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•  i  dolar 3UA .
•  f.m arcă germană
•  100 yeni japonezi
•  I liră sterlină ■ .
•  * franc elvefian
•  I franc francez
•  100 lire italiene

Cursuri ie  refetlnlă 
a României.

ale Băncii Naţionale

Pe lângă multele eveni
mente politice şi sociale, 
nu puţine dure, scanda
loase, se -mai petrec f t  u4 
nele plăcute, liniştitoare.
Aşsţfuni s-a părut inaugu
rarea Bisericii Baptiste ' articol - „Politică şi 
„Sfinţi Treime" din De- dinţă1*,: ' pornind de 

săvârşită zilele

lucit sărbătoarea xn căi
nării, au picurat lumini 
şi bucurie în suflete, 
încântat ochiul, au încăl
zit inimile.

Am pus titlul destu i

va. săvârşită zilele tre
cute, în prezenţa unui pu
blic extrem de numeros.

Ani asistat Ia o mare * 
* sărbătoare de har şi şu. 

flet, cu O bogată încărcă
tură emoţională, la care 
cu mult peste o mie de 
oameni au ascultat înălţă - 

■ toare cuvinte de binecu
vântare şi credinţă îhtru 
Domnul, au cântat, s.au 
rugat, şi-au liniştit sufle
tul. Şi s-au aflat laolaltă, 
în acel imens templu de 
închinare, nu doar cre
dincioşi baptişti, nu doar

oaspeţi baptişti din ţară 
şi din Europa, de' peste 
P ru t şi de peste Ocean, 
dar, şi reprezentanţi ai 
altor culte, slujitori ai 
-altor altare, oameni poli
tici şi din administraţie, 
mulţi, Poarte mulţi cu
rioşi veniţi să vadă 
cum e la baptişti.

Şl a fost înălţător. Dis
cursuri- elevate, .gânduri 
nobile, îndemnuri la cre
dinţă şl Unitate, trimiteri 
fit B iblie,chem ări la în
ţelegere şi întrajutorare, 
euyinte -de felicitare şi 
mulţumire pentru cei care 
âui reuşit să zidească un 
asemenea monument de 
rugăciune şi închinare. Şi 
n-am sâ ascund sentimen.- 

■ ud admiraţiei faţă de 
predicile dinamice, pline 
de semnificaţii, ale pasto
rilor şi misionarilor stră
ini, care şi-au încercat — 
aşa (cum atât de bine ştiu 
să o facă In toate ocaziile 
— forţa convingerii pentru 
credinţă în Dumnezeu, 
pentru comuniune sufle
tească şi colaborare fră
ţească între culte, pentru 
pocăinţă şi iertare. • Iar 
cântecele şi rugăciunile au 
completat în chip stră-

douâ observaţii de parti
cipant la eWhiment. Lan
sat într-un discurs cam 
lung şi cu trimiteri repe
tate, exemplificatoare, lâ 
Scriptură, spre finalul cere
monialului, un pastor a- 
merican a reuşit să-l scoată 
din răbdări pe un muri
tor membru, de partid de 
pe la noi dinainte de '89, 
care nu s-a putut stăpâni 

să nu replice nu doar pentru 
el:"„Numai la şedinţele 
noastre de partid se mai 
vorbea atât“. Numai că 
pastorul nu- vorbea nimi
curi ca pe la acele şe
dinţe ale noastre.

Mai relevantă mi s-a 
părut a doua opinie, a 
unui dinamic şi capabil 
conducător de întreprin
dere: „Mulţi ar avea a- 
tâtea pe învăţat de la ce 
spun şi ce fac aceşti oa
meni, în,'cu şt pentru cre
dinţa lor. Iar această i- 
mensâ şi frumoasă bise
rică este un exemplu e- 
dificator". Intr-adevăr.

Am asistat la O tulbu
rătoare lecţie de religie, 
la un mare ’ examen de 
conştiinţă, Ia un exerciţiu 
de educare a spiritului şl 
de liniştire a sufletului, şi 
n-am auzit niei uri cuvânt 
dur’ greu, .imoral, penibil 
deşi s-au făcut unele tri
miteri şi la zilele noastre 
de mai ieri. Nu, nu m-am 
convertit la cultul bap
tist- Rămân ortodox, curo 
m-aro născut. r

Dar mă întreb, şi nu 
aştept răspuns- nici niăcar 
de la mim, dacă nu ar fi 
bine ca măcar din când 
în când să intrăm pentru 
puţin timp şi în câte un 
locaş de rugăciune^ penfru , 
a mal alunga din răul şi ’ 
dihonia care ne macină ; 
sufletele-şl existenţa. Cu 
atât mai mult a r trebui 
s-o facă politicienii.

DUMITRU GHRONEA

— Domnule, nevasta duinitele nu-mi place 
deloc cum arată.

— Avem aceleaşi gusturi, doctore!

ANUL VIII •  NR. 1666 •  VINERI, 28 IUNIE 1996 8 PAGINI •  250 LEI

Gânduri la începutul 
unui mandat

—    *- -• T—f - .....ţi1-'  f'-''» ' .V" ' ..
#  Mandatul primarilor începe pe lipsa fondurilor 

financiare
•  Agenţii economici din Hunedoara care nu respectă 

ordinea şţ curăţenia oraşpfui riscă să-şi piardă 
autorizaţia de funcţionare <

— Dle primar, Remis 
Mariş, slinfeţi la un nou 
mandat la Primăria Mu
nicipiului Hunedoara. Cu 
ce gânduri păşiţi Ia drum?

— Sigur, gftridurile noas
tre -surit multe’ şi frumoa
se Insă, din păsate, lipsa 
elementului de susţinere 
.financiar ne lipseşte, fapt 
pentru tare riu am făcut 
promisiuni nici In campa
nia electorală. Programul 
pe care*l averii pentru pe
rioada celor patru ani vi
zează refacerea covoarelor 
stradale şi modernizarea 
acestora în limita- fondu
rilor necesare,' extinderea -

şi dezvoltarea - spaţiilor 
verzi din municipiu, salu
brizarea şi eurăţeţjia ora
şului, Bineînţeles nu vi
zăm numai activitatea e- 
d'ilitar-gospodărească, ci 
avem şi’ un proiect de in-, 
vestiţii — reabilitarea sis- 
teinului Sde terrrioficare ţp 
Micro 6 şi "Micro' 7, dez- 
volferea Sistemului de ali- 
mentare cu-apă a oraşului 
şi contorizarea consumului, 
începerea acţiunii de mo
dernizare a Pieţei Dună-

CORNEL POENAR 

(Continuare în p ag . a 3-a)

CONFERINŢĂ DE PRESĂ
Proaspăt aleşi în func

ţii, preşedintele Consiliului 
judeţean, dl. . Gheorghe 
Bărbii, susţinut de cei doi 
vicepreşedinţi, domnii 
Gheorgse Dreghiei şl Ioan 
Băda, au organizat prima 
conferinţă de presă.

Au fost invitaţi zia
rişti din presa centrală şi 
lodală, scrisă, vorbită şi 
televizată.

După prezentările de 
rigoare, după mărturisirea 
primelor intenţii manage
riale, tirtfi întrebărilor zia
riştilor «u dovedit de
loc îngăduitor cu proaspe
ţii aleşi, ‘ Cu toată incisi
vitatea unor întrebări, zia
riştii nu 'i-suţ prins nepre
gătiţi pe  amfitrioni. Acolo 
unde noul preşedinte nu

era In mod firesc în te
mă, l-a venit In . sprijin 
experienţa şi continuitatea 
în problemele' adjninistra- 
ţiei Icf&ile pe care deja 
o aţe unul dintre cei doi 
vicepreşedinţi, , respectişr 
domnul Gheotghe ' Dre- 
ghiefi

întrucât ziarul nostru 
a primit îri premieră răs
punsuri la trei întrebări 
adresate dl ui preşedinte 
şi publicate în ziarul de 
marţi 25 iunie nu ; vom 
face obişnuita sinteză - a 
răspunsurilor date ia în
trebările celorlalţi colegi, 
rezumându-ne ia a con-

ION CIOCLII 

(Continuare în pag. a 3-a)
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TRUSTUL DE INSTALAŢII-MON T A.f 

ŞI CONSTRUCŢII SCA. , 
(T.IiiVI.) ZONA DE ACTIVITATE DEVA

l  -Sjbr. Deeebai, tei. U54/2ÎB593/T/12/5159/1992; 
C.F, 2897361, eu activitate In 8 judeţe si DE
PARTAMENT PENTRU LUCRĂRI IN STRĂ
INĂTATE. . = ‘ ;

ÎNCADREAZĂ prin concurs următoarele 
categorii de personal, posturi nou createi

C: 1 post DIRECTOR pt. zona de acti
vitate Deva şi împrejurimii 

' = •  1 post DIRECTOR EXECUTIV (inginer 
şefjspecialitateaconstrucţii;

•  i  post Dir ec to r  e x e c u t iv  (inginer
şef) specialitatea instalaţii.
, CONDIŢII:

— domiciliul în Deva sau in oraşele a-
propiate; • >

—r vechime în muncă 8 arii, iar in specia
litate 5 ani;

— buni organizatori şi profesionişti, cu
poftă de muncă. '

UE a se m e n e a , în c a d r e a z ă  Şl UR
MĂTORUL PERSONAL DE EXECUŢIE: " 

maiştri instalaţii' —* vechime în, muncă 
şi specialitate miniiţţ 5 ani;

. —- sudoţi, dulgheri, fierari betonisti, insta
latori.

Salarizarea se face in 'acord şi pe bază de con
tract cu şeful de echipă. Condiţii: domiciliul în DE
VA sau localităţile apropiate; se asigură autorizare 
prim şcolarizare; posibilităţi de lucru în străinătate 
după şase luni şi autorizare.

' Candidaţii vor depune cererile, însoţite de pu- 
rricuhim vltae, copie xerox după : cartea de muncă 
şi recomandare de la ultimul lac de muncă, Ia se
diul zonei de activitate DEVA, str, Decebai, sau Ia 
sediul trustului din CLUJ-NAPOCA str. Piteşti, 
nr. 7.

INFORMAŢII SUPLIMENT^VRE la sediul zoiiel 
*? activitate DEVA, teiefon 654/218593 sau CLUJ- 
NAPOCA tel. 064/431148, fax 9W/431202. ,

"•** ■■■

La tabăra şcolară
din Lăpuşnic

' Odată căi sosirea vacan- 
ţei, tabereie -şcolare şi-au 

. iptrat în drepturi. Şi nu 
se poate spune că nu sunt 
căutate de un număr în
semnat d« elevi dornici 
de a petrece alături 'de 
colegi clipe plăcute şi, pe 
cât posibil, cât mai de
parte de casă. Vedem In 
aceasta o preferinţă a ti- 
nerilor de a trăi pe pi
cioarele lor, de â se gos
podări, îritr-un fel, sin
guri, de a  cunoaşte şi a 

Jnteriieia prietenii dincolo 
de „supravegherea" pă- 
■rinţilor.

l i  ciţrioscuta tabără şco
lară din lăpuşnic, actuala 
şi primai serie din cele 
şapte ale verii s-a deschis 
pe 19 iunie,, ne spunea 
dl, prof. Octavlan Mireş- 
tean, administratorul ta- 
berei. De fapt, această ta
bără: funcţionează pe toată 
durată ^anului, craduls său 
de rentabilitate fiind dat 
de prezenţa diverselor 
grupuri venite aici; de la 
cei mici până -la cei mări. 
aflaţi la instruirsv-Jn 
sritonburide  experienţă 
«tc Actualmente aici- se 
află 40 de elevi din Galaţi 
care vor rămâne- până 
pe data de 29; iunie a.c.

Cum i-a întâmpinat ta- 
bara SJ C€»i onre r>

nistrează? Cu multe Iu. 
cruri bune, noulăţi faţă 
de anul trecut. Prin grija 
Administraţiei jjiideprie 
a taberelor s-au îmbună
tăţit condiţiile^ de ^  cazare 
şl masă. Spre a spori 
gradul de confort al dor
mitoarelor, unele de până 
la 25—30 de persoane, 
acestea au fost împărţite 
fiecare în patru camere. 
S-a m ărit capacitatea pen
tru acordarea apei calde 
permanente. Pe» coridoare 
s-au montat lambriuri, la 
bucătărie gresie, fî Masa 
este îndestulătoare;, iar în 
prepârarea ei se folosesc 
verdeţuri ; din grădina pro
prie. Ştrandul este folosit 
şi în acest an „la întreaga 
capacitate". Astfel, că 
dacă se poate spune că 
omul sfinţeşte locui,- ei 
birie, acest om se numeşte 
Octavlan Mireşt^sn, care, 
ajutat de conducerea Ad
ministraţiei judeţene a 
taberelor, a  făcut aici tot 
ce se poate ;da 'cef mici 
să, se simtă bine.

In pregătirea şi organi- 
zareă programului de ta
bără, dânsul este ajutat 
de un director de tabără

, MINRL RODEA

(Continuare în pag a 2-a)
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„NE AŞTEPTAM LA UN 
REZULTAT «Al BUN” -  AFIRMĂ 

LIDERII LOCALI AI UDMR
Ca ţi alte îorm aţhwi 

i ?iiaote pc uttoe*^UDA- «
şi-a aiiaiBtet ca 
tete rezultatele obţinute 
fn alegerile locale, şl, în 
funcţie de acestea, şansele 
în  alegerile parlamentare 
şi prezidenţiale.

„Sincer vorbind — 
spunea la conferinţa de 
presă organ âăteL mierciţri,. 
26 iunie, dl Erich Auer 

—• preşedinte executiv al 
organizaţiei Judeţene a 
uniunii — ne aşteptam la 

-w r rezultat mai bun. Da
to rită  absenţei la vot am 
pierdut circa 2000 de vo
turi pe care contam pe 
ansamblul judeţului, după 
ce luasem în calcul o 
pierdere considerată nor
mală faţă de numărul a- 
lectoratului nostru. Nu 
avem totuşi motive de a- 
iarmă, căci cu unele 
plusuri şi minusuri am 
Obţinut acelaŞi număr de 
mandate ca Ia alegerile 
din 1992. Plusurile ar fi

Ia Consiliul judeţean — 
un mandat mai mult de
cât- in legislaţia trecu
te — Ş» la consilierii lo
cali — fii eâtevsf locali
tăţi urbane şi in  unele 
comune".
‘ Liderii locali ai UDMR, 
dl Auer şi preşedintele 
Organizaţiei municipale a 
UDMR, . dl Nicolae Se. 
gesvari, îşi exprimau con» 
yingerea că la alegerile 
generale din toamnă, cele 
circa 2 OM de . voturi se 
vor contabiliza în contul 
UDMR, domniile lor ru
gând presa să transmită 
către electoratul de etnie 
maghiară să se prezinte 
în toamnă „in corpore" 
la vot, indiferent pentru 
cine vor vota.

Pentru că discuţia eu 
ziariştii a fost lejeră şi 
tematic diversă, am adre
sat două întrebgri, şi a- 
nume :

— Aţi afirmat că în
tre liderii locali ai

UDMR şi 40#sili«t repţtte 
zentanţiloŞ unhjhil
c r u  — mm: unSie
ferenffe- I ** n i f  V **-1 
să ■ sfeun«|| .In «e m  
consta «0«f£ fHfer&ftţef ' 

— Nu este vorba de 
altceva decât de unele 
divergenţe de opinii care 
mai pot fi clarificate. 
Ele se referă la criterii
le de candidatură şi de

«std 'tei na* «tete, o 
co n M |c ţie  ;|gipfitel;:$cu 
preWwSfcrile lâtfK

|6cal< 
cuftoaşteţî cS 

din partea preşedinte- 
fut «orific  * W m n  
W exlşte intenţia m  a 
Vizita 'Jg l< ţuj în JWrioa- 

ţă m  ia «H prfle

a le # i -  
eem  «

Lupă  n r m  a r i d e  strădanii -  
o schimbare in  b in b

HMINTE DE PRESA

ten Jtew 
te  «1 P i  
pioaspifoA"

alegerea candidaţilor u- 
niunii. în  opinia CRU toţi 
cei care au funcţii de 
conducere în cadrul u- 
niunii sau în stat, din 
partea uniunii, nu pot 
candida decât dacă, la 
15 zile după data intră
rii în vigoare a propu
nerii de candidatură, îşi 
depun demisia din vechi
le funcţii. Or, aceasta

Dacă vă referiţi'la 
episcopul Laslo To&eş, 
domnia sa a fost în  ju 
deţul Hunedoara, dar nu 
în scopuri electorale.

; Când am avut de ales 
între a Invita în judeţ 
una sau alta dintre per
sonalităţile UDMR, l-am 
preferat pe preşedintele 
executiv, dl Marko Bella.

ION CIOCLE1

' Aed, 3S^uaiei0ii la se
diul Partidului Democrat 

..«tel: mutueifuM Lteva 
desfăfcttşt #»£'«• cosite* 
finţă d* presă de dfiil 
«legeri * reŞtetesUvei WP» 
«naţiuni pollite. Au &M 

-  ’nii

Alin
viceprimar al Devei.

t i  această în tâln i»  ■ro 
riariţta #-* prezentat un 
„mic bilanţ
s-a răspuns Ia întrebă
rile gazetarilor legate, în 

- general, de alegeri, rezul- 
latul aceslOra • ' fecte- 
le lor în plan local.

Tată, foapte pe scurt, 
câteva, din problemele 
abordate: •  USD.ul, a- 
lianţa politică din care 
face parte Partidul De- 

. mocrat, a obţinut la re
centele alegeri locale 12 
ta sută din voturi, ceea ce 
reprezintă peste media 
pe ţară •  După patru ani 
de strădanii, se poate 
vorbi despre o schimba
re In bine, o speranţă 
renăscută * USD a obţţ-

JMK l*  te te ii  de pri
mar, inclusiv în două ora
şe — Orăştie şi Haţeg, 
iâr la Deva şi Orăştie 
viceprimari •  In urma a- 
legerilor, judeţul Hune
doara nu mai are etiche
tă roşie •  Aeest grup 
democratic (USD) a ţinut 
ia  victoria opoziţiei ca 
la propria victorie, • iar 
împreună o* celeilalte 
te rţe ; 'sfeiaocŞiite s-a reu
şit un pi-SlH . .PŞI. Spre o 
Victorie 'definitivă către 
refosmă, modernitate, di
namism # Partidul De 
mocrat nu S-a bazat şi nu 
se bazează pe demolarea 
unora sau pe slăbiciunile 
altora •  In această vară. 
la nivel de judeţ, este 
normal să se producă o 
depedeserizare. Cu toate 
acestea acei .oameni care 
au intrat în PDSR din 
dorinţa de a«şi păslfra 
nişte locuri călduţe sau 
avantaje, la Partidul De
mocrat nu vor avea uşa 
deschisă.

VALfeNTIN NEAGU '
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ORAŞELE IN CARE TRĂIM ?
(Urmare din pag i)

de gard viu. S-a şi ac
ţionat în arest sens.

In Ceea ce priveşte 
pavările şi asfaltările, 
rezolvată este zona cen
trală şi alte câteva străzi. 
Cotul este însă legat de 
bani. Cum bani sunt pu. 
ţini, iar materialele scum
pe... Pentru întreţinere, 
reparaţii străzi şi salubri
tate .s-au cheltuit de la 
începutul anului mai 
bine de 60 de mili
oane de lei. Apoi, podul 
peste pârâul Luncoi a 
costat 54,6 milioane de 
lei.

Intre lucrurile bune pe 
care dl Duna a Vrut să 
Ie sublinieze s-a numărat 
şi împrejmuirea în pro
porţie de 95 la sută ă 
containerelor pentru gu
noi. Urmează a se rea
liza şi platforme de be
ton pentru ele.TJe ase
menea, interlocutorul 
nostru a remarcat, o mal 
bună prezentă a cetăţea
nului faţă de anii tre
cuţi, In ceea ce priveşte 
întreţinerea şi buna gos
podărire a zonelor verzi* 
dar, despre acest aspect 
o să mai discutăm, . pen
tru că ar fi într-adevăr 
un lucru remarcabil, mai 
ales că s-a invocat mereu 
lipsa banilor.

SE FACE TREABA
Pentru a ne convinge 

de cele spuse de dl Duna 
(prezenţa 'cetăţeanului la 
activităţi de întreţinere 
etc), • ne-am deplasat in 
câteva puncte din muni
cipiu. Primul popas l-am 
făcut pe stradă Republi
cii, la blocul 5. Din 
discuţia cu Virgil Felea, 
locatar — am reţinut că, 
deşi nu toţi oamenii pun 
mâna, li interesează cum 
arătă spaţiile de ‘lângă 
bloc. Chestiunea este că 
nu prea ţine ceea ce seface. 
Dincolo de faptul că sunt 
mulţi copii, iar un loc 
de joacă amenajat nu e- 
xistă — unii cetăţeni mai 
rup flori, nu ţin cont 
că alţii au muncit.

— Se face' treabă, ne 
spune dna Georgeta Gos-

Anui v m  •  Nr./1667

toiu, de la blocul nr. I. 
Uitaţi şi dumneavoastră. 
Părculeţul este cosit, cu. 
rat. De 17 ani de când 
locuiesc aici, întotdeauna 
noi am avut grijă de a- 
ceste spaţii. Ne mai spri
jină primăria şi asociaţia 

• de locatari.
N-am putut s-o contra

zicem pe dna Costolu* pen
tru  că într-adevăr zona 
acestor blocuri arată aşa 
cum trebuie.

AU DEVENIT 
PROPRIETARI,

DAR INDIFERENŢI
Se ştie, în privinţe u . 

nei bune gospodăriri a 
localităţilor, un rol de 
seamă îl au, ori ar tre
bui să-l aibă asociaţiile 
de locatari. In această 
idee am discutat cu doi 
administratori ai unor a- 
sociaţii din Brad. Primul 
a fast Nicolae Stoica, ad
ministrator la asociaţiile 
de locatari nr. 8 şi 9.

— Noi am început încă 
din primăvară cu unele 
lucrări. In prunul rând 
cu repararea şl amena
jarea locurilor de joacă 
pentru copil şi a întreţi
nerii zonelor verzi. Cu 
toate acestea* nu ani 
reuşit să le  finalizăm 
pe toate, pentru că pe 
lipsesc unele materiale 
de bază.

Cele două asociaţii - cu
prind aproximativ 1200 
de familii şi acoperă O ' 
bună parte a municipiu
lui. Tocmai de aceea 
l-am întrebat pe adminis
tra to r care este contri
buţia cetăţenilor, a  celor 
ce trăiesc aici* la o bună 
gospodărire.

— Cel mai mult lucrăm 
cu personalul nostru. Ne 
mai ajută şi Oamenii la 
cosit, fila t, de gard Viu. 
Cam un om, doi pe o 
scară ne şprijteâ. Atât’. 
Cu toate că au devenit 
proprietari, majoritatea 
Cetăţenilor sunt indiferenţi 
de ce este în jurul lor. 
Dincolo de pragul aparta
mentului, foarte puţini 
văd ce ar trebui făcut. 
Aproape totul rămâne pe 
spatele asociaţiilor.

La asociaţia nr. 10, dia

logul l-am purtat cu Cor
nel Huieţ, administrator. 
Pin cele spuse de dânsul 
am reţinut că şi în zona 
străzii Avram Iancu au 
fost în atenţie unele lu
crări de întreţinere, in
clusiv la blocuri mai 
vechi. Participarea lo
catarilor? Ca peste Lot, 
Nu şe prea înghesuie la 
treabă. Cea mai mare 
durere a d lu i. Huieţ : res
tanţele de milioane de 
lei pentru întreţinere de 
la unele scări. Asta este 
însă o altă problemă.

OAMENII SUNT 
DE MULTE FELURI

In oraşul nou ne-am 
oprit pe str. Libertăţii.

gardul viu. In acest an, 
nici atât. Rezultatul se 
vede; în unele locuri nu 
se văd geamurile de la 
parter din pauza gardu
lui viu care [ a  crescut. 
Oamenii sunt de acord că 
s-ar putea face mult 
mai mult.

NIMIC FARA BANI

Discuţia cu dl Fabiân 
Oprinesc, directorul SC. 
j,Apoterm“ Ş A . Brad (fost 
‘ AGCL), mu OUiirtf-1* tot 
«  această temă proble
ma esenţială pe care dl 
Oprinesc a subliniat-o este 
aceea a banilor. întreaga 
activitate, pornind de la 
salubritate şi continuând 
cu toate' celelalte — se

reorganizate asociaţiile de 
locatari, care în ultimii 
patru ani au cam fost lă
sate la o parte .. Această 
reorganizare s-ar putea 
face pe puncte termice şi 
atunci pltfel se pot pune 
problemele de gospodări
re a . municipiului

încheiem discuţia cu dl 
Oprinesc cu următoarea a- 
preciere a dânsului. Stră
zile principale, unde .s^a 
insistat, arată mai bifte, 
îngnjiţf decât în anii 
trecuţi.- îrt schimb, pe 
cele lăturalnice situaţia 
lasă de doriţi ■

INTRA BURUIANA 
IN CASA

Titlul acestor rânduri 
ne-a fost sugerat de dna 
Hortansa Humelnicu, lo
catară în blocul 16 de pe 
strada Libertăţii. Şi a . 
vea întru totifl dreptate. 
Dincolo de f litu l că şi

aici parterul nu se vede 
de gardul viu, buruieni
le au ajuns la nivelul 
geamurilor. Practic, anul 
acesta aici nu v i  mişcat, 
nimic pientru întreţinere si 
înfrumuseţare.

— Nimeni nu face ,ni- 
•mic — spune interlocutoa
rea noastră. Nu că nu 
pot, nu vor. In bloc lo
cuiesc şi mulţi tineri, dar 
nici unul nu pune mâna 
să- facă, ceva.'

Desigur nu acest aspect 
caracterizează municipiul 
Brad. S-au făcut Şi se 
fac multe lucruri .bune 
aici. Ele pot fi consta
tate de oricine. Proble
ma ' esenţială pste urmă
toarea : prea mult aşteap
tă unii să facă alţii. 
Or, cu asemenea concep
te se ajunge ea Buruia
na să intre în. casă“.

In faţa blocului nr. 21, 
Mihai Oprea, un om In 
vârstă, tocmai tşl făcea 
â« lucru eu nişte irfrv4»- 
firi. Ne spune că, deşi 
himinsis la _ «tajîjl ml UI- 
lea, ii place să se oca» 
r* ^  bwfewL
Din când In când mai 
pun mâna şl alţii, care 
iuri am  timp. «r'oîî» 
ItsI- m i nuariai «J m ul 
intereseazA m m  
m h  Şjmxâ blocului, 
dar şi distrug ce s-a fă
cut. Trandafirii au fast 
frumoşi, dar au test rupţi. 
Pe unii l-au scos eu to
tul dfo butuc. Ge să-l 
faci, oamenii sunt de 
multe feluri.

Pe strada 1 Iunie, discu
tăm cu un grup de pen
sionari, între care OhCor- 
ghe Roba şi Victor Gri- 
goriu. De fapt, la blocul 
22 aproape toţi locatarii 
sunt pensionari.

„Facem şl noi ce pu
tem”, ne spune dl Ro
ba. Se pare că nu pot 
prea multe.; Gardul viu nu 
s-a tăiat anul acesta, zo
nele verzi sunt neîngri
jit**. Anul trecut li «  
da t5 o foarfecă '  pentru

desfăşoară In funcţie de 
fondurile primăriei.

Până b> prezent s-a
acţionat pentru tăierea 
'Tjfsmafrkst U ptm â m m » 
m entali *  5» priartpa
M s itfâsî, x garduku 
viu, cosirea gazontdui 
A* prin pa*cu»- etc.

Din cauză că lipsesc 
banii, .«NI; mai apelat 
$  Ia cetâtenL
sul lor a  fost sporadic. 
De altfel, ttefflă părerea 
ăŞhm uttrnte* ' a-
ceastă actlvîtate a r tre
bui canalizată şi concre
tizată Intr.un singur loc 
— la „Apoterm".

In opinia dlui Oprinesc, 
faţă de perioada dinain
te de *89, prezenţa locu
itorilor la steţiuni de în
treţinere şl infiromuseja- 
re este mai şlabă. îri l ip â  
măsură, aceasta se dato» 
reşte şi faptului că hu 
se prea aplică Legea nr. 
1, deşi nu s-a abrogat. 
Or, acest lucru depinde 
de primărie.

Dincolo de toate, dl 
director a subliniat: că 
trebuie găsite noi soluţii 
pentru îmbunătăţirea ae" 
tK'-ifăţil- m  Jattrţbiette | î
înfrumuseţare, Ar trebtd ■

HA JE6: Lucruri Iwne 
şi m i puţin bune

împreună cu domnii 
Traian Jurj, in’spector. la 
compartimentul de urba
nism şi amenajarea "teri
lor v'-w J i  i » »  Agache, 
inspector la compartimen
tul de gospodărire comu
nală, am — văzut oraşul. 
Din centru, de la pri
mărie spre periferii. Cen
trul este o adevărată oa
ză de verdeaţă, pomi 
ţi arbuşti ornamentali, ■ 
fiori,

Solicităm şi părerile te
nor oameni.

— Haţegul este un oraş 
curat. Dar mai sunt multe 
de  rezolvat. Părerea mea 
este- că fiecare locuitor 
să : dovedească «nai m ult 
simţ gospodăresc. In faţa 
blocului* pe stradă, In- 
parcuri spunea < dna 
Lidia Lauran, strada Şoo. 
Iii, «tecul 2-D-2, ap. 18.

— De fiecare dată eu 
Ies la curăţirea spaţiile» 
şi Zonelor verzi. Tot ce 
este frumos ne p lan ; 
este pentru noi, ne  7 
(Miţi Răzvan, casnică).

— Pe mine mă nemul- 
ţujneşte făptui că printre 
blocuri au fost amplasa
te-., "tot. Sjpiuf de M lkm ri, 
Cele mai midie vând 
băuturi alcoolice. Clien
ţii insistă. seaca, tec gă
lăgie, distrug zonele . şi 
spaţiile de verdeaţă "şi 
fiori. (loan Allmpescu, 
funeţionar).

Ne-am continuat rai
dul, Am văzut gunoaie, 
containere arhipline, ne
ridicate de multe zile, 
garduri vii, zone verzi 

. peste care s-au făcut că
rări de trecere ca pe 
câmpul liber etc, pe mai 
multe, străzi mărgina-. 
şe Hunedoarei, Cipri&n 

• Porumbeseu; I.L. Cara- 
“ giale, Victor Babeş. Oa

menii cu care «m stat de 
vorbă erau de părere că 
„gospodarii oraşului ar 

•trebui să fie mad harnica". 
Dar şi ' fiecare oră^an se 
cere să fie şl bun gospo- 

. dar în afara casei hii, pe 
strada lui* în oraşul în 
care trăieşte.

■P U P
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invw*tîţHS>r fa» derulare va 
remtlta o» fele «a fost 
pratnovate după alte cri- 
te ta  decât necesitatea 
stringenta, vom încerc» 
să le stopam» clar cu si
guranţă, no i te investiţiile 
le vom termina. Aş vrea 
să vâ mal informez că 
dacă am  însuma Investiţi
ile avizate în principiu 
peateu judeţul Hunedoara 
poale nu Be-ar ajunge 
20—3(1—E>0 sau poate o 
sută de ..aaftteadtt.. Dar o 
investire avizată Iţi oferi 
argus uenhU de a obţine de 
Iau Dogelui ceBtnalfeat şi 

• ■ -e tre  pw am «> 
re»- ^ ' i M d t e e s  « ,

domniei sale la începutul

şedinţe, fără a avea însă 
timpul necesar să aplice 
o linie proprie).

--- Întrebarea dv. are 
ceva în spatele ef, şî anu
me, «rad «14, alocarea de 
f iŞ e T O ' <fe la buget şl 
după alte criterii decât 
cefe strict necesare co
munităţilor. Noi vă. , spu
nem un lucra: investiţiile 
pe cam le vom conridera 
urgente sfnecesas* le'vom 
premows eu prforitate' ab
solută. Dacă din analiza

cetina pe cele date la 
întrebările noastre.

V  Tn problema investi- 
. 4 . care a u  ca sursă de 
f a r d a r e  bugetul, de-â

*ăte pe rate o apreciem 
64, păgubitoare. Cane va 
tijfxilitica pe care o- veţi 
Jirforima dumneavoastră în 
dcfew^ jiirecţie? . tDftmnul 
Vifeppţedime fw-eghfd a 
fclm l» «f 'rfide. Aceeaşi în - 
feware i-o pusesem şl

Tn baza Legii 83/1093 
sunt stabilite o serie de  
măsuri mamte ,«§*£' incu- 
iaj«şte pe producătorii a* 
gricoli, prevăzându-se . p 
serie de premii ce se acor
dă pentra producţia, agrţ- 
colă. Scopul declarat a! 
as o r â ţ^  primelor de1 la 
bugetul de stat este ace
la de A crea iffitole' faci
lităţi, astleî ..încât să se 
obfâtă rezultate* f̂tiai bu
ne în priţfîfoţâ creşterii 
producţiei ani
malieră. ■<

©aţă m ' în tâm plă, Îmi' 
— în practică: aşa stau lu-
crtwHer ** • ursele' si^uaţu —r
ca în mare p a rtr  de acest* 
prima m  sa  H  «ader» şf 
reOffiwre* tutei JKssXfeCţfi 
social* A CEtiSumaeorilOr, 
să profite m mqd deose
bit intermediara ?! expor
tatorii producţiei, acesta 
este un alt, aspect ce me
rită comentat ş i aduse co
recturile neoesare» întru
cât mânai aşa vor fi a* 
tinse «Sfoetivele urmă
rite. . ' '

foomtod de la consăde- 
renfielc amintite. să vedem 
ca se întâmplă, spre e* 
xemplu, cu primele ce se 
aaordi producătorilor pen
tru  Viţeii obţinuţi de ta 
v ad  sau jumnei. După
cum se cunoaşte, prin
II,G. nr. .138/1995 este sta
bilit nivefajt primelor pen
tru  Viţeii case erau obţi
nute şic reseu ţi k t gospo
dărie timp de & iâoî Şe 
zife. In conformitate eu 
prevederi l â "? hotărârii res
pective, pentru viţeii otoţir 
nUţt ătm monte artificiale, 
ded  mi: material biologic 
da înaltă valoare zootehni
ci*. de . |u  ■ vâri ■■ teeca^ariase
Im contrate* oCidat al pro- 

■xhtc&ek .-prima' »  test Şi 
est» da 75-008 k t  p m im  
fiecare «omifstar, pesfttt 
vaci** oftate în edntr&i 
prim» esle de 96000 lei, 
iar Ui cazul jun&citor — 
lOtetete k b  Prima pentru 
viţati obţinuţi de 1 fa ju- 
nfiael montate etf- material 
seminal oi p tf li de ta tauri 
a teşeaţi şi aflaţi fn te»' 
tare dfeipă descendenţă es
te de 128-99# Mi pentru

«io ras cr

continuarea . lucrări- 
restatirare a (foste- 
MviueştrfOr. * .
■ primar, rrr coirrpa- 

.pţ#jii:i i r  alte oraşe şl uM- ' 
riŞteH âi» judeţ, fer «mm- 

dv  trecut, ţ-m Mm-

f i  covorului asfaltic stra
dă! pe * suprafaţă Şasea»* 
nSttfc. Cm» sro reuşii acest 
Incaa aici, la Hunedoara?
■! r~D «şi s-a r e f ă c u t . jo , 
părte d in  arterele dd cir- 
cifiLaH* din municipal mat 
aţem . inc» mult de făct» 
h i  mteribrul Cartierelor. 
C ţea  e* m»  f»cut -.până-' 
In posywt, s-a datefrat m~ . 
ne4 şşpbefâri foarte bor 
m  fetre mine că ptfmâr 

. şi><mtolţt factori cu, pute
re m  #«*izie din munia- 
pftif Aia reuşit să

punem în fttacţidne încă nel#'jf|işf- e(c. Vom per- 
din anul 1983. a staţie, de fecţţaaat oonCt»etMl- 'cu g]*û- 
mfxttrri asfbttîce, care ne-a , diemi publici, In sensul 
adus' cel mai scăzut preţ de a lem ări’respcsisabili.
pe to n i nrrdevcţ până la 
70 fer Strtă iMn preţtrt prac
ticat de -ăŞt# dWtătl. Apoi 
sun coiabarat foarte bine 
şl cu secH» <(e Drumuri 
judeţene, pentru rvpaărs»- 
rea dreristp-flov încadrate 
în această categorie de pe 
ra ra  - tmuz8ripbdui - Hune. 
-dosea.

■“»: V-aţţ gândit şi; kt ar
doptace* sau îmbunătăţi
rea una* fcstărârţ «sure să 
oslgore oiijbit» fi cură
ţăm* în manicipinî

— După constituirea, nou- 
Iul consiliu  local, primul 
Iiicrw pe care trebuie sări 
facem este scvizuicea ho- 
tărârîf privind aancţăşaa- 
rea celor oare fac murdă
rie şi dezordine fin. m uni
cipiu, dţsten£ afone şi zo-

tafen, în- rnesEŞnexea şj 
respectarea a ră m ii in  m ir 
nicipiu. O altă măsură pe 
care deja am aplicat-p es
te retragerea autorizaţiilor 
de fttnoţionare a le  agen
ţilor esSoncsHici care nu 
iau. măsuri pentru menţi- 
neiea curăţeniei în raza 
Ier de activkatev întrucât 
dacă apel m numai la bu
nul rimţ, kicruFile vor 
rămâne în dezordine în
că multă vreme încercăm 
să u  răi» şi cu Jude
cătoria focală, pentru a  se 
rezolva cât raai operativ 
câoajefo înaintate instanţei 
si Care vifeoză abaterile 
de lâ ordine şi gospodă
rire fn , municipiu.

f , âr fi încă multe 
de-spow.

Conferinţă  be p«E8Â

rknul- popas l-ara. fâ- 
magazimâ wAivm- 
Vefol. Şi sâmbăta 

C'rfrtir de deschiiiere este 
def la orele 9 la 11. La da- 
ion*-̂ «M»-'vk>~Mte4n' ' Mihwţ 
rirf gestionarul unităţii, 

ple Peiicia Miluiţ, .latcois 
Bogeanu, fucrâldare 

aerclale.
Şi sâmbăta la lucru?

*— Bineînţeles. Vedeţi

or în zi:
Vin să-şi facă _

. cumpărăturile 4fo' 9** 
>|au trebuinţă — nd SfJti-

«sfojâ'

Savu. M  -tejefeea se1 aflau 
. dnete Xăen» ââsziatHi şl 
Hihâela Hannamt. Aprovi
zionare, servffife. exemplare. 
Curăţenia asemenea. Dar 

. cri nari «mft  ne-a- tmpre6- ' 
sionat că unitatea este la 
dbpoziţfo «urapărătorilor 
ztlrlic — inclusiv sambă-

***«••••••mmm m

RAID-AN CHETA .

Castraveţi, roşii, cartofi ori ceapă, proaspete şi 
ţe. Bani să fie !

de caUfefe.se ţ 
- i d s  Pl

i în  pie- 
i CAZA

? » mmr * mmmr » ămm * «

sau «HBfi

tricotaje, îmbrăcăminte,^ 
[inte^ lenjerie r etc. 
fjmei, bărbaţi, co-

faţa locului, adfcS fel 
ân, l-am în tŞ b S lîn - 

şi pe dl Ioan 
vk awfodâitpk-; -igoape%

consum Deviv 
gafe ăf« fot ţâsptinddfe şî 
eoteagraikule tffe . Veţel, 
O^nişca, Hapolu Miein.

4-  Tdate magazinele 
mi&fte- 'Svnt «kesefete şi 
sâmbăta, şi d «mintoşi *- 
»e spunea dumnealui. $u  
Pr^rttm  mai redtB, se îh- 
ţefoge. Dar câştigul este 
de partea sătwiHăr, dar 
$  al coopwatlvei noastre, 
dade desface o gamă bo- 
gată de prodt»eţ faee vâm -- 
Zări tot mai bune.

— Am văzut .de . curând 
şi am publicat fn ziar 
(Chiar cu fotografii) ma
gazine cu rafturi geale, 
euno se explică?

— Depinde foarte mult 
de gestionari, lucrători din 
comerţ cum se preocupă 
de aprovizionarea maga
zinelor.

Ara ajuns la Certeju de 
s. La magazinul alimen

tar condus de dna Daniela

ţa. ş i .duminica 
Oţele1 #  ra 21! -

Am urcat la Săcăcâmb.
U t^ a liM  sătesc ertf fn- 
cfotsr Duminici, am affii.-
Trec pe Htefib n o ic âţiva , .....................................
localnici H M M M M M M »

—‘IXtatfilic* ia r deschi- . 
de. Uaţ dac%. avem tre- 
tooftiţt de ceva, dna ges- 
titmari filei» kiuntoi vi
ne şi ne serveşte (Olga 
G&smb

vbfo Ifeigayimil J ftsfak . :‘bil3he‘
aprovfiionaf, cu tot feîul 
dă produse. Gesţimiata ne 
serveşte ifose. (Hdâso Mag-
da).

Ba ten mai spus* dar 
. nu  s*a rezBhrau naapwd- 

niil să aibă frigider şl 
congelator. Gestionara a- ‘ 
duce mezeluri, unt, con
serve ete. Jîfo are unde le 

- păsfoa să. mi- se altereze, . 
să le cumpărăm proaspete.
(Ionel Popa, penrionar*

C« se mai poate con
semna In zilele libere 
sâmbăta, duminica — pe 
traseele Deva — Boz 
Brănişca — Gerteju de 
SSls — Sâeărâmb? Pe por
ţiunea de la trecerea de 
cale ferată de la Sâuleşti 
oamenii care modernizea
ză şoseaua erau fa lucru;
1a  datorie erau şi oame
nii din toate staţiile Peco; 
poliţişti de Ia circulaţie, 
telefonistele de la toate

VIU #  NR. 1666

fiecare viţeL crescut în gos. 
podărie timp de 6  luni

In  cazul viţeilor reaftzaţî 
din monte naturale, cu 
tauri autorizaţi, prima es
te de 50 000' de lei când 
aceştia se obţin de ia vâri 
şi 70009 lei de la junWicî;

Dacă acestea att fost pre- 
vederife itt rigoare,; prin 
H,G. ar. 2M îm &  *ra *ta- 
bibt e* pentru vneli ob
ţinuţi după ] ianuarie 
1996, primele să se acor 
de ca eondîţfei est produşi! 
obţinuţi asă fie crescuţi ş t 
păstraţi în gospodărie pâ
nă Ba vârsta de 12 luni.

Potrivit prevederilor fe- 
gaîe, obliâiyîle proprieta
rilor de animate sunt câ 
la. obţinerea viţeilor; să 
îhregijstrezB prbtfoşii ob- 
ţiouţi la registrul agrlcfol, 
să depună cerere de soH- 
citat* »  peţmet te D â A ,  
pF» ; *e»teuk agricol, . să 
inregistreaie JHseea fn re
gistrul u a ie .d e  fitsfenftnr 
ţărl a rtificiale  sau cte mon
tă  naturală, de unda U se 
înmânează şT adeverinţa 
dc montă. ^

k t m ţ n  declasată -w, de 
a mpeţl riectfvefe de *  ar 

. meliora . calitatea acestora . 
şl. a Creşte producţia: ani
maseră, a avţrt «n! rol Sti- 

«tnafativ f* pertbodă de  litaţ»,
: ins® pe măserâ ce banii 
s-au dfevatertot, rit urma
re âî inflaţie^ efectul pri
melor s-a pterdut aproape 
în totalitate. Ba mai muit, 
medîficărilfr adiae prin 
H G. itt. 294/1996 (în sen
sul eă prirrwîe sa acordă 
numai m  condiţiile eând 
viţeii obpnutjf sunt cres
cuţi foi gospodărie pe timp 
de' f2  luzii de zilei fn toc 
să constituie un stimulent 
cu adevărat, primele res
pective, te nivelul simbo
lic de acum, nu mai supt 
decăf doar o simplă amă
gire. -

Nil' mai comentăm nece
sitatea reactualizării sume
lor acestor prime ce se 
acordă, considerând că 
factorii de decizie vor 
constata în timp util a- 

-ceastă cerinţă esenţială 
pentru progresul zooteh
niei româneşti.

NICOEAJE TiBCOB

VINERI, 28 IUNIE 1996



ÎNCURAJARE p e n t r u  c o n t in u a r e a  
„ . REFORMELOR

Cancelarul german, Hei- invitaţia preşedintelui ger- 
mut Kohl, l-a încurajat pe man, Roman' Herzog, a 
preşedintele României, Ion subliniat faptul- că Româ- 
Iliescu, să continue reîor- niâ se va menţine pe ca

lea reformelor, precizează 
comunicatul guvernului de 
la Bonn.

Uniunea Europeană şi 
NATO au figurat printre 
subiectele abordate in dis
cuţiile purtate de ministrul 
german de Externe, Klaus 
Kinkel, şi omologul său 
român, Teodor Meleşcanu, 
se arată intr-un comuni
cat al Ministerului german 
de Externe, citat de REU
TER. Comunicatul mai 
precizează şi faptul că şe
ful diplomaţiei de la Bonn 
a subliniat importanţa 
continuării reformelor în 
România. , '

„Toate statele asociate -
vor fi primite ta Uniunea 3n̂ arordarei  de l cente de
Europeană imediat ce vor Drta aceea că nu
îndeplini condiţiile şi vor pnn accf a ca nu

nului gerătan, citat de fi identificate p rem iseco -.
REUTER. 'Iliescu, aflat mune pentru-semnarea u-
într-o vizită oficială de nui tratat", a declarat
patru zile în Germania, la Kinkel. -

-• Mtilţî unguri sunt rriai
'ATENTAT CU MAŞINA CAPCANA entuziasmaţi de aderarea

' . _. , 'ţării lor la Uniunea Euro-
tate. O patrulă, sâudită s-a peană (UE) decât la NATO
apropiat de camion, dar c| ar prefera ca Ungaria
indivizii au reuşit să fu- - - -

mele economice şi poli
tice, în condiţiile în care 
Rpmânia doreşte să adere 
la UniUnea Europeană şi 
la NATO, relatează RBU- 
TER.

„Cancelarul a reafirmat 
sprijinul Germaniei pen
tru eforturile României de 
a se apropia de structurile 
europene şi atlantice", a 
declarat, marţi, purtătorul 
de cuvânt al guvernului 
de la  Bonn,« citat de REU
TER.

„Dar România trebuie să 
creeze condiţiile necesare 
pentru aceasta, prin con
tinuarea cursului reforme
lor democratice, legisla
tive şi economice1*,, se' a*
rată în coopmicatul guvcr.

nă cereri de licenţă pen
tru importul de automobi
le, conform hotărârii de 
Guvern, întrucât Ministe
rul Comerţului a refuzat 
să înregistreze, după 13 
iunie, cereri de licenţă.

Hotărârea de Guvern, 
emisă la 28 mai, a fost pu
blicată în Monitorul Ofi
cial la 8 iunie, difuzată 
prin poştă la 11 iunie şi 
şi-a încetat valabilitatea la 
20 iunie — intervale care, 
având în vedere timpul 
necesar pentru .derularea 
importului de automobile, 
exclud accesul la facilită
ţile vamale pentru orice 
firmă neavizată de imi
nenţa apariţiei Hotărârii 
de Guvern.

APIA apreciază că re
fuzul Ministerului Comer
ţului de a înregistra alte 
solicitări de licenţă deno
tă Că „s-a dorit crearea

au existat cereri înregistra-: 
te". APIA ăîată că a tri
mis o scrisoare Ministeru
lui Comerţului, solicitând 
explicaţii pentru. situaţia 
creată prin apariţia Ho
tărârii de Guvern, dar nu 
a primit nici un răspuns.
• Asociaţia consideră că 

.prin adoptarea acestui act 
normativ se aduc prejudi
cii de circa 10 miliarde 

■ lei, prin neîncasarea taxe
lo r cuvenite bugetului de 
stat, precum şi producţiei 
autohtone de automobile.

Marius Carp, director 
APIA, a declarat agenţiei 
MEDIAFAX că firmele ca
re au depus cereri sunt 
Auto Italia —  importator 
Fiat, ATS — importator 
Citroen şi Romcar — im- 
pprtator Ford. , .

Surse din Ministerul Co
merţului au afirmat că 
printre societăţile care au 
iepus c«rere de licenţă se 
află şi Rodae Automobile.

t

WiEClZAlH^MtfVIND ADMITEREA LA 
FACULTATEA DE MEDICINĂ „VICTOR PĂr 
PIMAN‘‘ DIN SIB IU /:

în  vederea susţinerii examenului de admitere în 
sesiunea din septembrie 1996 Ia Facultatea de Me
dicină „Victor Papilian" (facultate de stat, au to rit.l 
zată) din cadrul Universităţii „Lucian Blaga“ S ibiu,1 
la specializările MEDICINA GENERALA ŞI STO
MATOLOGIE, tematica examenului va fi, conform 
legislaţiei în vigoare, după următoarele manuale şco- 
Jare:

— BIOLOGIE (clasa-a Xl-a, ediţia 1994, 1995).
— FIZţCA (fizica moleculară şi căldură — clasa

a X-a, ediţia 1994, 1995, electricitate — clasele a
X-a, a  Xl-a, a X ll-a, ediţia 1994 1995, optică — 
Clasa a Xl-a, 1994). . -

— CHIMIE ORGANICA (clasa a X-a, ediţia 
1994, 1995, integrai, clasa a X ll-a, ediţia 1994/1995,

\ integral), 
l In acacest scop, facultatea a editat „TESTE PEN

TRU ADMITEREA ' LA FACULTATEA DE MEDI
CINA SIBIU" la disciplinele BIOLOGIE şi CHIMIE 
ORGANICA. "

Examenul de Fizică va avea ca orientare testele 
de Fizică editate de UMF Tg, Mureş din anul 1994.

Testele se pot procuri» de la secretariatul Fa
cultăţii de Medicină „Victor Papilian" Sibiu, din 
strada Bahluiulul, nr. 16, începând cu data de 24 
iunie 1996. » j  , (489)

Autorităţile saudite au 
anunţat, miercuri, că ex
plozia unei maşini-capcană, 

• petrecută marţi, la ora 
10,30 pm, a ucis 16 cetă
ţeni americani şi a rănit 
alte 252 de persoane, de 
diferite naţionalităţi, la ba
za aeriană „King Abdul" 
dirt oraşul Khobar, de pe 
coasta de est ac Arabiei 
.Saudite, relaţează REUTER.

Ipotrivit bitâwţutoi trans
mis de o îk im tm t  ameri
cane, numărul americani
lor ucişi a» fi 23, iar cel 
albelor rânăţi 103. Aceeaşi 
sursă a pnecizat că alte 
240 de persoane au sufe
rit răni uşoare. La baza 
militară respectivă erau 
staţionate trupe ale State
lor Unite, Franţei şi Ma
rii Britanii, precum şi per
sonal saudit. Ministerul 
britanic de Externe a a- 
nunţat că în atentat nu a 
fost rănit nici un soldat 
britanic, iar guvernul fran
cez nu â  făcut, deocamda
tă, nici un comentariu »- 
supta ineidentlilui. ‘ 

SgeŞiif dujiă ' âriţinţerea 
atentatului, preşedintele ă. 
merkşri Bill ■ ’ Glintbn : a 
făcut o declaraţie prin pa
re â condamnat actul, a- 
firihârid că cei vinovaţi riu 
voir scăpă nepedepsiţi.. „Ex
plozia a fost, se pare, o- 
pera unor terorişti şi, la 
fel ca toţi americanii, sunt 
profund indignat de ceea

gă, tatr-o' maşină albă. I 
mediat s-a dat alarma, în. 
cercându-se evacuarea per
sonalului din incintă. Ma
şina a explodat insă la 
doar trei minute după a- 
ceea, distrugând jumătate 
din clădire şi lăsând un 
crater de 28 de metri lun
gime şi de 11 metri adân
cime. Potrivit experţilor 
genişti, deflagraţia a avut 
o putere echivalentă cu 
explozia a nonă tone şi 
jumătate de TNT. Totuşi, 
nu se cunoaşte tacă ce fel 
de explozibil s-a folosit. 
Surse de la baza; aeriană 
au precizat că, în ultima 
vreme, se observaseră miş
cări suspecte ta apropierea
complexului, securitatea — de la. Varşovia, trebuie să
fiind sporită, şi perimetrul 
de -siguranţă' extins. ...

La baza „King Abdul" 
se află 2900 de americani, 
inclusiv piloţi care parii" 
cipă la supravegherea em
bargoului aerian din su
dul ' Irakului, echipaje . de 
întreţinere, operaţpri de

INTRE ADERAREA LA UNIUNEA 
EUROPEANĂ ŞI NATO

gariei garanţiile neOesare, 
iar state ca Austria, Fin
landa şi Suedia işi recon
sideră, in prezent,' propria 
neutralitate.

Ministrul ungar a mai 
adăugat că Ungaria doreş
te să adere la - NATO nu 
pentru câ s-ar teme de o 
eventuală ameninţare mi
litară, ci pentru că doreş
te să . facă parte din „zo» 
na lărgită de securitate şi 
stabilitate pe - care Alianţa 
o va construi".

Kovacs apreciază că ne
gocierile pentru aderarea, 
ia UE ar putea fi încheia
te pană' ta anul 2000, jar 
că ratificarea tratatului 
*-ar putea realiza până în  . 
2002. Oficialul unşpc «sta 
de părere că UE «w două 
opţiuni: fie Încep* nego
cierile cu toate oeie 12 
state care doresc să devi
nă membre ale acestei or
ganizaţii şi tacheie tratate 
separate cu fiecare dintre 
aceste ţări,. fie . negociază 
numai cu câteva , state, ,ca- . 
re ar putea primi mai le
pede statutul de membre.. . 
Primă opţiune, este, măi'

să aibă un statut de neu
tralitate, a declarat, marţi, 
ministrul ungar al Aface
rilor Externe, Laszlo Ko
vacs, Citat de REUTER,

Kovacs a precizat că o- 
pinia publică ungară do
reşte în continuare inte
grarea ta Alianţa Nord- 
Atkmtică, dar sprijinul 
pentru aderarea la UE es
te  mult1 mai mare. „Alter
nativa la aderarea la 
NATO este, in concepţia 
cetăţeanului ungar, statu
tul de neutralitate, care 
este o opţiune mai como
dă", a afirmat Kovacs.

Oficialul de la Budapes
ta susţine că mulţi unguri 
nu înţeleg- de ce ţara tor, 
fostă membră a Pactului

adere actlm la o altă alian
ţă militară, ca şl faptul că 
NATO „a devenit mae mult 
o organizaţie politică .decât 
una militară".

Un alt motiv pentru scă
derea popularităţii Al ian- comodă din purici de ve-
ţei în rândul cetăţenilor ; dero poliţie — inseamiţă
unguri este şi faptul că

. ; „Pa- aceştia asociază succesul 
tnoţ“ şi specialişti în cp* economic şi tradiţiile de- 
municaţii. Atât aceste ţru- mocratice ale Austriei cu 
fie americane, cât şi cele statutul de neutralitate al 
b r ita n ic  ş i { te m a *  W  acestei ţări- • - 
făcut parte din forţa in- Analiştii politici susţin 
temaţională de interven- ^  Ungaria, alături de Po-
ţie în războiul din Golf, ion ia şi RepUblicaCehă,

Jdin 1991. ,  # se va-, afla in rândul pci»
Primul atentat, grav, t a - ; a|M*r ceh ir#  şi est.

nu vor 
■ a con- 

ilui ameri
can.

Oficiali americani , din 
Khobar au precizat că a- 
teritaţul a avut ca ţintă 
un bloc de locuinţe pen

să nu spui '„Nu“ pici u- 
neia din cele 12 ţări, dar,-' 
te lin ic vorbind,’ lu
cru estefoarte- diBeil", a 
adăugat Laszlo Kovacs. , 
- Noul preşegţM* şit re- 
cent infiinţattthtt Secreta
riat Ungar pentru integra
rea Euro-Atlantică, Fgrenc 
Somogyi, a declarat, luna 
trecută, că Ungasfe ar pfe- 

,- fera ca UB a|MftW*pă ne.
eu aoele ţări 

tafşc condiţiile 
ip-, această or

ie să poarte
cu toata statele

ce s-a intâm p^â Laşu ca- j  dreptat împotriva soldaţi- ■“ _______ ___ _
re w  făcut acqgţţa nu vor 1̂  americani, petrecut |k  TOemtae ai Alianţei Nord- goetorjta doar 
sc^ja nepedepsiţi , a con- teritoriul Arabiei Saudite. ■„ •' • /'ca iS  hidtpiini
chis şeful statului amen- a f0st cel de anul trecut, ’ ' Kbvbcr a

eând, pe data de 13 no
iembrie; patru extremişti ’ 
saudiţi âu plasat o maşină 
capcană intr-o bază arita: 
rieanâ de antrenament riţl- 

tru personalul militar ai iitar din Riyadh, omorâhd 
bazei, cu circa opt etaje. cinci americani şi doi in

dieni. Dar cel mai sânge
ros atac asupra forţelor 
americane a ‘fost cel de la 
Beirut, din 23 decembrie 
1983, când o explozie' la 
o cazarmă a trupelor de 
infanterie marină a uciş 
241 de soldaţi.

Marţi după-amiază, doi 
indivizi necunoscuţi au 
parcat un camion cisternă 
în partea de nord-esţ a 
complexului. Una dintre 
gărzi a observat că se pe
trecea ceva suspect,- aler. 
tând serviciile de secţiri-

ststu- d«
tul de neutralitate qg b ' ţ  
alternativă viabilă p e n t r u ’
Ungaria, precizând că ma-’ Vtahrta au înaintat cereri de 
rile puteri nu vor da Un" .int€epSta.4';t]-,|^$ ‘;i

TEMPERAREA ADMITERH IN 
ALIANŢA NDUD-ATLANTI©!

Secretarul general al dorinţa de a grăbi adera- 
NATO, Javier Solana, a rea la Alianţă. „Nu cred 
respihs, marţi, cererile lui că există o urgenţă în a-
Bob Dole şi ale altor re* cest sens. Nici o ţară nu
publicani L americani refe- . doreşte să facă presiuni 
ritoare la extinderea mai asupra organizaţiei; deoa-

Ş.C GEF FACILITIES SRL.  

Distribuitor exclusiv al produselor 

COLGATE — PALMOLIVE 

în judeţul Hunedoara 

1 VINDE;

R săpunuri, paste de dinţi, creme, şam- 
e, a<

■>

poane, aeodorante, loţiune după ras, periuţe 
de dinţi etc.

Adaos comercial 0 la sută.

Se asigură transport gratuit.

Tel.//axl 084/230930, str. Apuseni, ar. 1

ANGAJEAZĂ:
•  agen #  

Petroşani.
c »  domiciliul stabil 

(330661)

SJE. UEVER COM SERV. S.R.L. 
r SOCIETATE A CONCERNULUI 

„UNILEVER"

GAUTA CANDIDAŢI PENTRU OCUPAREA
v , -  -  - *. POSTULUI DE.: ; 3

5 ’ . “ MERCIIANDISER

Ofertanţii trebuie să albă experienţă iri. 
domeniul vânzărilor şi să îndeplinească urmă-
toafrele condiţîi: - ~.v** ' . ' *

'  , ’*-. . ^ ^  ■ ■ "
— vârsta 25 ani -
— studii medii său superioare
— carnet de conducere auto-.

Salariul,. condiţiile de angajare, inclusiv 
fac ilită ţile  (cum ar f i ; maşină a companiei 
pentru deplasări şi training de specialitate) —,  . 

* vor fi Ia ‘nivelul, marilor companii.

î C.V.-urile si scrisorile de motivare vor fi 
( trimise la UNILEVER — ROMÂNIA, fax V 
■ 01/2121563, în atenţia d-rel Mibaela Gavriş.

Este absolut ne<$sar să ne menţionaţi nr. 
ţ de telefon Ia care puteţi fi contactaţi. , .

i

LICENŢE DE IMPORT PENTRU AUTOMOBILE
Asociaţia Producătorilor 

şi Importatorilor de Auto
mobile (APIA) protestează 
faţă de -modul în care Mi
nisterul Comerţului a su
plicat Hotărârea de Gu
vern privind exceptarea 
de la- plata taxelor vama

le a unui contingent de 
automobile de import în 
valoare de 12,1 milioane 
dCfari . , ' j.

APIA precizează, intr-uri 
comunicat remis agenţiei 
MEDIAFAX, că numai trei 
firme au reuşit să depu

rapidă a Alianţei Nord-' 
Atlantice şi a -precizat că 
organizaţia va decide ac
ceptarea de noi membri 
nu mai devreme de 199T, 
relatează REUTER.

Solana ’ a vizitat recent 
statele din Europa Cen
trală şi de Est şi a decla. 
rat că nici unul dintre a- 
cestea nu şi-a exprimat

rece se ştie că aderarea' la 
NATO nu insemană a te 
alătura unui club, ci unei 
alianţe militare",» a preci
zat fbstul ministru spa. 
niol .de Externe. El a mai 
adăugat că statele care do
resc integrarea în NATO 
au realizat „progrese spec
taculoase" pentru a înde
plini criteriile Alianţei

- SC SUPER MARKET SA 

DEVA.Bd Decebal.BI.5,etj.1 

Angajeaza agenţi comerciali tineri dinamici 

cu iniţiativa preferabil cu autoturism sl carnet 

Oferlm poslbllltati nelimitate de câştig •- '’ 

in ;ofasele Orastie.Simena. Deva.Brad.Hunedoara 

Condiţii, varsta maxima 35 am 

; Relaţii la telefoanele 214246.213445
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M rik  l r i  R t t  O JM W t Dragestua m # r  
durerea m iri 9 #  « 3  Ceaiul de la ora 
5. Invitat ac tera ţ *USpi Fotiuet 1 9 3  Cm,
m  H a C u t a a r a  ln  Inme 
m  R »  «(#: M M  tV M  M i# -
SRr; M 3  $T ta4eea;Jd*.aur; .2 2 3  K m |*- 
men (L Japraia Tj% 2 3 3  Madion; OA»

T3^ T, bdtdr dîUrttsoaţa f; tţ55 IMar 
O voţbă să ţl mai spun-,; 9 3  Ţânăr şi 
ni Imune m  u i  spart - la nrinatsr aotoo 
Paradise Beach (r); 1 0 3  MASH (r); 1 1 3

**A0 Actualităţi; 
AMinprenrieră; ia

ec„ ^ ° su a  popK t. i S
MMASH de *
« t e  P,5ri din* FlS

I  Meteo. sp*rt; |

s Pro Tv- lîo fTcfeS
fran ţei (rez.);

' Frumoasa şi bt 
I »  prinţ» fa. miezul nopţii

t ,  LUNI, 1 IU U R
T V R 1

- 13,00 Actualităţi; 13,10 TVR leşfa 9 3 3  
fV R  CluJ-N.; 14,40 TVR Timişoara; 1 5 3  
Canada — ţara m arilor lecui'if U R  Ac* 
ţualităţi; 16,05 De luni până luni; M M  
Sfe-am interesat p e n fa  W St |7 tS  3  
In 4b. maghiară; 1 8 3  J i r  M ite  (d 3 t 
0 ,00  Atlas; 19,30 Fpfa. şi băieţii (s);: C 0  
A ctualităţi, meteo,- IHBjpiirtV 2 * 3  Mrp* 
ţratch (s); 21,45 Transfocator; 22,Kx W -  
w u liric. Opera nC tii# iU H a*  du I f t»  

(p.J); 23,15 A ctualităţi; 2 3 3  CiefPM». 
Ihirul Franţei (rez.); 23,48 IWfcU Brie. 
Opera „Cenuşăreasa» d? IteMUm ( p f a  
1 3  Hard TVRCIofa

• T V R  2-
r. 1 3 3  Actualităţi; 13,10 PstTHe» fafru 
♦deal şi real; 13J5 Drumul spre Avtialou 
* 3 1 4 4 5  Confluenţe. Piaţa albă M ţR H  
Pecia Neagră (r); 15.40 -BUCTdtUŞ epURr 
Albastre (cfc4 .̂ Î L #  Dragostea mea, du- 
berea mea ţiY. 1 7 3  Rttseaua de minte;

B
.4N Andrea Celeste (s); 18,30 fn faţa 
rs; 2 0 3  Arte vizuale; 20,30 Tribuna 
|M C M d m i ş t ^ 2 t t i  TVM 
«UM Sfinx ( « f e l i l f a Ş  Ba* . .

92,45 Mag. sportiv internaţional; 0,30 Mu- 
Jpica e viaţa meat

P R O  t v
T 7 3  Bună dimineaţa!; 9 3  T â # r  şi B»* 
'tin iţttt (r); 9,45 Spor* la urimri; 1 0 3  Pa- 
vadise Beach (r); 10,30 Lumea filnwuu» 

Jir); U 3  Danielie Steele’s — Bijuterii (f; 
tpJRţr): 1 2 3  Prindeţi-J pe Smartl (rU, 
t2A5 Ş tiri; 1 3 3  Cheers (r); 13,30 Acaput- 
«u  Heat (r); 14,20 Verdict: crimă! VL 
*5,10 Procesul Europenelor (r); 15,40 f a »  
.Jret sportiv; 1 6 3  Paradise B e a # - (s); 
9 6 3  Tânăr şi neliniştit (s); 17,30 T a #  

-fs); 1 8 3  Brici: 18.15 Bună sem # Bueu» 
“ ţd t; 18,45 Cheers <s); 19,20 Doar .0 vur- 

trirţi mai spun—; 19,30 Ştirile Prii Tv; 
r Şinele r i t e n ,  Married Men (f. SUA 
ti 2 1 3  te r ile  Pro Tv; 2 2 3  NASH 

; 22A<*-fmcfadl ta v p e u ta - ţa â ' 
ol tth  Ldtl

(f. SUA 1989); 0,40 Ştirile Pro Tv. 
MARTI. 2 IULIE 

T V R 1
7 3  TVM. Telematinafa 

r i;  9 3  Santa Barbara 
(r); « 3  Dafi 

de; 12,40 Dj»^4 
, 1 4 3  AemaBlMfa H I*

-0S3 TVR Chij-N̂  lă »  MP 
4 5 3  A ctualităţi; 16,10 Fii tu « telţlfa
16,45 ^o n v ieţu in ; 17,35 C u u ri^ i neca-

ane“ ; 18,30 «H a# partidelor par
are; 18,55 Medicina pt. toţi; 19.25

con- ? 
IK H eca ţi; 

Tfcme s 
♦udă, i 
5 aju- s 

-  ... x tc -;
ju r v»;- irita, tm eu.

sta-
pe cu

R  Muc să
#  Un 

fe» « r # »  vă 
‘ să e ta tu iţi

!e în

Relaţii te ta s s t t  cara. tensionale. Oboseala ■»'
predispune la  eelută cfumaucâ; iscroc că cineva 

conflicte ie. P)nafjlet3te; cotidiene vâ . dau î 
«fa. cap. Amânarea decmBor v-ar putea aduce - 

Sehinjbările de fa serviciu nu vă afectea- 
m  ' * #  e *  şi nimerită pentru a vă schimba aspectul ■ 
ffaV i’tnr. Probfame eu achitarea vnor taxe. ia cum- 
părătnii.

: >  . VaiJ.;
0  evadare In afara oraşului şi-o companie veselă , 

surit recomandabile. Discuţii cu persoana iubită, du- ,' 
minică. Situaţia dv financiară .'nu e prea fericit^. Marţi, * 
.ţrSbfib prea ppogtindte vă creeilă, probteme. Şansa de

ddfalwHbiy; de- casfautl. Drumurilaţ 
fesîţr to fntâirtplrtârâa partenerului’ de vi 
cearcă să fîe conciISmţ, şi amânaţi discuyiie-.pe altă
4m*. 1 ’ t '* ft .*■ y > ."v  v  '}'■ & ■$ .

u '  M  v — * -">;*x
Crinceuţea^-vâ eforturile în căjnin. Dumiaicd, lu-v 

crilrffc vă  fes foarte greu, ceea ce;: ! ^ l | ! 0 f i # M  <10: 
DCjBfaepRit de Ia o  pfa^»nă puţiA bOTdSOTtSr -iSarfa  ̂
rierai de afaceri" vă prdplune o invesţlţie mai âegpe- . 
b f d  Miercuri — şause ănarf de căsfiguri. Şefii par 
să apreeîeze im'ţiatrvele dv. Nemulţumirea de Ta ser- 
vţclu tsebufa s-o depăşitf priiitr-o atitudine rezervată.

. ■ * ; : ' wmşofiM S. *
Avuţi o idee strălucita şf cu greu TriSiţi; s-o. 

puneţi in practică EntjuaSasiftîS dv £- molipseşte pe 
jK^teni* duminică. Piapufaritaţea maxituă, ttsp îra ţia : 
şî, specufaţfiXe vă ajută. Kelă^a cţt persoana, iilbiîă 
evoluează bine. Posibil să cilJfaâştrit. o femeie care 
vă ajuta la serviciu. Dacă nu sunteţi atent Ia infri- 
gifa ţesute In jurul dv- de o femele veţi avea neca
zuri, . -  . ' . .

. > : . . . .  BALANŢA ■ '
; Nu sunteţi într-o formă excelentă,' dar. nief mult 

de lucra nu aveţi Duminică, apar unele piedici pro
fesionale sau legate- da ţălătoriL Timiditatea vă în 
curcă, dar un prieten vă ajută Marţi ar fi bine să 
v i  depăffiţi qomoditateaţ şi să  faceţi , o ieşire ta grup; 
Amâmaţf :r#işşşuriţl% ftksarca^: să # Ia«aţi un con- 
N faL #  evitaţi o greşeafa .a“partraer»d«i. Vineri e p e -  
sibd şă-petaiiţi fami. J

r,i Capâeiţ^e 49" m â^ertarig ’înăidgiă. Fopularitafaă 
iţk şş-eş'ţefy vâ a ju ta . »  ^rezriyaţî . duminică sttuaţa  
foarţe co^ij^tcciţe. _Mai sensibil ea de ofeîoei;riWroc 
c ă .#  pri#H*A*â adBfce c» pităearele: -păm ânt fed - 
bleme cu  ̂banii; care-şe vyr reaoiva în  cele din u rin ă .: 
Aveţi oeagi^ *ă "puneţi la p tâ r i 'o  problemă de ser-..

. Vi»»ri-VĂ ,sâ)nt favorăbîle activităţile irjfaîec-

,'A ; j  i ■ ■ SĂGETĂTOR
J ; A t m ffae  sâ  aeseptaţi măcar una din invitaţii. 
Duminică — un dar neaşteptat; partcncrnl vă refa- 
tează modificări de la serviciu. Familia Vâ sprijină 
... . .  .. ■ p ifg  dfa vâ puteţi descurca şj stagar. 
MaTţf \%'’"alTra|rii aprecierea şefflca-. Renunţaţi fa 
tentaţia denaturării adevărului, că o m ai' bine,,M iri 
necazuri cţt persoana iubită; o relaţie sentimentală 
ascunsă iese 15 Iveală.

CAPRICORN
Renunţaţi la activităţi intelectuale In favoarea 

celor etamestfee. Duminică vâ jjgifaţi clin teama că 
nu vă ajunge tîp^u!; c§nd nu Speraţi, prim iţi ajutor. 
Posibil ca partenerul de Viaţă, să câştige bani. M arţi 
—» O zi bună ta plan sOcio-profasiOriaL E  posibil să 

găsiţi solttţii problemelor, de sănătate. Altercaţiile, po
sibilele pierderi sunt contracarate de bucuriile făcute 
de copii.

VĂRSĂTOR
O  Întâlnire neaşteptată v ă  tulbură; cheltuiţi t 

sumă exorbitantă; gândiţl-vă Ia ziua de mâine. Du- 
rdinică riscaţi să aveţi neplăceri dacă nu vâ folosiţi 
energia ta scopuri constructive. Prudenţa vă scapă 
de efectuf sforilor trase. Marţi* discuţii pentru bani 
cu partenerul da viaţă. S-ar.pute» concretiza o MM 
se«afetâ. Joi. şi vineri fiţi răbdători căci astrele nu vâ 
favorizează,

;“ J . , '  ' P E Ş T I
H-Jjl intâfâlre da-ăfaceri,, un contrari avantajos. Eki- 

njinţeă e bine să nu. rămâneţi singur acasă Luni 
a o ^ r ^ i  r i i ^  cheltuieR. Calinul vă ajută să arătaţi 
înţelegere celor dh* jur. Fiţi iiniştit cări autorifatea 
nu vâ e  îh pericol. Relaţiile cu persoane de sex opus 
vă n a t  favarabileţ, dar e bine să fiţi prudent. Vineri, 
succes la -serviciu, dar şi în treburile cassice.

/
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S.C, ELECTR© PROIECT S.R.L. DEVÂ

•  CONFECŢIONĂRI TEXTILI (CŞOITO- j 
RESE), în condiţii avantajoase. Informaţii De
va, telefon 231366 său Matcx Deva, poarta 3.

S.C. METAL EXPREŞ SJUb. DEVA

Cu sediul în Deva, str. 16 Februarie, nr. 3.

ANGAJEAZĂ CONTABIL, de preferinţă 
cu studii superioare,

Relaţii la sediul societăţii între osele 9—13
sau la telefoanele: 219522; 219473. ' .(330668)

S.C. METALCHIM S.A. DEVA

Cu sediul In Deva, bdul 22 Jpecembrie, bl, 4, 
sc. A—B, jad, Hunedoara, având că obiect d t acti
vitate comerţul cu ridicata ţi amănuntul a produselor 

1 metalo-chimice, în conformitate că prevederile le* 
ţ gislaţiei privind privatizarea societăţilor comerciale 
, ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PENTRU EVALUAREA 
SOCIETĂŢII.

La licitaţie pot participa numai persoane fizice 
sau juridice, autorizase, care îndeplinesc următoarele 
Condiţii: ,

•  pot realiza şi preda raportul de evaluare. în 
maximum 2 săptămâni de la  data adjudecării li
citaţiei;

•  pot face dovada plăţii garanţiei de participare, 
în valoare de 1 OM Mp lei.

Celelalte condiţii de participare sunt prevăzute 
în documentele de organizare fi participare la lieitaţie 
(Regulamentul şi Caietul de sarcini).

Ofertele se depun ia sediul societăţii până ia 
data de **. 07. «AM, oră IZ.

Caietul de sarcini precum »i alte informaţii su. 
plimentare se pot obţine la sediul societăţii, sau te
lefonic la OM/612844, f»X «94/626118.

Preţul Caietului de sarcini este de 190 OM lei, 
iar taxa de participare la licitaţie este de IM MO lei.

Licitaţia va avea iocTn î l .  07. 1998, ora 12. (33M7)

jMmă
, * .V / . V ,W . V

*Vt*i «S
m m

N M-V. ' ■

w ţSW!

I

mgSgsrn
CUMPĂRĂRI

•  - Vând Datsun Sunny,
* 90 000 km, consum 5,6’.

Tel. 214086. (351)
•  Vindem casă '(birtul

* „Lâ Bâiatti»), tel. 625857.
1330711)

t •  Vând talon Dada ■ 
J 1300, informaţii tel. 626681, 

după ora 15. (330709)
•  Vând două căldări fa

bricat ţuică 230—150 (Ia 
comandă execut ‘ altele). 
Gabor Ianoş, corn. Dobra, 
Str. 23 August, nr. 17.

r . • r . ((325)
, e Vând tractor 35 GP

im port Germania, infor
maţii la sediul din Gălan, 
str. Crişeni, nr. 41. (306)

4 •  Cumpăr talon Peugeot 
505 Turbo Diesel, infor
maţii tel. 230978. ($!1)

î  •  Vând pian Bosendorifer 
coadă scurtă. Deva, tel. 
217224; după Ora 17. (303)
' •  Vând tractor 15 CP,
cu utilaje. Simeria, te l/

/660644. (318)
b •  Vând casă în Deva.
atîâ, gaz, tel. 223221. (320)

Vând remorcă auto închiriere, în data de. 11.
5 300 înhvrtriculată, 07. 1998, ora 10, urrtlâtcfa-
K M ă  <30081) rele spaţii: clădire - |n

ţ strada ‘Progresului, nr. M ,
' •!. •  Ăfâii4 garsonieră De- ; 135 mp, prestări sefevidi,1

va. Libertăţii, bl. I, ştaj preţ pornire 3500 lei/mp.
5, âp; 62i dtipă orh 17. Teren 1758 m p,-preţ por» 

(347) nire 1000 lei/mp; clădire 
în strada M. Viteazul nr. 

•  Vând Volvo 760 GLE, 2, —-46,32 mp., (2 camere)
aer condiţionat, recent : a- 
dus, înscris, DLjrM, ex
cepţional, 5 800 mărci. Tel. 
056/143040. (7082)

teribâ, 
s bună.

•  Vând TV izot
motor Braşov, stare 
Tel., 628141 sau 626073. du
pă ora 16.' (330712)
‘ . i  ‘

•  Vând caroserie Dacia 
1300, completă, veche,. şpriţ- 
chit, 600 DM, teL 642^80.

\  (9650) /

•  Vând convenabil VW 
Golf, înmatriculat, fabrica
ţie 1979, Orăştie, tel. 6419J3.

. (9654)
'\:£,

•  . Vând apartament 2
camere, etaj I, cu telefon 
şi garaj, Orăştie, str. Mu
reşul. \  Informaţii t£l. 
064/172195. (9962) .

■■■:fţ*k■■ bb. 3 ■  •••' "ii'-i; ■ : ’p ': ' ■ '.'• :ţ i ; 
^ •  .Vând eaţoserie > echi
pată, Dacia 1310, fabrica
ţie 1985, cp sau fără ta-

prestări servicii, preţ por
nire 3500 lei/m p,' teren 
strada M. Viteazul nr. 4. 
336 mp., preţ porhire 1006 
lei/mp. , (7081)

.  ÎNCHIRIERI
r-
•  Caut de închiriat. a- 

partament 3 camere, mo
bilat şi cu telefon. Relaţii 
4a 056/201789. 1349)

©©MEMORĂRI

; , •- Rostie ; este , oasa, în- 
durerât ‘ îmi este sufletul, * 
tt-iste sunt zilele de când : 
in urmă cu şaşe luni 
moartea groâznică m-a 
despărţit pentru totdeauna 
de cel mal Iubitor soţ din . 
iunie ■

, - m  ■ , •

OFERTE 

DE SERVICII

7 R'AN SPOR r «ARFâ 
lu camioane soc n a ţ 

iei: 6475»? orei

Vfirtd casă, teren, grăi . lom Avariate puţin spaţe,
dină, etan. Baru Mare, 

‘informaţii fam. Ciobeică 
sau te l 055/215428. . (305) 

•  Vând tractor tJ 650 
« . . .  Mintia, 85, preţ 17 
milioane. < (313)

Orăştie, tel, 647556. (9654)
( •' ' ' v

•  Centrul de - sănătate 
Baia .de Criş anunţă lici
taţie publică in data de 4 
iulie 1946- ora 10, pentru

•  Vând (schimb) apar- aşhiziţionarea de rtedica-
tament 4 camere tMtracen- 
trâl ne (mobilat), tel. 
f i 1040. dtlpă ora 18. (340)
I •  Vând pui Dog german 
negri. Vulcan, te l 571901,
§>âhă la or» 20. <315)

* î •  Vând betonieră nouă, 
fără  motor. tel. 660864.

(30093)
•  • Vând 2000 mp teren

intravilan la drumul Co- 
eiei, taL 611856. (30090)

-m Vând urgent aoarta- 
■te n t trei camere, Gojdu, 
o m e r. te l 625563. (307)
; '■m 'Vând' urgent aparta
ment Sâmeria, trei camere,
*taj 3. parchet, gaze, bal
con închis, lei. 068/169408,
(Braşov. (339)

-iji •  Vând Seat Ibiza 88 
înmatriculat, tei. 221058, 
jăupă ora 18. (302)
iţ e  Vand urgent Dacia 
IsŞlO nouă şi cositoare, tel.
622012, ora 20. (297)

;.iş§ •  Vând apartament trei 
temere, Deva. M. Viteazul,
JH. 46. etaj 3, ap. 17. (23&)

•  Vând bar şi. atelier 
an ic cu sfrâng.ămbele '

ţn  incinta fostului C.A.P. 
fîm pa. tel. 218708. după 
ora 17. (328) . ..

•  Vând garsonieră De- . *a teV 711953,- (9917)
¥6, Mărăşti, bl. 5, etaj 4, - *
6|U)61. întf-e orele 18—20. "
1 : - ■ "<329)

mente compensate şi gra
tuite. Licitaţia va - avea 
•loc la Direcţia sanitară 
Deva. t ’ <9M)

•  Primăria comunei Bu- 
qeş scoaţe la licitaţie iu -

-crărite .de' «p â ţa ţp  capî- 
tale lă  teoate-primară f i  
căminul ctjRtsaî Stăriija. 
Licitaţia va avea loc te 
26 iulie 1996, ora 10 .(9209)

•  Vând cortbină Glass,
de păictase, import ’ Ger* 
nania, iAf. te). 621363. "

(9937)

•  Vând ARG 242, Die
sel, preţ foarte avantajos. 
Inf. tel. -714792. (9931)

•  Vând apartament 2
camere, zona teatru, preţ 
negociabil. Informaţii r la 
te l 714672; între orele 16— 
19. (9933)

f •  V'ând chioşc vmetalic, 
27. mp, preţ 7 milioane lei. 
Tel. 728370; ’ . (9932) -

•  Vând chioşc pe strada 
Grădinilor (Lipscani), re-

• Ccxninco SJ±. De- 
ve, cu şediul te strada De
pozitelor. nr. 2 A, tel. 

’ 626482,. .angajează meca
nici auto cu o vechime de 
minim 7 ani. (317)

•  ’ S.0. Lucaciu , S.N.G.
Devâ angajtetes de
pozit cu garanţie materială, 
contabil. Reiaţii 614145, 
după 20. (346)

m a t r im o n ia l e

, •  Francezi doresc; căsă
torie eu persoane.serioase

-40 alte <3tMtrles Bol- 
zan, Saine-Vhden 33S86 
Monsegur France. (190)

DIVERSE

•  S.G. Octan Petrocom
S ilL , Deva anunţă mărirea 
adaosului comercial la 100 
lă sută '  (344)

PETRU BOTA
31 an i Te voi iubi me

reu, te voi plânge în fie
care zi iar dragostea şi 
sufletul tău bun cu care 
m-al înebnjurat cât al 
trăit îmi vor lipsi pentru 
totdeauna.; Na' te voi uita 

-niciodată puiul meu drag. 
-Gomemorarea, 29 iunie, 
ora 12, la mormânt. (7200)

•  Soţia Maria, fratele 
Vladlmir anunţă cu du
rere te suflet trecerea ţi
nui aiţ de când a  plecat 
de lângă noi cel care a 
fost

* Vând apartament două 
camere ultracentral Deva, 
ţel. 660538. după ora 17.
• , (332)
! •  Vând casă, anexe, gră- 
dină. Hărău. tel. 611446, 
7—24 (333)
' •  Vând apartament două 

temere, etaj 1, ultracentral, 
t e l  611446, 7—24. (333)
i •  Vând autodubiţă Re. 

natllt *4, preţ 1550 DM, in- 
formaţii tei, 217474. (30095) ;

•  Vând Dacia 1310, ff- 
fcr?t;aţie 1988, stare irepjp. 
şabilă, convenabil, tel.' 
217773

‘■:m Vând Audi 100 — 1980, 
2119 cmc plus piese, 4500 
DM, tel. 711382. (30082)

•  Vând apartament două 
camere, Deva, zonă cen- 
trţlâ , încălzire gaze. Rela
ţii la tel. 053/241202 -şl la* 
serviciu 053/218530. (312V

ANUL VIII f  NR. 1666

. _ _ Cooperativa;;. * Arta 
pcmulâră cu '&edîăli ln Hu- 
nedoara, strada G. Eteessjj, 
nr, 15, oţlânjzeajă liqita- « 
ţie pentru. izare ds mlj- S
toate f i ^ g  Licitaţia va . |
avea ■ -jtoc^fe-'.'data de 4 
07. 1996, pgntoa'* sistemul 
coop^gaai-^ t e ta s u â im ti

din afara sistemului - coo-
Pteatfct.

•  V â n f  Renault 
duba, Diesel, 1.5 tone, ?' 
înscris, fabricaţie 1987/
7900; mărci Tel. 720579.

(9936)

» 'S.G. .Prestatorul S.A. 
Haţeg atumţă scoaterea la 
licitaţie publică în data 
de II. 07, 1996, ora 12, 
spre vânzare a unui auto. 
bu2 UDM 112. (7081)

â  S.G. Prestatorul SA- 
Haţeg ân^şţă scoaterea la 
licitaţie publică, pentru

•  S.G. Ram confec
ţionează: aC&periri te* 
rase — marchize — 
22000 lel/mp (cu struc
tura metalică — op
ţional); prelate ca
mioane — remorci — 
23 000 lei/mp; hidro- 
izolaţli , terase blocuri . 
— hale — 35 000 lei /  
mp (10 ani garanţie) 
cu material , textil 
impregnat cu PVG 

import Germania, tel/ 
fax 054jE211128 orele 8— 
17.'* ' ” (9898)

ALEXANDRU COSt«A 
de numai 61 ani. Parasta
sul; sâmbătă, 29, itmie, 
pra 9,30, la Catedrala Or
todoxă din Deva. (311)

DECESE
•  Elyira şi _ Sorin 

Andronaţhe transmit doam. 
rielor Crişăn Teodora şi 
Voichiţa sincere condo
leanţe pentru ^ pierderea 
foţului şl stertdui. (?086)

)nd ucerea 
„Condor" S.A. Deva 
transmite: doamnei
Grişan Tehdâfa, di
rectoarea B.G.R. S.A. 
Deva şi familiei sip- = 
cere condoleanţe pen
tru pierderea prema
tură a soţului. (330672)

VREMEA după-amiaza când e po- | 
sibil să cadă averse tre- | 
c&toare de ploaie, înso-.^ 
ţite de descărcări elec-,* 

TW'SC— tricc. yâiitul va sufla » 
jn ge„eral moderat din , 

Vremea va fi în general nord-vest. Minimele vor * 
frumoasă, dar răcoroasă oăclla între 8—13 grade [ 
noaptea şl dimineaţa. Ce. C, maximele între I 
rUl -va‘ fi variabil cu în- 20-—24 grade C. (Maier * 
nourărl mai- accentuate

S O PD LiD AVA0 S A ucvd  H

^  V a  oferă prin ^ e p o z itu î En gros lă 

fftâi avan ta jo ase i preţuri un bo'gaţ 
Sortjjfîent de: 7

te purigi hârtie; •  pungi ny jon; •  pTasd. 

ti'p./tiâyo; « s a c i  m w ia je ri;D  saci p lastic ; 

•  hârtie  am bala j .(toâtet s o rtim e n te le );! 

te hârtie  scris: •  p licuri; •  m arfa impOcjţ* 

Franţa, ca lita te  excep ţio n a lă  

V^ăitaţi d ep o zitu l nost

In tp rm aţii la te le fon  621 
«ad  la « e d iu l soc ie tă ţii 

22 © « « ^ in p rie i n r. 257

t d c ix -t de

EDITURA ,
Dţ

de cu pul :'zilnic, de 
luni până tînerî, între orele 8—18, îa sediul 
redacţiei şi la telefonul 211275.

#  VINERI, 28 IUNIE 1<#6

si



B tKC A  AGRICOLA SJL

! Filiala Călău

Anunţă vânzarea la licitaţie a următoare
lor autoturisme:

•  Ba&i i m  an fabricaţie 198& '
•  Dacia 13M. an fabricaţi* ÎSfR  
Licitaţia se va desfăşura în zilele de 2.

07. 1996 şi 9. 07. 1996, la sediul Băncii Agricole 
'S.'A, Filiala Călău, ora IA. ■ _ .■ ■. ■ ‘

Informaţii suplimentare se pot obţine fa

’J  S.C. MONDO TURISM S.RX.

f i  Cu ■ sediul in Deva, te*. 212162. ‘
1 Aduce Ia cunoştinţa celor Interesaţi că în
fi fiecare joi dimineaţa avem plecare la Istambul 

cu firma „ORTADOGU* la preţul de 185 000 
lei. Nu se taxează bsţajde.

i s f o r m a t o a r e  d e  lin i!  H R  şî
0®fYl®D2l, pt toate tipurile de televizoare
lyyxt f e t i n i c e  ; - '

Cy-Nopipc,q-. stf Poŷ uiJir. 73. tel: 064/438401, fax. 064/436403

, . Hunedoara, 2700 Deva, str, A. Iancu, Ht/2, 
teL/fax: «904 854) 22J3.28.

c u r s  r a p i d  d e  l i m b a  e n g l e z a  

c o n t a c t e  d e  a l a c ^ n  î n  A n g l i ;  

e x c u r s i i  \

660935.

SBSa .V.

I . ; /  : • ■ ' DEVAf:T ; •v'i-. ■ v-
tf'.f. - r':'-,,.' ■■ c.- r.

. VA
retoobinare. nhtrlirirtr •

S  Conductor babiaaj 0  R # 6 ^ 5  
. SStxatBol0^9«nu>. v  ....

i  Izolaţie combinată P724.
I M  la m d  r iw trd u h n ta

•  Tub siHconic 0  1,5 8 mm,
•  Textofi* 1-^W  mm. ' '

■ ; •  Bandă albă (Postăvarul).
;i< - #  Vândă contracţie.

• -  Bandă de sticlă impregnată şi neim- 
pregnatfi.

•  Bandă Vegetală 20 mm.
V  Conductor VL P,y (Myf) 0,75-1# mmV
•  Cabluri MCCG.
Materialele ce nu sunt în stoc vor fi apr#, 

vizi ouate iu  baza uu«i «onenri fem e  în ma
xim 48 ore. Informaţii ' zilnic la tel. 054— 
723483, între orele 8-—21. (33066%

~ L ' ' . - ' \--? r■ - : • -' ;

r  __
j  S.C. ANDREI

mmţmrnm* mm .  mm*mmjf

S jK J.
D  E V A

f  p ih  # O  ff lî® iO  « ^ R B S S  |*>W ^0ID  . •  - ţ ţ w î - . - : . *
' • ... ’ |  V Caută colaborate! cu magazine ultracen-|

VA Afară i— «i t n w fc  servicii: ! Straie pentru reprezentanţa, tel. I
•  developări filme |  f  ' (3 M tQ |
•  prelucrări fotografi, 'ta/facilităţi f t #  ; - # ■■. .» ■ ■.. ■ !■ * .W . ■■.... ;----- - ...•— ■

casei I I  AMBUTAJffŢA JUDEŢEANĂ DEFA I
color pentru acte, însum ai » »  -

la copcurs iu  data ide &#X1996^J 

superioare soţ»!
|  Şmedii în specialitate;
* I  # 1  post şpf formaţie mecanic auto, tetea  
) M ii superioare nan medii de specialitate; ->| 
; |  •  1 post «chirilor, studii medii. :|
I i  ' Informaţii suplimentare la sediul Ambp-S 

, Mmm -u 11.  ̂Ku.«va *. w eams mai avan- ! Ilaoţei judeţene Deva, str. Depozitelor, or. % | 
j tajoasc preţuri. , . • «teL 62155#. W
|  BDUL DBCEBA.L, BLOC I, PARTER. j 1 ............. ..................-  - ........... :------- ---------*------ —
i  ■ ■ tfâagă B,T.T.J. ■ . v.̂ , î ' f  S.C. BANC POST SJL v J
1 ; ............_ :-------f '?1 l,r> 1 ■' . i ■ 'iriBi'imi. r.i ju m ţi 11 uĵ ., |  |  . «. o j #
> ;; . ■ S .r  r  IOMCOOP S A . SI1«U - j *  - ■ Ŝ cucsauls» judeţeană HtoediMura --- Desa * J

4- -  - - - I  |  VINDE PRIN LfC l l  AŢLE PUBLICA : • ‘ |

de 3500 Ifel//îg, cu plata pe Joc. P*e- j- - *w»» ** e*"'"* r
, L l r ^ te i°  *  - ^ * 1  i  ^ W ş i N A  DE D ttV IÎU A T  sticle bete1

ooiar. . 12 rezervoare pentru f«bricar«a beţii, pro-;
‘  rietatea S.C- GABOR »  JDRJA S.N.C.

. ;C«ntiKgră. la.aeriiul ^KţBlâ SanliLr»m-'^U..
I Bifa nr. UO, o r n a ţ i  | ' -

I  la preţul ^  | % g£ l a M M l b  foste grajduri, amenajate

* £ g * * m ie ®  ."*■***?• ®  « w * .  | 1  •  JaAŞWA DE ««BurratiAT «tidb

* InfomiaţSi vupllmentarre la telefon ; j
|  «69/229213, 229214, 229622 şî fax 069/2292*5, j

wmm #  •  mmm mmm • m

. Ş.C. „GENERAL 

SIMPREST“ SA . 

SfăffiRIA

-t—>

* «

4  CUMPABAŢI ŞI CITITI „PANCWRARiA- {
J ■ " ■ î
i Un săptămânal care poate deveni prietenul i 
jdvs. (467J l
1 * ••

L Preţ pornire! 230 600 000 lei. Suprafaţa j 
teren aferentă este *810 mp.

|  9  FERMA BGVINE HARAU, constâod i
•* grajduri, siloz, pod bascul si «ăi de aeces, fu i  

prafaţă de 21 7(»  mp. proţdietatea S.C. A -l  
JREŞ 8LBJL Preţ de pornite î l  

000©00 lei. v* * (I
Licitaţia are loc în data de 2. #7. 1996_şli 

16. 07. 1996, la- sediul fndecăţorleî Deva, 
executori judecătoreşti.

Informaţii Ia telefon: 211904 şi 21268^ | 
e Post Deva.

- Anunţă scoaterea Ia 

IţeiCaţîe pnbfică, în ve
derea închirierii, em 
i t e a  prevederilor H.CL 

qr. 1228/1900, a sţfâ- 

ţîttlul *sit»i(a4 In Sime-

■rta,. - rir. 4 ___
ld. 103. .te  R, paiter, 
lîl suprafaţă trtilâ de

i mmmmmmmmmmr n

ANUL VID •  NR. 1666

c m m m w m

A R M  U liu  il 2 5

si
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