
deţe ale ţării este nece
sar şi aşteptăm completa
rea documentelor oare nu 
sunt complete pentru ac
ţiunea noastră,

Vâ rugăm să nu vă 
lăsaţi intimidaţi şi t r e 
naţi de zvonurile pe caro 
le lansează tocmai cei care 
au beneficiat de pagubei# 
noastre şl de’ serviciile 
patronului Stoica.

Vom ’ duce lupta până 
Ia viptoria finală. Banii 
■oştri jţrfbute, recuperaţi. 
S-au îmbogăţit cei care 
au profitat de noi. Orice 
relaţii se pot obţine zij- 
nic la tel. 056/374844 sau 
prin corespondenţă.

Vă. 4®rim multă sănătate-1 
şl vă rugăm să fiţi alături 
d ş noi până la victoria fi
nală. . '

în  numele comitetului 
director, semnează

PETRE A14TONI, 
preşedinte

PRIMARUL COMUNEI PEŞTIŞU MIC 

ACUZAT CĂ A BĂTUT UN VECIN!

O recent^ scrisoare a- 
dresată redacţiei ziarului 
nostru ne avertiza asupra 
faptului că primarul co
munei Peştişu Mic, Ioan 
Pătrău, şi-a bătut un ve
cin, fapt pentru care a 
compărut In faţa instan
ţei, la Hunedoara.

Conflictul dintre Ioan 
Pătrâu şi Petru Toma. 
din satul Nandru, nr. 20 
(vecin, gard in gard cu 
primarul), s-a produs ta 
vara lui *95 şi a avut drept 
motiv neînţelegerile pri
vind fânul cosit dintr-o' 
zonă în care fiecare din
tre părţi şi-o revendică.

Dupâ cum rezultă din 
dosarul 2461/’95, aflat la 
Judecătoria . Hunedoara, 
primarul comunei Peştişu 
Mic, Ioan Pătrău, este 
acuzat de către vecinul 
său. Petru Toma, pentru 
lovire Şi i se cere „Să plă- . 
toască suma d« 65 000 de 
lei ce reprezintă contra
valoarea a trei zile de 
coasă; în  care Petru Toma 
nu a putui lucra şi 5000

de lei cheltuieli de trans
port pe rutele Nandru — 
Hunedoara şi Nandru — 
Deva, unde victima a fost 
examinata medicaj 

De la punerea pe rol a 
acţiunii la Judecătoria Hu
nedoara (2. 08. 19951 au 
urmat mai multe terme
ne -îtere carp* .probabil, 
ultimul' este pe 14. II.. a.c. 
Interesant rămâne fap
tul că până în  prezent 
primarul comunei Peştişu 
Mic a cerut trei termene 
de judecată, în vederea 
împăcării cu Victima sa. 
Petru Toma. ceea ce spune 
totuşţ, ceva. Si nu în ul
timă instanţă, neînţelege
rile dintre mai mulţi 
săteni şi primarul comu
nei, inclusiv altercaţiile 
dintre Petru Toma şi Ioan 
Pătrău, au mai fost rela
tate de -către ziarul nos
tru, în urma unor sesizări 
pe care redacţia le-a pri
mit de la sătenii din Nan-- 
dru.

c o r n e l  p o e n a b
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«
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7,00 Bună dimineaţa!; 
830 Capcana timpului 
(r); 930 Paradise Beacli 
(r); 10,00 O noapte în 
Paradis (f/r); 11,55 Box 
profesionist; 13,00 Oa
meni in toată firea (r);
13.30 Robocop (s/r); 14,30 
Poveşti adevărate (r);
15.00 Fotbal. Made în
England; 15,30 Beverly 
llills (s/r); 16,30 Para
dise Beach (s); 17,00
M.A.S.H. (s/r); 17,30 Cap
cana timpului (s); 18,15 
Spart extrem; 19.00 Oa
meni în toată firea (s);
19.30 Ştirile Pro Tv; 20,00 
Goana după fuste (ea);
22.00 M.A.S.H, (s); 22,30 
Cracker (s).

wmm
6,30 Germania azi di

mineaţă; IQjOQ Caonon 
(s.p.); 11,00 Fără cuvinte 
(cs); 11,30 Băiat; damă, 
rege (cri; 1230 Kerner 
(talkshow); 13,00 Vara 
(talkshaw); 14,00 Trapper 
«din, MD. (s); 15,00 Star 
Trek (s. SF); 16,00 Mac 
Gyver (s); -7,00 Totul
sau nimic (cs); 1 8 .0 0

XXO (cs); 19,00 Aşa-i
viaţa - (s); 19,30 Ulrich
Meyer (sport); 20,00 Roa
ta norocului (cs); 21,00
Comisarul Rex (s); 22,00 
Scheinemackers live — 
întrebări incomode; 1,00 
Harald Schmidt talkshow; 
2.00 Star Trek (s); 2,50 
MacGyver (s/r): 3,40
Trapper John (s/r); 4,50 
Vera (talkshow).

H M w m -

7,00 Ştiri NBC cu T. 
Brokaw; 7,30 Ştiri şi rep. 
ITN; 8,00 Azi — infor
maţii la ci; 18,00 Super 
Sbop; 11,00 Roata bani
lor: Europa; 15,30 Ul
timele zvonuri bursiere;
17.00 Roata banilor: SUA;
18.30 Buletin bursier ;
19.00 Ştiri şi rep. ITN ;
19.30 Ushuaia (do); 2030 
Selina Scott Show; 21,30 
Mag. ştirilor NBC: SIDA;
22.30 Ştiri si reportaje 
ITN; 23.00 Baschet 
NCAA: Notre Dame -*  
Pittsburg; 0,00 Show-Ui 
serii, cu J. Eeno; 1,00 
Late Night, cu C. O* 
Brien (cs); ZftO Latcr (cs);
2.30 Ştirile nopţii cu T. 
Brokaw; 3,00 Show-ul 
sprii, cu J. Leno (r).

7,30 Triedimineaţa; 
9,05 Jurnal canadian: 
935 Toate literele (mag. 
llt); 10,39 Reflecţii (r);
11.35 Fiicele Iul Caleb 
(s/r); 1230 Bouillon de 
culture (mag. cult./r);
13.35 Jurnal F3; 14,03
Luminile Parisului (r); 
14,30 Jos măştile (r); 15.45 
Vi va (r); 1630 Femei I- 
nimoase (r); 17,15 Bibi 
şi prietenii săi (s); 17,45 
Fa, Si. La a cânta (cs); 
18,15 Studio Gabriel 
(div.): 18,45 Campionul
(cs); 19,15 Perspective a_ 
supra Americii;-2O,0O Lu
minile Parisului; 2030 
Jurnal; 21,00 Lagardere 
(f); 23,00 Jurnal; 2330 
Corespondenţe.

rr*» «ar

CANALE 5
7,00 Ştiri; 9,45 Show

ul lui M. Costanzo (r); 
1230 Forum (show);
14.00 Ştiri; 1435 Cotidi
ene (show); 14,40 Beautl- 
ful (s>; 15,15 Robinsonii 
(s); 15,45 Casa Castagna 
(show); 17,00 Da ; 19.00 
OK, preţul e corect (cs);
20.00 Roata norocului
(cs); 21,00 Ştiri; 2135 
Circulă zvonul (show); 
21,40 Film; 23,45 Ştiri ; 
0,15 Show-ul lui Mauri- 
zio Costanzo; 2,30 Coti
diene (show/r); 2,45 Cir
culă zvonul (show/r) ; 
3.30 Cin Cin (s); 430 
Frontierele spiritului 
(em. religioasă/r); 5,30
Nu doar moda (r); 6.00 
Target (r).

9,30 Călărie. Cupa Mon
dială la sărituri de ta 
Melbonrne (r ) ; 10,30
Schi alpin. Magazin;
1 1 .0 0  Bob. cupa Mondială 
de la Cortina d'Ampez- 
zo (r); 12,00 Magazinul 
internaţional al sportu
rilor cu motor; 13,00 A- 
uto. Magazin Formula 1;
14.00 Schi acrobatic. Cu
pa Mondială de la La 
Clusaz, Franţa (inreg.) ; 
14.30 Şchi acrobatic. Cu
pa Mondială de la La 
Clusaz, Franţa (d); 15,00 
Snowboarding. Cupa 
Mondială; 16,00 Cupa 
Mondială de la St. Mo
ri tz, Elveţia (r); 17,00 
Tenis. Turneul ATP de 
la Dubai, Emiratele A- 
rabe Unite — ziua 4 (d).
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" FS AMANA 
DESEMNAREA 

CANDIDATULUI 
SAU LA PREŞEDINŢIA 

ŢARII

Apropiatul Congres extra
ordinar al Partidului So
cialist, programat ta sfâr
şitul acestei săptămâni, hu 
va lua, probabil, o deci
zie Sa ce priveşte candi
datura liderului său, Tu- 
dor Mohora, la preşedin
ţia ţării, a aflat un redac
tor AM. PRESS din surse 
apropiate conducerii a- 
cesţei formaţiuni politice. 
„Amânarea** acestei hotă
râri, care a  fost şi unul 
din rosturile convocării 
acestei reuniuni, este dic
tată, potrivit aceloraşi 
surse, „nu doar de o Stare 
de prudenţă", ci de ne
voia cumpănirii avan ţaţelor 
şi dezavantajelor ei. „Din
colo de preocuparea** PS 
de a intră in Parlamentul 
viitoarei legislaturi. lide
rii lui vor să evalueze, 
măi cu . seamă, „valorifi
carea posibilităţilor pe 
care ie oferă campania 
prezidenţială pentru ima-

A, M. PRESS 
TRANSMITE

ginea de ansamblu"
'partidului şi sporirea „ p o 
tenţialului său de atrac
ţie,. le mod deosebit pe 
termen lung**.

IN SFÂRŞIT, ROMANII
NU VOR MAI PLAŢI 

TAXE DE TRECERE A 
FRONTIEREI

în  conformitate cu a-- 
dresa 15042, trimisă de 
Ministerul Finanţelor că
tre JDirecţiile Generale 
al© Finanţelor Public© şi 
Controlului Financiar din 
toate judeţele, cetăţenii ro
mâni. indiferent de sex 
sau religie, nu vor mai 
plăti taxa de trecere, a 
frontierei. Hotărârea este 
retroactivă, ceea ce în
seamnă că actul normativ 
a fdst'em is.pe data de 4 
ianuarie 1398 şi are apli
cabilitate începând cu data 
de T ianuarie 1998. Sumele 
încasate nelegal se resti
tuie persoanelor fizice, 
cetăţeni români, care se 
deplasează în străinătate 
în scop turistic sau per
sonal.

e x a m e n e  l a  k a r a t e jd o  t r a d iţ io n a l
Sala de sport a Şcolii 

Generale Nr, 4 din Deva 
a găzduit de curând pro
bele — examen pentru 
promovarea în categorii 
superioare la karate-do 
tradiţional, testare la care 
au participat peste 30 de 
tineri karatişti deveni de 
la Clubul Ryu-do, iubitori 
ai acestui sport. In urma 
probelor practice, 90 la

sută dintre participanţi au 
obţinut calificativele de 
promovare. Examenele au 
cuprins toate categoriile 
de sportivi, de la Înce
pători (centura albă) până 
la deţinătorii centurii maro.

Ţestele de promovare 
s-au desfăşurat sub directa 
Observaţie a antrenorului 
Tudor Telembici — 2 dani. 
(C.P.)

Aspect de la textul de Uurnite.
Foto: ZOLTAN LOCSEI

ADOPTAREA „LIMBI!
MOLDOVENEŞTI" O 

ÎNFRÂNGERE 
TRECĂTOARE

Comentând decizia Par
lamentului de ia Chişinâu 
de a desemna ca limbă 
naţională a Republicii 
Moldova aşa zisa „limbă 
moldovenească**, -d i  Ga- 
briel Ţepelea, prim vice
preşedinte al FNŢCD. a 
declarat: „A©esţ eveni
ment ne priveşte pe toţi 
şi nu avem --dreptul, 
să trecem peste el. 
Nu este doar insuccesul 
moldovenilor, ci şt al 
nostrU. Atitudinea osci
lantă a preşedintelui Sne- 
gur, care a trecut de la 
manifestări de mare entu
ziasm, la senate de Între
bare, s-a răzbunat. A- 
ceasta este p înfrângere, 
dar este trecătoare**

Vic t o r  « o r b e a  va  
în c h e ia  u n  c o n t r a c t

CU BUCUREŞTII

în maximum două săp
tămâni, Convenţia Democra
tică din România va defini
tiva şi prezenta programul 
său pentru municipiul Bucu 
«şti, afirmă surse din ca
drul CDR. Acesta va Ii o 
.Radiografie realistă a 
actualei stări de lucruri 
căn Capitală, la care se 
Vpr adăuga propuneri cla, 

concretizate în obliga
ş i  ferme şi într-un con
tract eu Bucureştii pe 
care ii  face candidatul la 
âuncţia de primar geae- 
BBl al Capitalei, dl. Vic
tor Ciorbea".

DĂ CU PO N U LU I TĂU VIAŢĂ

E sim plu-/ Plaseazâ-ţi cuponul şi 
certficatele de proprietate 

ia F.P.P. I - ''BANAT • CRIŞANA”.

FO N D U L PROPRIETĂŢII PRIVATE I "BANAT-CRIŞANA"
0£VA Tel.. 054-616003

1*
l

S.C. CORATRANS S.A.

Cu sediul în Deva, str. Be
rea, nr. 12—14

ANGAJEAZÂ

•  ELECTRICIAN AUTO, ab
solvent de şcoală profesională 
sau de liceu de specialitate.

Condiţii obligatorii:

— domiciliul stabil în Deva;

—  cazier

SC

GEF-FA CILITlES
SRL

Distribuitor ai p rod u se lo r-

-COLGATE PALM OUVE
isapunuri pasta de (ţinti.eterne ote tbs 
pm »t9 04 cromcţl

- UNtLEVER
{rexotta,tmpulse.dtnm?

(ABC.Bon* Pnm* Gate Alfa Bingoi

— caracterizare de la ultimul 
Ioc de muncă. (396637)

-WELLA
(vopsele' de păr.sempaa>)e
m  o u / m i t o  im u  
FAxmmnsn

CĂUTĂM DI$ŢmBU‘70Pi y 
str APOSFNI nr 1 DFvA

)
j S C. MILCA IMPEX S.R.L. ALBA IULIA

l ,  Cu punct de lucru în sat 
\  Pui, judeţul Hunedoara

comuna

ţa c h iz iţ io n e a z ă  b o v in e  ŞI POR. i
CINE pentru, abatorul din Galaţi — Pui la t
următoarele preţuri:

— tineret bovin — 2300 lei/kg viu
— bovine — 2100 Iei/kg viu
— porcine — 2960 — 3100 lei/kg viu

Plata se face la 10 zile de la livrare.
(6396661)

*

mm
x ^ '  A.G.E.R. SERVICE Baearestl

Q  yatUfi tio yitutwri r-omphi rit ynrnutir

fufa ierţi* rri §>tai <««« pmim pro*tt**t #» i/<wWi
ptfaitţrMifalrlm {}**mi**tfa V /&•«/«*/ rttpitfr n  4r 
* ' ,r, E37h.nn, a,rt,ikit,

c o m e n z i  i f -' . CilugArem i» 14 ici/fa*,0Ş$.£19167
DEW 4ik4* Skitţhââte Coapte* £**o*giş.tt« 8 9

îwfertole noastre simt merea m lata

i !
I

S.C. VINALCOOL S.A. I
1.

Cu sediul în Deva, str» Andrei Şaguna, nr. J

prune CONCURSUL DIN 18 
FEBRUARIE 1996

1. CAGLIARI (13) — SAMPDORIA (10) 1
în confruntările de până acum dintre cele două 

formaţii, Şampi a avut deseori câştig de cauză. De 
această dată însă e mai greii,

2. CREMONESE (18) — FIORENTINA (2) 2 
Nu se poate împiedica Florentina de Cremonese.
3. LAZrO (5) — ROMA (6) 1, x

- Acasă, Lazio a obţinut un număr însemnat de 
.victorii (8). Dar şi romanii ar putea să plece’ măcar 
cu-Un punct. : .

4. MÎLAN (1) — BARI (17) 1
Să producă Bari o surpriză? Nu credem.

5. NAPOU (9) _  JUVENTUS (4) 1, x 
înflăcăraţi! suporteri napolitani vor dori mult

victoria. Va fi un meci tare şi Juventus a'r putea să 
realizeze un punct, dacă nu mai mult.

6. PARMA (3) — PADOVA (15) 1
Nu vedem alt pronostic decât 1 solist.

7. PIACENZA (14) — ATALANTA (12) 1
■v Pe teren propriu gazdele cedează foarte greu. 
Atalanta poate face totuşi o figură-gazdelor. Aşa că, 
atenţie l

8. TORINO (16) — INTER (7) 1
Torinezii aflaţi pe un loc de neinvidiat vor face 

totul pentru cele trei puncte puse în joc,
9. VICENZA (8) — UDINESE (11) I, X
O victorie a Vicenzei ar fi normală. Să nu ne-- 

glijăm nici posibilităţile oaspeţilor. ■
10. F. ANDRIA (15) — PALERMO (9) 1, X
In seria B, F. Andria are o poziţie incomodă 

şi vrea să evite locurile „cutremurătoare". Palermo 
e specialistă însă in egaluri în deplasare.

11. REGGlANA (7) — COSENZA (11) 1
Dacă în deplasare Reggiana nu prea dă satis

facţii, acasă n-a suferit nici o înfrângere!
12. REGGINA (18) — BOLOGNA '6) X 
Sperăm într-un meci nul. Gazdele au 5 egaluri

acasă, oaspeţii 5, în deplasare.
13. VERONA (2) — BRESCIA (13) 1, x 
Credem in victoria gazdelor şi socotim un egal

o surpriză.

j Organizează in condiţiile prevăzute de 
! H.G. nr. 1228/1990, în data de 28. 02. 1996, ora 
( 9, la sediul societăţii:

Ia -
I■N;
I
IN
I

pentru închirierea spaţiului situat în Hu
nedoara, str. 9 Mal, nr. 17, format din: I

— clădire în suprafaţă de 165 mp; i
— curte în suprafaţă de 196 mp.
Spaţiul în cauză poate fi utilizat pentru |

activităţi productive, prestări servicii (service » 
| auto —  moto), depozit, spaţiu comercial etc. | 
J Preţul de pornire la licitaţie va fi de 4009 j 
I le!/mp, fără TVA, pentru clădire şi 500 lei I 
j mp, fără TVA, pentru curtea interioară. * 
î Garanţia de participare la licitaţie va fi J 
j dC 100 000 lei. [
• Taxa de participare la licitaţie va fi de . 
[ 50 000 lei. (
> Informaţii suplimentare la sediul socle- j 
I tăţii, telefon' 627798. - (6656) |
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ANIVERSARI

•  Părinţii noştri, 
Catiţa şi Virgil Fren- 
ţiu, din Ulieş, sărbă
toresc nunta de aur. 

Ne exprimăm dragostea, 
recunoştinţa, şi să trăiţi 
mulţi ani fericiţi alături 
de fiicele Rodica şi De- 
lia, ginerii Ghiţă şi Be
be, nepoţii Călin şi Bog
dan. (6500)

.  • *—*-—*-

VANZARI — 
CUMPĂRĂRI

. •  Vând loc casă 28 ari, 
Veţel. Informaţii Veţel, 
nr. 5. (6451)

•  Vând avantajos TV 
14 D izotermă, motor 
Braşov, Deva. 624427.

(6464)
•  Vând. mănză semi-

murană, vârsta 3 ani. sat 
Leşnic, nr. 60. (6443)

•  Cumpăr talon Mazda 
626 cu 2 uşi din 1984, 
85, 66. Tel. 069/815991.

(396057)
•  Vând casă, curte, gră 

dină, Sîntandrei, ne. 120.
(6430)

•  Vând talon Dacia 1300.
te l 237 Zam, (6479)

•  Vând garsonieră, con
fort II, Deva, tel. 230113, 
orele 8—10. (6475)

ă  Vând apartament două 
•camere, îmbunătăţit, te l 
826447. (6472)

•  Cumpăr garsonieră si
apartament două camere, 
teL 616172. 613244, după 
18- (6470)

•  Cumpăr Citroen B32 
19 TRD Diesel, modei du
pă 1986, neînmatriculabiî 
sat) avariat pentru piese, 
te l 219426. după era 20.

(6488)
•  Vând casă Rîpaş şi 

apartament două camere 
Orăşiie, tel. 660694. (6489)

•  Vând. garsonieră Dă-
s»  str. M. SCogăl 5i e nu 
88. 56, ap. 37. (6196)

to Vând casă Călăii, 1 
©ecembrie, 94. Informaţii 
tet. 731210. (6190)
. •  Vând casă trei ca

mere, două holuri, bucă

tărie, baie, cu încălzire 
centrală, preţ 45 000 000 
lei, Simeria, str. Ciocâr
liei 14. tel. 224564, 622536.

' (6192)
•  Vând casă Banpotoc, 

tel. 618658, după ora 16.
(6469)

, •  Vând Volkswagen Pas-
sab. ireproşabil, înmatri
culat, tel. 054/656152.

(6483)
•  Asociaţia Ţăranilor Li

beri Romos sedate la li
citaţie în data de 25 fe
bruarie 1996 la zootehnia 
fostului CAP următoarele 
mijloace fixe: grajd — 100 
capete bovine, grajd — 
100 capete porcine, saivan 
— 1006 capete, ovine, fâ- 
nar — 480 mp. (5491)

•  Vând Fiat Croma, piese
schimb, elemente carose
rie, tel. 651077. (3530)

•  Vând garsonieră O- 
răştie. Pricazului, bloc 
33 ap. 70, etaj II. (1796)

•  Vând 5 poker „Jolly 
Card“ şi Dacia 1310. Un
garia. 1982. Tel. 714930.

(2774)
•  Vând Dacia 1300 în

matriculată, faţă avariată, 
1200 mărci, te l 717537.

(2875)
•  Vând Dacia 1310, fa

bricaţie 1980, 2500 mărci, 
negociabil. Tel. 717069.

(2863)
•  Cooperativa ..Con- 

structorul“ Hunedoara, stra
da Carpaţi, 20, anunţă 
scoaterea la licitaţie a 
următoarelor mijloace fixe: 
maşină găurit GV 6 A şi 
ferăstrău panglică FP 10,. 
Licitaţia va avea loc în 
data de 23. 62. 1996, ora 
10, şi vor participa doar 
persoane din cadrul Co
operaţiei meşteşugăreşti. 
In cazul în care nu se 
adjudecă, se va organiza 
o nouă licitaţie, pentru 
data de 5. 03. 1996, ora 
10, la care vor putea 
participa persoane din ori
ce sferă de activitate 5 
Relaţii suplimentare la

" tel. 710760. sari '718571.
(2876)

OFERTE 
DE SERVffn

•  Caut persoane dina
mice, pentrft o afacere 
profitabilă. Tel. 054/722674.

(2879)
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SÎ5MA MINIMĂ A DEPOZTTULÎH 

- ?

LA UNITĂŢILE NOASTRE DIN 
DEVA,PETROŞANI,ORĂ£TIE, 

HUNEDOARA. şl HAŢEG 
ECONOMIILE DUMNEAVOASTRĂ 

SUNT SIGURE, PROTEJATE 
SICONEDDENITALE.

Familia îndurerată. (1795)
•  Se împlinesc 2 ani -de

cânţi , .
VASILE VACARIUC

un om minunat a plecat 
în lumea celor drepţi. A 
suspinat • o dată şi a mu
rit--lăsând un gol imens, 
ireparabil în inima soţiei 
Lenuţa şi a fiului Cristi
an. Nu te vom uita 
niciodată. ■ (2887)

DECESE
•  Familia profund în

durerai®.; anunţă trecerea 
în nefiinţă a preotului . 
iconari stavrofor

AVRAM MORARIU 
în etate, de 86 ani. înhu
marea va fi vineri, 16 fe
bruarie 1996, ora 13, la 
Biserica din Dupăpia'tră — 
sat. Dumnezeu să-l odih
nească cu drepţii săit So
ţia, fiul, nepoţii şi stră
nepoţii. - (3331)

•  Soţia Radu I- 
leana mulţumesc în 
mod deosebit salaria
ţilor de la SC Ralact 
SRL Haţeg, rudelor, 
prietenilor şi vecini
lor care au fost ală
turi de mine în mo
mentele grele prici
nuite de moartea ful
gerătoare a celui care 
a fost

RADU NICOLAE
_______________ (2990)

•  Meditez engleza 3750
lei/oră, ţel. 62160.9. (6482)

•  Angajăm vânzătoare
tel. 625427. (6490)

PIERDERI
•  Pierdut adeverinţă

primiri- plată, eliberată 
de REMAT SA Hune
doara, nr. 3043247, în va
loare de 141900 lei, pe 
numele Rotuna Marin. O 
declar nulă. (2864)

•  Pierdut adeverinţă - 
primire plată, eliberată de 
REMAT SA Hunedoara, 
nr. 3043237, în valoare de 
24 000 lei, pe numele Şte- 
vie Marian. O declar nulă.

(2865)
•  Pierdut adeverinţă

primire plată eliberată de*
REMAT SA Hunedoara,
nr. 3043250, în valoare de 
41 400 lei, pe numele Hâzi 
Ioan. O declar nulă. (2866)

•  Pierdut adeverinţă
primire plată eliberată de 
REMAT SA Hunedoara, nr.
3043452, 3043456; în va
loare de 90 256 lei, pe 
numele Bîclea Gheorghe.
Le declar nule. - (2867)

•  Pierdut adeverinţă
primire plată, eliberată de - 
REMAT SA Hunedoara, 
nr. 3043211, în valoare de 
21 900 4ei, pe numele 
Lenuţa Vaşile. O ■ declar 
nulă. (2868)

•  Pierdut ştampilă eli. 
berată de SC Imsat Dacia .
SA Hunedoara. Se de
clară nulă. (2878)

•  Pierdut legitimaţie de 
veteran seria 451825, pe 
numele Câterinciuc Dami- 
an. O declar nulă.

•  Pierdut adeverinţă de
primire şi plată, nr. 3031 
şi 3032 pentru porcine, e- 
misă la data de 14 de
cembrie. (995 de către 
SG Decebal SA Deva. Se 
declară nule. (6468)

•  Pierdut certificat În
matriculare aparţinând SC 
Caraşca N I SNC Hune
doara. SC declară' nul.

(6476)
DIVERSE

' • '  SC - ÂdisHvagrOprod 
Comserv SRL Turdaş ma
jorează adaosul comercial 
la 70 la sută, începând cu 
data de 15 martie 1996.

(6485)
COMEMORĂRI

•  Cu nemărginită durere 
anunţăm că s-au scurs 
40 zile de la fulgerătoa
re® şl incredibila dispari
ţie a celui - care â ’ fost 
scumpul nostru 
Dr. ing. DUMITRU PRICA

Slujba de , pomenire ya 
avea loc duminică, . 18 
februarie, ia Biserica or
todoxă din Geoagiu. Eşti 
mereu în inimile . noastră ;
Dumnezeu să te odihnească!

W r tW W r tW l'i

c o m p a n ia  d e  Îm b u t e l ia t  co ca  c o la
a n g a j e a z a

.• ŞEF DEPOZIT. Condiţii: studii supe
rioare; ; disponibilităţi în ceea ce priveşte 
munca în echipă; vârsta maximă 35 ani.

•  DISTRIBUITORI (Agenţi comerciali). 
Condiţii: aspect fizic plăcut; stagiul mi

litar satisfăcut; vârsta maximă 35 ani,
•  MANIPULANŢI. Condiţii: stagiul mi.

liţar satisfăcut; vârsta maximă 35 ani.
Relaţii suplimentare la tel. 21 42 46 sau 

21 34 45. ’ (6658)

S.C. ORAŞTIETRANS S.A. ORAŞTIE 
Intenţionează să majoreze tarifele de trans. 

port de marfă, călători şi prestaţii de Serviciu 
începând cu data dc 1. 03. 1996 şi 1. 04. 1996.

#  Precizăm că licitaţia pentru vânzarea 
mijloacelor fixe în anul 1996 este în continuare 
în fiecare zi de vineri, la ora 10.

Informaţii suplimentare la telefon 054/ 
647055; 054/641495.

9  Vinde anvelope 110Q/20 import Cehia. 
9  Vinde acumulatori 12/170 import Israel.

(6396666)^
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•  Chassei Carmen 
şi Dominique, împre
ună cu copiii Alexan
dru şi Nathan de
plâng trecerea fulge
rătoare în eternitate 
a celui care a fost 
un bun tată, socru şi 
bunic

PETRESC MOISA
înmormântarea va 
avea loc în satul na
tal Valea Lungă, co
muna Ilia, in data de 
16; 02. 1996,. ora 14. 
Dumnezeu să-l ierte 
şl să-1 odihnească:

(2881)
•  Pios omagiu ce

lui ce a fost un bun 
prieten, şi un om 
deosebit,

PETRESC MOISA
din partea familiei 
Vasi ' Dărin. Dumne
zeu să-l- ierte şi sâ-1 
odihnească! (2881)

•  ColectivuJ medico- 
anitţtr i; Secţiei ATI

Sin ’ Spitalul Judeţean 
Deva este alături de 
asistenta şefă Bonta 
Lucia la greaua- su
ferinţă pricinuită de 

- pierderea mamei sale. 
Sincere condoleanţe.

(6601)

A T I A LE S ? ¥  A T I D EC IS?

Ş REGIONALA DE DISTRIBUŢIE GAZ METAN 
D E V A

Informează consumatorii de gaze naturale 
din localităţile Deva şi Simeria că Începând 
cu data de 8. II. 1996, numărul de telefon pen
tru anunţarea deranjamentelor este 

•  928
Acest număr va fi montat şi in celelalte 

localităţi.

m
Cel mai mare-, distribuitor en gros din ţară de

ÎMBRĂCĂMINTE b a l o t ATA 
IMPORT VEST

V A  O F E R  A

I .

r
îmbrăcăminte sortată
— ofertă bogată în sortimente de sezon 
îmbrăcăminte nesortată, colectare originală 
In pungi între 5—?15 kg 
cârtitatea minimă de vânzare 100 kg

OFERTA NOASTRĂ SPFCIALA l 
Ciorapi pantaloni strech cu efect medicinal 
— toate mărimile, toate culorile.
CELE MAI AVANTAJOASE PREŢURI / \

Adresa birourilor : Cluj-N.. str. Iuliu Ma- | 
niu, nr. 6. Telefon/Fax 064 — 194030 (luni — ) 
vineri : 8-16)? Orar depozit: satul Vlaha, in- \  

tre luni şl sâmbătă. 8—16. • ţ

CREDIT BANK i
D E V A  ţ

Constituie depozite speciale in Iei pe şase $ 
luni (180 zile), cu dobândă de 50 la sulă pe 
an. Dobânda aferentă se va calcula şi achita 
în momentul constituirii depozitului.

Suma minimă:
— persoane fizice 2 500 000 lei
— persoane juridice 30 000 000 Iei.
Pentru depozitele pe termen constituite de

persoane fizice se acordă următoarele dobânzi:
Procent Suma minimă

1 lună 48% 500 000
3 luni 51% 500 000
6 luni 51% 500 000
9 luni 51,5% 500 000

12 luni 52% 500 000
Pentru depozitul special pe 3 luni cu plata

dobânzii în momentul constituirii depozitu
lui se acordă o dobândă de 48% pe an, suma

— persoane fizice 1 000 000 lei
— persoane juridice 25 000 000 lei. !
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