
DOMNULUI
(Pomenirea Eroilor Neamului)

ha patruzeci de zile de la Praznicul 
Învierii Domnului nostru, Iisus Hristos, 
Biserica creştină prăznuieşte înălţarea 
Domnului la Cer. Este momentul când 
Iisus — Fiul lui Dumnezeu, se retrage din 
punct de vedere fizic din lume, rămâ
nând Insă, din punct de vedere al fiinţei 
Sale divine, permanent alături de această 
lume. Incheindu-şi opera de „răscumpăra
re a oamenilor din păcatul strămoşesc" 
şi celelalte nenumărate păcate individu
ale, Domnul Iisus Hristos se retrage din 
această lume. Nu o face insă fugind sau 
dispărând fără cunoştinţa cuiva, ci „înăl- 
ţându-se la Cer" în faţa martorilor oculari 
eace erau ucenicii săi Iubiţi: Petru, Iacob 
şi Ioan. Acest moment apare ca opusul 
tristeţii despărţirii care a marcaţ profund 
pe apostoli, dar care se completează cu 
nădejdea promisiunii că nu-i va lăsa 
orfani nici pe ei, rtfcj Biserica Sa, şi le 
va trimite pe Duhul Sfânt, care să rămână 
cu ei şi cu noi, până la sfârşitul Veacu
rilor.
: în această zi de sărbătoare, a rânduit 
Biserica noastră să se fac® in flecâie an 
rugăciuni pentru odihna sufletelibr eroilor 
neamului, care şi-au jertfit viaţa pentru 
triumful binelui asupra râului, în fră, 
mân tata noastră istorie ! Căzuţi? pe câm-
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pui de luptă în războiul pentru indepen
denţa României; în cele două războaie 
mondiale, său în decembrie 1989, eroii 
neamului rămâp pentru noi genii ocroti
toare, care ne învăluie In prestigiul le
gendelor vecine cu cerul şi ne încredin
ţează că puterile noastre sufleteşti cresc 
odată cu trecutul legendelor. Eroii neamului 
au închis ochii şl s-aO amestecat CU ţărână, 
dar, pe urma lor luminoasă şi nemuritoa
re, Ideea cea măre a libertăţii şl demnită
ţii noastre pluteşte peste ani şl rămâne în 
noi. Eroii sunt aurul născut din hârnida 
şi truda poporului român. Din brazdele 
pământului unde se odihnesc cei care s-au 
jertfit cu acelaşi d6r, s-a ridicat puterea 
noastră de a suferi şi a crede. Drapelul 
idealurilor neamului, pe care se află 
jertfele aduse de eroi, nu-1 putem părăsi, 
pentru că acest Duh este tezaurul nostru 
sufletesc. în faţa altarului străbun, ne 
rugăm pentru sufletele lor, cu credinţa 
In Dumnezeu, că dreptatea nu ne va pă
răsi până la sfârşit 1 Alături de jertfele 
lor, nu s-au mistuit friciedată făcliile celor 
înlăcrimaţi, ale durerilor şt suferinţelor 
neamului p Dumneaett sâ-1 odihnească te 
paee > â '-'

iy- -ai"-'.:: ■ ■ :'ş;
Prtot C oliW h  ILICA

Liga şi
Red. — Care esfe struc

tura ligii ?
, : P A , -» In : liga . noastră 
sunt incluse sindicate din 
minerit, preparaţie, con
struiţi miniere, construc-

. facilităţi membrilor săi. 
Pentru mineri; prepara
tori ' şi lucrătorii din con
strucţii miniere e mai 
simplu, deoarece aU în-

, Convorbire cu dl PETRU BltAIŢ, 
prim-vicepreşediute al Ligii sindicatelor 

miniere Valea Jiului

ţtî de maşini, proiectate, 
cercetare, sindicate apar
ţinând societăţilor rezul
tate dtn restructurarea re
giei. De psemenea, mai 
avem te ligă sindicatele 
fabricii de pâine, din e- 
leetronică şi electrotehni
că. Liga nu este un fel 
de şef al acestor sindica
te, ci doar coordonatorul 
acţiunilor majoritare. Fie- ; 
care Sindicat este inde
pendent. Unii au înţeles 
că ua ştedicat este mal 
puternic, păcă este bine 
organizat şi are bani. în 
funcţie de puterea sa f 
conomică, poate asigura j.

cheiat un contract colec
tiv de ţr-nneu bun.

— Cstod, cum acţio
naţi pentru rezolvarea 
problemelor sociale ăle 
sindicaliştilor ligii 9 .

— Intervenim pentru a- 
provfeioaarea cu . butelii. 
Când n-a fost făină pen
tru pâine, s-a apelat te. 
sprijini^ nostru. Am fă
cut d t̂oetouriie , necesare 
obţinerii repartiţiei de gaz 
metan gfj* minister, 'pan* 
tru Lupeni, am cumpărat 
un ecograf şi am asiguritt 
transportul lui din Ger
mania.. Am obţinut o hotă
râre de guvern pentru
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gratuităţi la medicamen
te pentru mineri. De ase
menea, Io la sută din cos
tul biletelor de tratament 
penţru membrii de sindicat 
şi saţf-seţii, Cât şi valoa
rea fntolrală a transpor
tului, 11 se decontează sin
dicaliştilor noştri. Minerii 
beneficiază de gratuităţi 
Ia încălzire (din păcate 
deficitară, deşi ei dau 
cărbunele BA.G.C.L1) şi 
de reduceri la plata ener
giei electrice (de numai 
0,23 : lei/kAV, până acu ml. 
Dar ne-am trezit cu o si
tuaţie aparte. Mulţi mi
neri pensionari, care se 
bucură de aceste facili
tăţi, şi-au cumpărat apar
tamentele dar nu locuiesc 
în ele. Le închiriază lihov 
mineri activi, car® astfel 
nu se pot bucura de aces
te gratuităţi. Aşa că vom 
proceda la verificări şi re-

Convorbire consemnată de 
sVIORIC a rd m a n  

— m m -
(Costinaare te pag. •  2-a)
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CHALLENGE DAY
O ZI A SPORTULUI,

A MIŞCĂRII 
Deşi Deva nu a fost an

trenată direct in intrecered 
sportivă — Challenge Day. 
— zi considerată, a şportur 
lui pentru toţi cetăţenii, 
indiferent de vârstă, ieri, 
în municipiu! Deva s-au 
desfăşurat o serie de exer
ciţii şi întreceri sportive în 
toate şcolile, asociaţiile! 
sportive, pe stadionul „Ce
tate", în Sala sporturilor, 
în sălile de sport de ia 
şcoli Şi licee, în Unele so
cietăţi comerciale, în aer 
liber.

La stadion a fost organi
zat crosul elevilor dtp cla
sele a IV-a din toate şco
lile devene. in toate şcolile 
în timpul „pauzei mari" 
au avut loc exerciţii şi în
treceri sportive care au 
continuat şi după orele de 
curs. fn Sala sporturilor, 
tineri dar şi vârstnici, pre
cum şi fă clubul sportiv, 
Centrul olimpic şi în alto 
locuri au fost organizate 
diferite întreceri sportive şt 
concursori ad-hoc. Pentru 
“ “Iţi. ziua de teri a fost o 
zf a mişcării şi a Sportului, 
iar pentru Unii o .posibili, 
tate de a face mişcare, de 
a combate 'fie şi pentru 
câteva minute stresul, se- 
dentarismul.
* •  • * • * • • •  ••«MU*

ROMÂNIA 
ŞI ? ^TRINA 

LIBERALĂ 
Este titlul simpozionu

lui pe care P.N.L. — orga
nizaţia judeţeană Hune
doara îl organizează as
tă ,̂ joi, 27.0S.1993, orele 
17, la sediul partidului din 
str. 1 Decembrie »r. 13.
Sunt invitaţi reprezentanţi 
ai partidelor politice, sim
patizanţi ai doctrinei libe
rale, (C.P.)

S C. „3 TV“ S A. 
TIMIŞOARA 

STUDIOUL TV DEVA 
A N U N Ţ Ă  

Reluarea emisiunilor 
de televiziune pe emi
ţătorii de program I şi 
II TVR, după Următo
rul program:

1. Sâmbăta — du
pă terminarea emisiu
nilor TVR 1 şi, în re* 
luare, duminica — de 
la ora 6,45, pe progra
mul I.

2, Duminica — orele 
9—-13, pe programul II, 

Informaţii suplimen
tare la tel. 095-613223.

Legea nr. 18/19D1 pre
vede, ppm se ştie, şi pu
nerea in posesie a deţi
nătorilor de păduri; care 
«uŞ test administrate, pâ
nă la revoluţia diri de- 
eeţnbrie 1989, de către stat, 
prin ocoalele silvice loca
le. S-ar putea spune — 
toate bune şi friă/oase. 
Numai că nu-s aşa. Şi asta 
4— din mai multe motive. 
In primul rând, pentru 
că legea stipulează că, 
după intrarea în posesie, 
proprietarii pădurilor tre
buie să respecte regimul 
Silpic, privind folosinţa, 
împăduririle, tăierile, în. 
(reţinerea şi apărarea pă
durilor, ceea ce foarte 
tnulţi cetăţeni nu acceptă, 
considerând că aceasta 
este o carenţă a legii. 
Poate.

Alţi foşti deţinători de 
păduri saii Urmaşi ai a- 
cestora vor cu orice preţ 
să-şi reprimească proprie, 
taţii® numai acolo unde 
le-âîi avut şi, dacă se poa
te, în suprafaţa integrală 
de atunci. Legea spune, 
însă, cu claritate, că orice 
fost (proprietar de pădure, 
indiferent ce suprafaţă a 
deţinut cândva, nu poate 
reprimi decât 1 ha, în

să dacă a avut mai pu
ţin de 1 ha, va primi doar 
atât cât a avut. Mai mult, 
destui dintre cei care au 
avut păduri nd se prezin
tă la comisiile locale, con
stituite te scopul redării 
foştilor proprietari sau ur
maşilor acestora' a supra
feţelor de pământ şi de 
pădurr conform Legii hr. 
18/1091, cu toate actele 
necesare, care, ce-i drept, 
nu sunt nici puţine, nici 
uşor de Obţinut.

— Care este situaţia pu
nerii în .posesie a pătrar!! 
la nivelul OeOJului Silvic 
Ilia ? — 1-atn întrebat pe 
dl ing. Ştefan Ciolănel, 
şeful acestei unităţi.

— Nu-i prea roză. Ne 
lovim şi noi de aceleaşi 
greutăţi, ne confruntăm cu 
aceleaşi probleme ca pre
tutindeni unde se desfă

şoară această acţiune, îâ 
forai normală şl benefică 
pentru oamenii care aU 
avut păduri.

— Câte ba de pădure are
de festituit proprietarilor. 
ei de drept Ocolul Silvio f 
Ilia? - . '

— In jur de 3 oflQ de ha. 
Cam atâţia şi-ati reven
dicat până acum păduri
le, deşi numărul lor se 
pate că este mai mare..

—■ $i câte ha aţi redat 
oamenilor? j

— Foarte puţine. Doar 
vreo 309. Lucrăm extrem 
de anevoios, această ac
tivitate fiind suplimenta
ră obligaţiilor noastre cu
rente. Sigur, am găsit şi 
oameni înţelegători, care

DUMITRU GHEONF.A 

(Continuare In pag. a 2-a)

CONSTATARE:
Când nu te caută nimeni, atunci e mai 

mult ca sigur că nu mai ai nimic de dat.

în  atenţia cititorilor
Abonamentele Ia ziarul „Cuvântul liber” 

pentru luna iunie se fac la oficiile poştale, fac
torii poştali şi difuzării de presă, până 1» data 
«le 28 mai a.c. inclusiv-

Costul unui abonament este de 250 Iei, la 
care sc adăugă taxele poştale.

Dispar meseriaşii ?
Trecând prin faţa Sec

ţiei 69 Croitorie a Com
plexului „Unirea" Petro- 

mi-aiBpHtţil un =

avut parte alei «b «***»; 
timp In urmă-. Efâ ternă 
şl din cauza aglomeraţiei 
din trei» tei s-a desprins 
un nâsture. Am Intrat 
să etsr un ac cu aţă- 
„DaţLmi paltonul şi nas
turele" a fost răspunsul 
1a solicitarea mea. DIui 
croitor i s-a părut nor
mal să-mi ■ tacă acest ser- — ---.... . ■ > • ■■
Viciu, fără să accepte nici
un fel de recompensă. (Continuare tu pag. a 2-a)
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A trecut un timp de la 
această întâmplare smul
să din banalitate de fru
museţea unui gest simplu, 
dar pe care atât rf- puţini 
ar fi dispuşi să-l facă. Mi 
s-a: părut firesc să dau 
bineţe acestui om cumse- - 
cade şi să-l întreb ce mai 
face. Dl Qheorghe Rîşno- 
veanu, şeful secţiei, căci 
despre dumnealui este

VIORICA ROMAN

Mm

f EXPOZIŢIE CHINOLOGI- 
INTERNAŢIONALĂ. Sâm
bătă, 29 mai a.c., la o-ele 9, sta

dionul „Cetate" din Deva găz
duieşte o expoziţie chinologică 
internaţională. La expoziţie vor 
participa peste 250 de exempla
re de câini de rasă din Româ
nia, Italia, Ungaria, Slovacia, 
Serbia şi S.U.A. De asemenea, 
manifestarea va fi onorată şi de 
cunoscuta firmă mondială de 
hrană pentru câini — Pedigree 
Pal —, care va oferi hrană pen

tru câini, ciocolată şi cupe câş
tigătorilor competiţiei. (C.P.)

© N-AU DATORII. De la a-
sociaţiile âc locatari nr. 3 şl 152 
din Deva am primit adrese prin 
care ni se face cunoscut faptul 
co acestea ini achitat în totali
tate şi la termen datoriile faţă 
de f, a o.O considerând că 
au ,fr*r -eu lii.se eronat pe listele 
publicate în ziarele nr. 873 şt 
874 din mai a.c. Facem, deci, 
rectificarea cuvenită. (N.T.)

o  GEST FRUMOS. Zilele tre
cute, la sediul poliţiei oraşului 
Brad, s-a prezentat dl Gheorghe 
Hurdea, pensionar din aceeaşi 
localitate, care a predat o su
mă frumoasă de bani şi acte de

identitate, găsite în zona auto- 
gării. Ele au aparţinut domnu
lui Virgiliu Popescu, din Hune
doara, care le-a pierdut şi au 
fost expediate păgubaşului la 
domiciliu. Frumos gestul găsi
torului, care nu s-a bucurat de 
munca altuia. (AL. J.)

O MULŢUMIRI DIRECTO
RULUI GENERAL. Agriculto
rii particulari din judeţul nos
tru exprimă sincerele lor mul
ţumiri dlui irig. Silviu Samoiles- 
cu, director general al S.C. „Si
derurgica“ S.A. Hunedoara, pen
ţru sprijinul - deosebit ca le-a 
fost acordat în procurarea dc 
tractoare, prin „Agroservice“ De
va. cu care au reuşit să lucreze

pământul în această primăva
ră. (N.T.) '■

O RENOVARE. De curând, 
unitatea nr. 95 (şefă de unitate 
doamna Iolanda Trif), din ca
drul S.C. „Mercur" din Brad, 
şi-a reluat activitatea după ce a 
cunoscut o amplă renovare. A- 
lături de cafea şi sucuri, se ser
vesc acum produse alimentare, 
lactate, brânzeturi, dulciuri pen
tru acasă, mezeluri şi produse . 
de cofetărie. Per sonului unităţii 
dă dovadă de o solicitudine mult 
apreciată de cumpărători. (AL.J.)

M m m
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să nu mai fie I
In legătură cu artico

lul nostru „Dacă-i bâlci, 
bâlci să fie l“, în care se
sizam unele aspecte iftega- 
tive din piaţa oraşului 
Brad, de la consiliul local, 
sub semnătura dlui mg. 
Nicolae Moga, primarul 
oraşului, am primit şi un 
„Drgpt la replică*. Iată, 
im.^enţă, ce spune pri
marul’:

;; „Exprimându-ne sur
prinderea faţă de afirma, 
ţiile făcute in articol de 
dl Valentin Neagu, Consi
liul Local Brad, primarul 
fac următoarele, precizări 
concrete pricind . . măsuri
le întreprinse*. Jn- - ultima 
perioadă de timp. pentru 
îmbunătăţirea activităţii 
in piejsjfe oraşului;
! 4. S-a înfiinţat, la sfâr
şitul anului 1992, un punct 
de control veterinar în in
cinta pieţei' de alimente, 
verificându-se de persoa
nele de specialitate toată 
carnea oferită la vânzare;

2. S-a modernizat (prin 
fonduri proprii şi sponso- 
rizări) WC-ul public din 
piaţă !prin faîanţare, obiec
te sanitare noi, punct de 
întreţinere — taxări;

3. Ş-a renunţat la siste
mul : necorespunzător şi 
total insuficient, de condu
cere a pieţei printr-o ad
ministraţie care a dus-o la 
faliment, descompletări de 
mijloace fixe şi stare igia„ 
nică proastă.

Societăţile care au în
chiriat piaţa de alimente 
şi oborul de vite în ̂ trim. 
î 1993 sunt obligate prin 
clauze contractuale să . rea
lizeze modernizări ale pie
ţelor, din care deja s-au 
realizat mozaicarea mese
lor vânzării • . produselor 
lactate şi din carne şi ni
velarea şi igienizarea spa
ţiului destinat vânzării â. 
nimalelor rtiici dii) obor".

In continuare, dl primar

ne face cunoscute câteva 
lucrări ce se vor executa 
in piaţă până la sfârşitul 
anului, iar în încheieri ni 
se atrage atenţia că „toa
te acestea, cu o minimă 
obiectivitate, puteau fi se
sizate de autorul artico
lului pe care îl invităm 
să „descrie** (? I) cât mai 
multe aspecte din viaţa 
cotidiană a oraşului Brâd“.

NOTA' AUTORULUI
Tonul cu care este scris 

acest „Drept la replică** 
face să înţelegerii că 

primarul Oraşului Brad este 
mulţumit de felul cum a- 
rată piaţa de aici. Răzba
te chiar o autemulţumire, 
ce devine mai ttihlt decât 
periculoasă la acest nivel. 
Să ne mai mtmms atunci 
că piaţa arată aşa cum 
arată?

Ge ne spuneţi aici, dle 
primar ? Că s-a înfiinţat 
un punct veterinar ? Dar 
nimeni nu i-a negat exis
tenţa. Că s-a modernizat 
WC-ul public ? Aţi fost 
să vedeţi partea pieţei 
dinspre Crişul Alb ? Aco. 
lo-j WC-ul I Că s-a re
nunţat la vechiul sistem 
de conducere a pieţei 7 
Foarte bine, daeă era fa- 

, limentar. Cel nou însă 
* şi-a demonstrat eficien
ţa ? Că societăţile . care 
au închiriat piaţa de aţi»- 
mente au dres şi-au fă
cut, că până la* '"sfârşitul 
anului vor face... Să fim 
serioşi! Nu-i mai lăudaţi 
degeaba!

De ee nu ne spuneţi ni
mic, dle primar-, de cele 
35, de magherniţe - (unele 
WC-uri publice) exis
tente in piaţă?. De ce 
nu amintiţi nimic de 
alte şi alte lucruri care 
fac . din piaţa , oraşului 

, Brad un unicat in judeţ ? 
Şi mai vorbim de obiec
tivitate ! Minimă. , - -

VAJLENTIN NBMiţ)

Dispar meseriaşii ?
(Urmare din pag. t)

vorba, era amărât. Uni
tatea s-a redeschis de 
curând, fiind închisă cât 
timp a fost bolnav (a su
ferit o operaţie la coloa
na vertebrală). k

Dar nu starea sănătăţii 
îl nemulţumeşte pe dl 
Rîşnoveanu, Este preocu
pat de'soarta meseriaşilor. 
Multe unităţi — de croi
torie, blănărie ş.a. — au 
dispărut, spaţiile fiind o- 
cupate azi de diverse 
tipuri de comerţ. Lipseşte 
forţa de muncă din sis
temul cooperatist. Până 
acum au fost şcolarizate 
pentru croitorie numai 
fete, care lucrează o vre
me, se mărită şi pleacă. 
Multe preferă să lucreze 
pe cont propriu, pentru 
că în cooperaţie lucrăto
rilor le revin doar 40 Ia 
sută din veniturile reali
zate. în prezent, a reuşit 
să obţină trimiterea la 
calificare în această me
serie a doi băieţi. ©e 
asemenea, crede că ar 
trebui să se ceară fiecă
rui meseriaş să aibă 2 
ucenici, ceea ce ar asigu

ra o permanentă reîm
prospătare a forţei de 
muncă.

Motive de supărare 
pentru meseriaşii din co
operaţie mai sunt. Deşi 
există funcţionari destui 
„la centru*', li se cer me
seriaşilor tot felul de si
tuaţii şi evidenţe, de par
că ar fi contabili. Nu de 
puţine ori acumulează 
datorii din "cauza cheltu
ielilor mari generate de 
chirii şi de întreţinerea 
spaţiilor. . .

Am întrebat şi de noile 
tarife. Cele mai mici 
sunt de 2 500—2 700 pen
tru manoperă la o fustă 
sau un pantalon. în 
schimb, manopera la un 
palton sau la un costum 
variază între 16 mii şi 
aproape 19 mii de lei. Şi 
totuşi „nu clienţii lipsesc, 
ci meseriaşii, mai ales 
bărbaţi** — spune cu a- 
mărăciune dl Rîşnoveanu. 
Dumnealui s-ar putea 
gândi liniştit la anii pen
siei pe care-i va petrece 
cu familia in casa de 
curând durată. Dar gân
dul că meseria pe care 
a îndrăgit-o şi o practică 
de-o viaţă, că situaţia 
meseriaşilor în general este 
în declin nu-i dă pace.

Pământ-i, nământui nc{e|e faptele şj arbitrariul
Domnul Adrian Moise 

din I.ăpuşnic este autori
zat de Ministerul Agri
culturii şî Alimentaţiei 
(autorizaţia nr. 1/1990) să 
cultive cartofi de să
mânţă. Ca să cultive car
tofi, îi trebuia teren a- 
decvat, scop in care a in. 
trat în tratative cu deţi
nătorul — deocamdată 
fără titlu de proprietate 
— parcelelor înscrise în 
cartea f unc i a r ă  la 
numerele topo 036/2 
şi 637, teren aflat cam în 
lunca Mureşului. S-au 
înţeles din preţ asupra 
unei parcele măsurând 
10 hectare, atât cât per
mite Legea fonduţui.fUn- 
clar să-i fie reconstituit 
dreptul de proprietate u- 
nui proprietar sau urma
şilor săi legali. Ca totul 
să fie in regulă, proprie
tarul terenului a dat in 
faţa autorităţilor comunei 
Dobra o declaraţie prin 
care recunoaşte că a în
chiriat dlui Â.M. cele 10 
ha de teren. Şi pentru 
ca treaba si fie O.Ki «lin 
poate punctele'îde vedere, 

ţ la faţă locului, pentru

delimitarea terenului în
chiriat, au ieşit, alături’ 
de proprietar şi de chi
riaş, inginerul de cadas
tru, un membru al co
misiei comunale pentru 
aplicarea Legii 18 şi 
primarul comunei. S-a 
măsurat, s-a delimitat. Iar 
fermierul s-a apucat de 
treabă. A investit în să
mânţă şi munci mecani
zate circa 6 milioane de 
lei, a încheiat cu S.0. 
„Unisem** S.A. OrăŞtie 
contractul nr. 3/1993, pen
tru a livra cartofi de să
mânţă in valoare de 14 
milioane de lei. Gum însă 
aplicarea Legii , proprie
tăţii asupra fondului fun
ciar „s-a .făcut- după 
„principiul** câte bordeie 
atâtea obiceie**, parcelele 
de la numerele topo în 
cauză (632/2
mai fost reclamate şi de 
a|ti cetăţeni 

Evident, in Cartea Furt. 
ctftră» pfcVacetâţf '«tormâi* 
topografic, nu pot aPă- 
rea, după .ultima modifi
care operată, doi pro
prietari. ŞiVtotuşi, comi
sia comunală de la Do-

(bra a hotărât că cei ce 
reclamau drept de pro
prietate asupra pământu
lui plantat cu cartofi au 
dreptate şi s-a trecut, în 
prezenţa aceloraşi autori
tăţi la împărţirea aces
tuia între reclamanţi. In

teresele investitorului n-au 
mai contat.

Se ştie că iniţiativa 
particulară în scopuri pro
ductive e o floare rară 
în cadrul reformei econo
mice în România. De ce? 
Pentru motive ca acesta. 
Să-ţi vezi spulberată, 
printr-un act administra
tiv, o investiţie de 6 mi
lioane de lei este un fapt- 
care ar descuraja şi pe 
cel mai tenace român. Dl 
Adrian. Moise nu se des
curajează, bate pentru 
dreptatea sa la toate u- : 
şile. A bătut şi la uşa

„rfd^ţbri^noastre. .
am luat singura măsură, 
aflată la Îndemâna pnP® 
sei: am adus la cunoş- 
tinţd?ppi*ţiei publice? cele 
de mai sus.

ION CIOCLEI

• Magazinul nr. 1, din 
l piaţa Devei, aparţinând 

S.G. „Horticola** S.Â. De
va, se bucură de câteva; 
avantaje; de la fermele 
societăţii de peste calea 
ferată primeşte zilnic pro
duse • proaspete abia cule
se din grădină. „Dar mâi 
aducem şi din ţară, pen
tru a oferi cumpărători
lor tot ce au trebuinţă1* — 
ne spunea dl Mireea Ma-

TOTUL PENTRU 
SACOŞELE 

GOSPODINELOR -

roleanu, şeful . magazinu
lui. într-o zi aglomerată, 
când am văzut unitatea, 
aici se găseau în vânzare 
cartofi, ceapă uscată şi 
verde, mere, castraveţi, ro
şii, ridichi, fasole uscată, 
orez, ulei la sticlă, suc de 
roşii, gemuri, dulceţuri ete. 
La cele trei puncte de des
facere. vânzătoarele Gas-, 
briela Spineanu, Anca 
Szazi, Mariana Savu, Ele. 
,fta Parfenie, Dorina Mft* 
riiţiu nu pridideau să um- 
şaie sacoşele cumpăfăi®?®»? 
lor. Aveau şi cu ce. Ex
plicabil că volumul desfa
cerilor depăşeşte 6,5 mi- 
Uoine#e lei pe; lună. „$i 
este. Sri creştere** --- înche
ia dl Mireea Maroloanii.
' A ? r  ’ - ;' (Gii.i.N.)

!
• JUMĂTATE IMN 

PARCUL DE AUTOBU
ZE SCHIMBAT IN 2 ANI.
E lucru mare ca., în 2 ani 
,iCoratraris“ să-şi schim
be Jumătate din .parcul 
dş .transport călători. A- 

,-ceasta a fost posibil prin * 
euihpjriarea a 21 de au
tobuze „Ikărus** £diri Un
garia, maşini aflate după > 
prima reparaţie capitală, 
cu care încă IO ani dţ 
aici înainte nu vor fi 
probleme deosebite. Alte .

. maşini au fost valorifi
cate la societăţi similare " 
din ţară,

•  „DE LA PRIMA A- 
FACERE SA MA „DEZ
BRĂCAŢI” COMPLET V
Când m-am întâlnit cu 
un ora de afaceri aus
triac, îşi arnlnteţte ing. 
Mireea Băgăianu, direc. 
torul general al S.C. „Co- 
ratrans** S.A. Deva, pen-

Flerul omului de afaceri
tru cumpărarea a 5 au
tobuze, pe care de . alt
fel le-am şi achiziţionat, 
roi s-a propus un preţ 
de 70 000 • de mărci. Am 
oferit 35 000 de mărci, 
le-am spus: „Lăsaţi-mă 
să mă simt şi eu om. De. 
la, prima afacere Vreţi 
să mă „dezbrăcaţi** com
plet ?**. După negocieri, 
s-a ajuns la un preţ nu 
departe de ceea ce am 
propus noi.

• UN „RAU DE BE
RE*. S.C. „Coratrans** a 
fost solicitată de o firmă 
din Ungaria pentru rea
lizarea unei societăţi 
mixte în judeţul nostru, 
pentru care investitorul 
ungur se angaja să adu
că o instalaţie de îmbu-

teliat bere Holstein. Be- 
, rea urma să fie adusă cu 
tapetai «|e niare capaci
tate, să se îmbutelieze şi 
să se valorifice în Ro
mânia. Capacitatea de 
îmbutelierc: 200 000 hl. 
Un adevărat „râu de be- 
re“. S-a ajuns la condu* 
zia că desfacerea unei 
astfel de cantităţi nu este 
posibilă. Aşa s-a 'născut 
o afacere de export din 
România în Ungaria a 
unei, mari cantităţi de 
ambalaj (sticle) pentru 
berea Holstein, eliminân- 
du-se un mijlocitor ma
ghiar, cu efect rentabil 
pentru ambele părţi. în
tr-o primă fază, se ex
portă un vagon de 50 000 
de sticle fabricate la Târ- 
năveni. intenţia este de

a se ajunge ia ..cifra de 
2 milioane • de spele !

•  INSTALAŢIE DE 
reşaBare. Este vorba 
de o instalaţie • italiană, 
care lucrează cu mate
rial de adaos după o li
cenţă americană. Anve
lopele astfel recondiţio
nate rezistă ia 180 (joo 
km. Instalaţia ar putea 
fi predată la cheie dacă 
S.C. „Coratrans** ar avea 
200 000 de dolari pentru 
a o achiziţiona* Aceşti 

: bani însă nu există! In 
condiţiile în care „Co- 

;ratrans“. posedă în ban
că, pentru schimb în va
lută, o suină importantă.; 
în, lei, operaţie de ia .oar 
re societatea este mereu 
amânată. Or. aşa nu -se 
ponte face comerţ ! Oricât 
de întreprinzător ai fi !

MINEL BODI i,
gr. i. Negrea

în Autogara din Deva, între două autobuze, că
lătorii servesc la discreţie cafea, răcoritoare, dul
ciuri etc., la Autobuzul-bu fet Foto PAVEL LAZA

Pădurea — în posesie

.vw jw v w 0rr .'vv.w.v.v.v.vt-r..s-«ssv.-.v.v«v.v

(Urmare din pag. 1)

au acceptat propunerile 
noastre, făcute în spiri
tul şi litera legii — chiar 
dacă legea are imperfec
ţiuni — şi ei sunt acum 
mulţumiţi. Unii vor res
tauraţie cu orice preţ, ne
ţinând seama de schim
bările care au intervenit 
în atâţia ani între sectoa
rele silvice şi agricultură, 
mulţi nu reuşesc să facă 
rost de toate actele nece
sare, iar alţii încă aşteap

tă, sperând în modifica
rea şi îmbunătăţirea le
gii. Oricum, noi sprijinim 
comisiile comunale din 
perimetrul Ocolului Sil
vic lila, ştim că şi OCOT 
ajută, dar nici dânşii tiu 
au suficienţi specialişti 
pentru efectuarea măsu
rătorilor, aşa -că demersul 
punerii in posesie a pă
durilor şi semnării proce
selor verbale .între ocolul 
silvic şi proprietari este 
încă lung şi greoi. Asta-1 
situaţia, deocamdată...

Liga şi protilemeie minerilor
(Urmare din pag 1)

ducerea acestor . facilităţi 
pentru pensionarii care nu 
locuiesc efectiv în Valea 
Jiului. Ge alte probleme 
mai rezolvă sindicatele ? 
După posibilităţile finan
ciare unele ■> asigură mem
brilor lor cumpărarea u- 
nor aparate electrocasnice 
în rate, fără dobânzi. Sau 
li aprovizionează cu»«*nete 
produse, cum ar fi carnea, 
fără adaos comercial.

— S-ar putea spune că 
liga şi sindicatele compo
nente se ocupă serios de 
problemele oamenilor.

— Din păcate mai avein 
şi neîmpliniri. Multe pen. 
tru că legislaţia este aşa 
cum este. De pildă. ce 
autonomie este aceea da
că din fondurile pe care 
Ie ai nu poţi construi lo
cuinţe ? Gând regia a în
cercat să repare unele lo
cuinţe, a fost acuzată de 
deturnare de fonduri. Noi 
nu putem cumpăra salvări 
pentru dispensarele mine
lor, nu putem ajuta o 
şcoală să-şi facă unele lu
crări de reparaţii şl igie
nizare, pentru că aceste 
unităţi aparţin de alte 
ministere.

— Cum deocamdată a-

ccste lucruri nu sunt po
sibile, ce altceva mai fa
ceţi pentru oameni 2

— In fiecare lună avem 
o acţiune mai mare. Am 
avut un festival de poezie 
„Aici ne sunt visătorii**, 
la care am invitat poeţi 
cunoscuţi prin poziţia lor 
faţă de mineriade: Anto- 
nesei. laru, Cogea ş.a. Au 
avut posibilitatea să cu
noască nişte realităţi di
rect de la sursă, lucru do
vedit de ceea ce au scris 
după festival. Am orga
nizat o „tineriadă” la ca
re s-au întâlnit tineri din 
Bucureşti, Cluj şi Valea- 
Jiului. A fost prezentă re
vista „Salut**, s-a organi
zat un concurs „cea mal 
frumoasă pereche”, un . 
spectacol. Cea mai recen
tă manifestare, prilejuită 
de atestarea documenta
ră a 500 de ani de exis
tenţă a localităţilor Petri- 
la. Rotunda şi Maleea şi 
a 125 de ani de minerit, 
ne-a decepţionat. Din nu
meroşii invitaţi din ţară 
şi judeţ, anunţaţi cu co
municări, au venit doar 
doi din Gorj, încât erau 
mai mulţi ziarişti la sim
pozion. Nu înţelegem re
ticenţele conjudeţenilor 
noştri, care n-au fost pre
zenţi nici la alte manifes. 
ţări.



Alegeri anticipate la Bucureşci
După cum a anunţat şi 

ziarul „Cuvântul liber", 
in comuna Bucureşci vor. 
avea loc alegeri antici
pate pentru alegerea pri
marului, primul tur de 
scrutin urmând să fie _ în 
ziua de 30 mai a.c. Până 
în prezent, şi-au depus 
candidatura patru domni, 
unul dintre aceştia fiind 
dl Petru Damian, ce can
didează ca independent.

CINE ESTE DL 
PETRE DAMIAN ?$

Iată câteva date despre 
domnia sa: •  Este locui
tor al satului Rovina, un
de s-a născut şi de unde 
n-a plecat niciodată «p A 

'muncit 32 de ani în mi
nerit ca maistru, in - pre
zent fiind pensionar î»" Este 
binecunoscut, nu numai în 
comună, ci în toată; zona 
Bradului, ca un cetăţean

de excepţie, muncitor şi 
cinstit •  Cei din Rovina îi 
poartă un deosebit res
pect, întrucât a'avut o con
tribuţie esenţială la con
strucţia magazinului mixt, 
a drumului, electrificării 
satului, tragerii telefonu
lui ş.a. •  N-a făcut şi nu 
face politică ,a cântat, şi 
înainte şt după decembrie 
’89, în biserică •  Dacă va 
fi ales, va acţiona , pentru ; 
grăbirea privatizării, în
fiinţarea unei brutării, a 
centrului telefonice, a punc
tului de colectare a lapte, 

-tel'leţc. „Eu nu vreau alt
ceva decât binele comunei 
şi ‘al‘ oamenilor — ne spu
nea dl Petru Damian. Cei 
ce au încredere în mine 
şi mă vor vota, se vor 
convinge că - n-âti greşit", 
li urăm succes dlui can
didat de primar 1

tkaiaN bondor
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Anii studenţiei -  irepetabili 
prin unicitatea lo r !

Casa de CulţjyMi a Stu
denţilor din Petcoşmji este. 
o î instituţie ‘ funcţională. 
Dovadă, studenţii se: simt 
aici cu. adevărat, ea... a- 
casă. îi putem întâlni în 
arţsamblui folcloric „Mân
dră", întors de cărând de 
Ia festivalul „Flori de 
măr" desfăşurat la iaşi, 
unde a avut o prezenţă 
merituoasă, sub îndruma
rea coregrafului Nicolae 
Brânduşa şi a dirijorului 
Vasile Repede ; la cercurile 
de management, speologie* 
arte marţiale, judo, gim
nastică aerobică, foto, de
panare radio-tv, arte plas
tice, limbi străine (engleză, 
franceză). Un cerc foarte 
puternic este cel de alpi- 
nism, asupra căruia vom 
reVeni în final, cerc care 
a generat o manifestare 
naţională, de orienta
re turistică desfăşura-' 
tă la sfârşitul săp
tămânii trecute. La fel de 
căutate sunt spectacolele 
suşţinute de grupul vocal- 
înstrumental „Daia“ . sau 
formaţia „Amfiteatrul 13“. 
alte manifestări artistice.

Revenind la festivalul 
studenţesc de turism mon
tan ,.Alpo“, desfăşurat la 
sfârşitul săptămânii trecu
te la Valea de Peşti, e de 
menţionat că acesta a fost 
deschis tuturor cercurilor, 
cluburilor de turism mon- 
tarr care funcţionează în

S.C. INEOMIN S.A. DEVA

Vă oferă, utcele mai avantajoase preţuri, 
următoarele lucrări care; se pot executa pe cal
culatoare tip IBM-PC şi compatibile :

•  CALCULUL SALARIILOR
•  CONTABILITATEA Şl GESTIUNEA 

STOCURILOR DE MATERIALE
•  CONTABILITATEA Şl EVIDENTA MIJ

LOACELOR FIXE
•  CONT ABILII ATE GENERALĂ, PREŢ 

DE COST, EVIDENTA FURNIZORI Şl 
BENEFICIARI

. ... •  PLANIFICAREA REPARAŢIILOR Şl 
URMĂRIREA FUNCŢIONĂRII UTILA
JELOR

Informaţii: Deva, str. 22 Decembrie nr. 
37/A, telefon 613915.

cadruj caselor* de cultură 
studenţeşti din ţară. ,. Au 
participat, după euni ne r 
spunea dl Vasile Repede, 
directorul Casei de Cultură 
a .Studenţilor Petroşani, 
concurenţi din Iaşi, Timi
şoara, Craiova, Braşov, Bu- ,. 
cureşti, Tg. Mureş, ' Petro- 
şani. Sponsorul principal - 
al manifestării» Liga. mi- * 
norilor din Valea Jiului. ; 
Probele la care au fost su- , 
puşi cei dornici să se în
treacă : orientare în teren 
cu busola ;l o probă teore- f 
tică vizând cunoştinţe le- ; 
gate de zonă, floră, faună, 
meteo, ecologie ş.a.; reali
zarea a cel puţin cinci 
fotografii şi 20 de diapo
zitive. In final, fiecare cerc 
a trebuit ■ să prezinte Uri - 
program artistic şi o pro- - 
bă surpriză.

Dincolo de întrecerea . 
propriu-zisă, festivalul a 
oferit, intr-un decor cu * 
adevărat extraordinar, mi
nunate momente de voie 
bună, s-au legat prietenii 
trainice, cum numai tine- • 
reţea le poate oferi. Ediţiile 
următpare sunt aşteptate 
cu interes, organizatorii 
propunându-şi ca manifes
tarea să devină tradiţiona
lă. Spre bucuria celor a- 
flaţi la vârsta tinereţii, a 
anilor de studenţie ire
petabili !

MINEL BODEA

DE LA SUCURSALA IIUNEDOARA-DEVA 

A' ASIROM

în atenţia crescătorilor 
de animale!

Printre activităţile aducătoare de mari venituri 
pentru locuitorii satelor noastre, la loc de frunte se 
situează creşterea animalelor.

Din practica crescătorilor de animale cu îndelun
gată experienţă în domeniu, rezultă că. obţinerea u- 
nor rezultate bune nu este posibilă fără a pune sub 
protecţia asigurării atât; animalele, cât şi alte bu
nuri care concură la desfăşurarea proceselor de pro
ducţie din acest important sector al agriculturii.

De reţinut faptul că activitateâ producătorilor a- 
gricoli este mai expusă decât cea a altor întreprin- 

’ zători economici acţiunii periculoase, distructive» a 
forţelor naturii, sau altor evenimente imprevizibile 
care le pot provoca pagube materiale, uneori de mari 
proporţii.’ , 'A.ăVf.O

< Astfel, calamităţile naturale» bolile, îndeosebi cele 
; infecto-conţagioase, sau accidentele determinate de 

diferite cauze au deseori' urmări nedjptite, provocând 
pieirea animalelor sau scoaterea acestora din proce
sul de producţie. -

Pentru V  feri crescătorii de animale de asemenea 
situaţii nefavorabile. Societatea „Asigurarea Româ- 

; iţească" S.A. (ASIROM),; Sucursala Hunedoara-Deva, 
pune la îndemâna acestora asigurări facultative de 
animale în condiţii deosebit de avantajoase.

Principalele caracteristici ale acestor asigurări 
sunt următoarele :
m Orice persoană fizică sau juridică poate con

tracta asigurări facultative dc animale. Sunt cuprin
se îri asigurare animalele adulte şi tineretul din ur
mătoarele specii ; bovine, cabaline, ovine sau capri
ne şi pornite. Se asigură protecţie pentru calatriitâţi 
naturale, incendiu, boli, inclusiv cele infecto-conta- 
gioase, accidente cum sunt: înec, loviri sau răniri 
subite, răpirea de către animalele sălbatice, otrăviri, 
meteorism acut, intoxicaţii, la păşune ete. ;

Pentru animalele pierite ca urmare a riscurilor 
.mai sţis menţionate, ASIROM acordă despăgubiri dc 
asigurate stabilite în funcţie de valoarea de pe 
piaţă a animalelor fn momentul producerii dau
nelor.

o ASIROM oferă şi posibilitatea plăţii în rate a 
primelor de asigurare pentru animale. -

o fn scopul asigurării unei protecţii prin asigu
rarea cât'mai cuprinzătoare a bunurilor, mai reco
mandăm producătorilor agricoli ‘ să asigure faculta- 

1 tiv grajdurile, magaziile, depozitele de furaje şi orice 
alte construcţii» precum şi produsele agricole, pomi
cole, viticole şi animaliere, pentru cazurile de incen- 

’ diu; şi alte calamităţi (explozie, inundaţii, furtună, 
f grindină, trăsnet, cutremur de pământ, alunecări de 
I teren etc.). ,

Pentru obţinerea unor relaţii suplimentare şi pen
tru contractarea de asigttrărffacuRaiive de animale 
sau alte bunuri, yă puteţi adresa SU CURSA LEI'DlN
deva sau filialelor asirom din-, hune
doara, BRAD, PETROŞANI, HAŢEG ŞI ORAŞTIE.

." ... . >* . - - . (408)/

BANCA ROMANĂ 
PENTRU DEZVOLTARE DEVA

Organizează concurs pentru ocuparea unui 
post de economist (bărbat) la Sucursala Deva 
şi un post de economist la Agenţia Haţeg.

Condiţii:
#  vechimea minimă în muncă 3 ani
#  vârsta maximă 35 de ani.
Cererile pentru participare la concurs, cu

prinzând datele personale şi despre activitatea 
desfăşurată, se depun personal, la Sucursala 
Deva, până Ia data dc 1 iunie 1993. (392)

L I C I T A Ţ I E
în ziua de 7 iunie 1993, ora 10, la sediul 

SC SARMINTEX SA DEVA, str. Apuseni, nr. 
1, telefon 623320, se desfăşoară vânzarea prin 
licitaţie, la următoarele bunuri materiale:
- •  4 bucăţi maşini de capsat cartoane» la care
pot participa persoanele fizice şau juridice in
teresate.

Lista bunurilor precum şi condiţiile ţinerii 
licitaţiei se pot consulta la unitatea organiza
toare. (4629)

S.C. ORĂŞTIETRANS S.A. ORÂŞTIE 

Vinde, cu preţuri ncmajorate :

•  anvelope — 1100/20

•  acumulatori — 12/150 Samsung

•  acumulatori — 12/60 Italia

•  lichid de frână — C.S.I.
Informaţii suplimentare la telefon 095/ 

647055.

R.A.G.C.L. DEVA 
Anunţă’

Toţi consumatorii de apă racordaţi Ia con
ducta de aducţiune 0  1000 Haţeg — Deva, pre
cum şi din oraşele Haţeg, Călan, Simeria şi mu
nicipiul Deva, că In data de 27. 05. 1993, pra 7. 
până în data de 28. 05. 1993, ora 7, se va sista 
furnizarea apei pentru remedieri avarii şi re
vizii generale Ia condueta 0  1000 Haţeg —' 
Deva, precum şi spălare rezervoare 2 x 2000 mc 
Deva. ■ •

In municipiul Deva se va întrerupe şi fur
nizarea apei calde menajere in perioada enun
ţată mai sus. (4576)
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CONCURSUL DIN 
30 MAI-

ATALANTA (9) 32 13. 8 11 39—42 ?4 (+ 2)
-- GBNOA (13) x 32' 6 16 10 37—52 28 (— 4)
Oaspeţii vor face eforturi disperate pentru a 
„ciupi" vreun punct.
Pronostic: 1, x.
FOGGIA (12)  ̂ 32 10 11 11 36—48 31 (— 1)
— CAGLIARI (7 ) 32 1 3 8 11 39—3 1 34 (+ 2) 
Cagliari nu se mai poate gândi la Cupa UEFA. 
Pronostic: X
LAZIO (5) 32 12 12 7 60—44 36 (+ 4)
— NAPOLI (11) 32 10 11 11 45—45 31 (— 1)
Probabil .că I.azio işi va impune punctul de ve
dere.
Pronostic: 1.
MILAN (1) 32 18 11 2 61—28 48 (+16)
— BRESCIA (16) 32 8 11 13 32—42 27 (— 5)
Brescia speră în continuare şi un punct le este 
indispensabil.
Pronostic : 1, X.
PARMA (3) 32 15 8 9 44—33 38 (+  6)

INTER (2) 32 16 12 4 56—34 44 (+12)
Un rezultat de egalitate în acest derby ar mul
ţumi ambele tabere.
Pronostic : X.
PESCARA (18) 32 5 5 22 42—70 15 (—17)
JUVENTUS (4) 32 14 9 9 54—41 37 (+ 5)
Victoria lui Juve le-ar da acestora speranţe de 
a termina campionatul pe* podium, după Milan 
şi Inter. +"!- 
Pronostic : X, 2.

7. SAMPDORIA (6) 32 12 11 9 47—43 35 (+ 3)
— ROMA (10) ,  32 8 15 3 39—36 31. (— 1)
Sampdoria se va sţrădui să-şi păstreze locul 6

. în clasament, loc ce, prin câştigarea Cupei Gu
pelor de către Parma, asigură participarea în 
Cupa U.E.F.A.
Pronostic : I, X.

8. TORINO (8) 32 9 16 7 37—34 34 (+ 2)
— FIORENTINA (14) 32 7 13 12 46—53 27 (— 5)

, în cazul In carp iarăşi vor ceda, oaspeţii vor
avea .motive de îngrijorare tot mai mart 

■ Pronostic : 1, X, 2. .
9. UDINESE (15) 32 9 9 14 39—47 27 (— 5)

— ÂNCONA (17) 32 6 - 7 19 39—69 19 (—13)
Udinese are neapărată'nevoie de ambele puncte 
puse în joc şi probabil că le va obţine. 
Pronostic : t.

10. ’ CREMONESE (2) 35 17 12 7 57—34 .46 (+12)
— REGGIANA (1) 35 18 15 2 40—14 51 (+15)
Se «întâlnesc două echipe ce de la toamnă vor 
evolua pc marile stadioane şi care vor încerca 
să facă o partidă spectaculoasă.
Pronostic : I, X.

11. F. ANDRIA (16) 35 5 18 12 25—33 28 (— 6)
— ASCOLl (3) 35 15 13 7 5;—31 43 (+ 7)
Meciul are toate motivele să se termine nedecis. 
Pronostic : X.

12. MODENA (13) 35 10 12 13 31—38 32 (— 2)
-- PIACENZA (4) 35 15 13 7 39—26 43 (+ 7)
Piacenza doreşte să-şi apropie victoria şi se va 
întrebuinţa la maximum pentru a o obţine. 
Pronostic : X, 2.

13. PISA (10) 35 11 13 11 20—22 35 (+ 1)
+ — BARî (9) .  35 13 10 12 40—40 3G < 0)

Nu vedem de ce una din combatante ar forţa 
victoria. .
F onostic : X. ,
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VÂNZĂRI

•  Vând 12 sortimente 
ptaf îngheţată, ingredien-

austriece şi italiene, 40 
l&tl stupi. 15 kg faguri 
ceară naturală. Tel. 617502.

•: (6644)
•  Vând apartament cen

tral, trei camere. Informa
ţii tet 629080, Deva.

•  Vând butelie aragaz,
aragaz 4 ochiuri, nou, două 
combine muzicale Hod- 
stBr şi Philips, noi. Tel. 
624835. (6647)

•  Cumpăr casă cu gră
dină în Deva. Simeria sau 
comunele învecinate. Tel. 
617506, după ora 16. (6645)

•  Vârtd autofurgonetă 
Barkas 1000, an fabricaţie

!, «tare. excepţională şi
1080 isg grâu. Relaţii tel. 
9576118tf *
m
95f61l8t'9, după ora 16.

' (6643)
p  Vând Lada 1500,- par- - 

teetă stane de funcţionare. 
Df^arifei. «25159. (6655)

|» Cumpăr 2 mp gresie, 
ifedel treflă, bej cu ma- 
ron- Tel. 95/611879, * după 
ort 16. (6643)
• O Vând vkleoplayer Pu
rtai, sigilat'. Deva, telefon 
614641. (6639)

•  Vând Moskvici 412. 
Relaţii Orăştie, tel. 642776.

(6638)
•  Vând avantajos fri

gider Fram 112, bicicletă 
medicinală, caroserie Mer
cedes 200, model 1974, 
completă, stare • bună, ftc- 
inmatriculabilă. Telefon 
617531. (6031)

p Vând apartament două 
cafeefe Jţfefeort t l, etaj' I,
eoha Rusca (ultracentral), 
Hunedoara, preţ 3 000 000 
Iei (6000 mărci). Telefon 
7U277, după 16. f8608)

•  Vând Skoda S 100, 
stare bună, motor .segmen
tat vizibilă Ilia, staţia 
cm . tel. 199, 169, Ilia.

:i • - (6813)
p  Vând «wtwSiabil Da

cia 131#, stare foarte l>u- 
Tel. 627480, Deva, du

pă- 16. * . (66401
« Vând maşină de -în

gheţată cU vitrină ft-igo- 
tâffcă.* Haţeg, tel. 770315. 

i „ (6637)
•  Vând maşină înghe

ţaţi. Informaţii 661647,
saţl Cofetăria Elmar, Si- 
OMŢâa,; (6642)

4 Vând apartament do
uă camere, etaj I, zona 
Bănii sau schimb cu gar
soniera (diferenţă). Tel! 
617235, erele 19—21.

: I ‘ (6620)
• ' Vând apartament 4 

camere, «taj 1, zona gării 
sa» schimb cu garsonieră 
(diferenţă). Tei. 617235, 
orele 10—21. (6620)

•  Vând cauciuc auto 
175H4 cm, cu jantă, abso
lut, noi şi pompă injecţie 
benzină Peugeot, 504. Tel. 
620628, după ora 16 (6646)

•  Vând Dacia break,
berlină, Aro carosabil, 
preţ convenabil. Deva, str, 
Dragoş Vodă, nr. 18 (lân
gă miliţianul grăbit). Tel. 
,629950. (6649)

â Vând garsonieră în 
Hunedoara, confort I. Tel. 
720609. (6648)

•  SC Calatis SA . Ilia 
(fost AEI) scoate la licita
ţie unele mijloace fixe în
cepând cu data de 12 iu
nie, în fiecare zi de sâm
bătă. Lista se află afişată 
la sediul unităţii.

, ’ (6650/ 6651)
• Vând video Funai

nou, 130 000, punte faţă 
trŞctor Universal, • tracţiu
ne, faţă (120 000). nego
ciabil. 613777. (6652)

•  Vând apartament do
uă camere. Dacia. Tele-

.fon 626694, după ora 18.
(6056)

•  Vând urgent autotu
risme Mitsubishi Colt, 
Wartburg, Trabant, Opel 
Kadeţt 1,2, la preţuri con
venabile. Relaţii zilnic,

’ tel. 629117. (6659)
•  Vând Skoda S 100, 

RK -integrală. Tel, 626291.
(6668)

•  Vând apartament do- 
- uă cameră. Deva, Al. Ro

manilor, 22/32. Tel. 712231.
(5893)

•  -Vând convenabil co
lor Funai, sigilat, recorder 
Sanio, color Nordmende. 
Tel. 729280. (5899)

•  Vând apartament 3 
camere, zonă centrală. In
formaţii tel. 714655., (5900)

•  Consiliul local TeRu- 
• cu Inferior Organizează în

fiecare ri d# marţi, ara 
10, începând cu 15 iunie 
1993, licitaţie publică pen
tru valorificarea patrimo
niului fostelor CAP-urt 
Cinciş-Cerna şi Izvoarele.

, •  SC Inig Prodjpopex
Arad SRL vinde la preţ 
de desfacere roşii, castra
veţi, ardei iute de calita- 
te ireproşabilă .şi la pre
ţuri foarte avantajoase. 
Tel. 0966 — 35601, 35701, 
35801, 35901. interior 134 
sau 170. (5896)

•  Vând maşină de în
gheţată cu 3 guri CAUpr- 
CTANI. Tel. Aiuil. 896/ 
861967.; o;:  ̂ : :'--

•  Vând Renault 6, Ford
Gfnhada şi televizor ■ %>- 
lor Nordmende, stare per
fectă. Tel, ; 712336, după 
ora 16. (5902)

•  Vând Dacia 1310, an
fabricaţie — 1985. Deva, 1 
622705. (6670)

•  Vând casă, pământ,
pădure, Almaşu Mic nr. 
36 (Peştişu Mic). Informa, 
ţii Deva, Dacia, bl. 35, ap. 
52. , ,;t,, (5677)

.■ ' .. ......•
•  Vând Opel Record 

; 1,9 L. Informaţii telefon
615842, după ora 16. (5678)

•  Vând Volvo Diesel
foarte convenabil, Simeria, 
tei: 660947. ' * (6607)

•  Vând casă cu grădină, 
Simeria, Kogălnîceanu 9.

(6599),

•  . Vând motor tăiat 
lemne TN 12 CP. Şoimuş, '

.fer, 60, tel. 668115: (0615)

•  Vând butelie aragaz,
românească, preţ 50 000 fel. 
Tel, 717983. (5887)

•  Cumpărăm apartament
2—3 camere. Tel. 626357, . 
după ora 16. (6633)

•  Vând Mercedes 200
Diesel, fabricaţie 1980, stare 
excepţională. Brad, ţel. 
650444. ... (6641)

ÎNCHIRIERI
•  .Posed spaţiu central 

Deva, caut partener cu 
bani sau marfă, activata- 
te comercială.. Tel. 617531,

(C631)

OFERTE 
DE SERVlCn

•  SC Agrement .Turism - 
SRL Deva, felul \  Decem* 
brie, nr. 18, angajează con
ducător auto " care po
sedă gradele B, C, E, cu o 
vechime minimă de 10 ani.

(6625)

•  SC TOUR IMPF.X- 
pOMSERV SRL. ţine evi
denţe contabile pe Calcu
lator pentru societăţi co
merciale serioase. Telefon 
619343, după ora l8. (6618)

COMEMORĂRI “  * mm < —— * mm m mm m mmm » — ,  mmm , mm , mmm m m

•  Au trecut doi ani de 
la dispariţia dragei noas
tre mame şi soţii >

PARASCHIVA BRAUN 
Lacrimile nu se vor us

ca niciodată, (6661)

DECESE

CONSILIUL LOCAL ORĂŞTIE I

•  Mulţumim tutu
ror celor care au fost 
alături de noi în grea
ua încercare la trişta 
şl dureroasă despăr
ţire de iubitul nostru

ing. PETRU
POPOVICI-LULU 

trecut in nefiinţă la 
numai 52 ani. îi vom 
păstra mereu '|n su
flet. Tatăl, sora şi co
piii. (6658)

•  Familiile Ghiuri»
şi Ple.şa, profund în
durerate, anunţă înce
tarea din viaţă a iu
bitului lor ' ...

VAS1LE GHîUitA, ' 
în vârstă' dă 72.ani.
înm’onftâh'fefţşf vi

neri, 28 mai, ora 14, 
de la domiciliul de
functului dtn Simeria, 
■stradă Teilor, 93.

Diimnezcu să-l odih- 
nească. ; : '' (6664)

l*" V-
I
î juaeţui iiunettoara j
I închiriază prin licitaţie publică directa ur- I 
J mătoarele spaţii situate în Piaţa aâroalimcnta- j

• %■1

cu sedhii in Orăştie, str. Armatei, nr. 17, |
Judeţul Hunedoara

( iqauMţBie spaţii 
ră a oraşului Orăştie :

•  magazin — profil produse alimentare
, 18 mp
I •  magazin -— profil carne şi produse din t * 
- ' carne — 18 mp. ’ * »

Licitaţia va avea loc în data de 14.06.1993, |

I
l
j ora 9,00, la sediul Consiliului local Orăştie, J 
I sala de şedinţă. Documentaţia se poate procurai 
I contra-cost, de Ia sediul consiliului local, str.» 
I Armatei, nr. 17* începând cu data de 7.06.1993. *
i_____a___________ i

S.C. ENERGOCONSTRUCŢIA S.A. 
BUCUREŞTI — SUCURSALA 

DEVA MINTIA

I%
l'%
t*
I

■ t - - t-, g i,.j, *
•  Suntem alătur» de co

lega ' noastră' Ple.şa Emilia 
la greaua pierdere a ta- , 
talul . ’ , ,

VASILF. GlUURA 
Colectivul OSPA Deva. * 

(6664)

pâr autoturism. 
Renault 5, avariat, înma-‘ 
trienlat. Deva, 615357.

- (6548)

•  Vând garsonieră O-
răştio, gaz, confort unu, 
preţ negociabil. Telefon 
660723 Simeria, după ora 
18. (6522)

•  Vând apartament 2
camere, parter, Progresu
lui, s bloc 3 Q, • ap. 3, tel- 
619048 Deva. (6560)

V s \ 
i

ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ DIN ROMÂNIA, 
FILIALA CHINOLOGICĂ A JUDEŢULUI 

HUNEDOARA ,

A n u n ţ ă .
•  Deschiderea cursurilor şcolii de dresaj:

— şedinţele vor avea, Ioc în ; Fiecare» zi
de duminică, începând cu ora 9, ia 
stadional „CETATE" Deva ; * '

— înscrierile se vor face in zilele de luiti 
şl miercuri. între orele 18—2Q, Ia 
sediul filialei din str. George Ba- 
riţiu. nr. 5;

— cursurile pentru ciclul de dresaj e- 
lementar sunt gratuita»

#  Expoziţia c a n i n ă internaţională
C A.U.I.B. (Certificat aptitudini campion inter-, 
naţional de frumuseţe) — organizată de către 
Federaţia Chinologică Internaţională — prin 
Asociaţia Chinologică din România — Filiala 
Hunedoara — Deva, pe stadionul „CETATE" 
din Deva, în 29 mai 1993, ora 9. (336)

r

tn
r

; eu sediul in Mintia, str, Şăntieruhu, nr. 1 
| Angajează urgent pentru» fţlialele din Deva j 
* şi Paroşcni dulgheri cu experianţă şi calificare« 
| pentru lucrări industriale. {
j , Relaţii Ia biroul P.O.N.S. telefoanele 613226, J 
( 613221, interior 18. (1399)1^| - -it -• •=?*.» a f~ -V" v. - At -> - - r? - , _.y

« i fîvl î : - . ■ • ■  . V i Vi '  - ' t 1 î
j t  ̂ C O N V O C A R E j
j Luni,; ;tl »pai (99.3, ora 12, la sediul Spiţa-1 
; lului Judeţean Deva — sâla de documentare J 
j medicală — va avea loc adunarea generală de j 
. alegere a Consiliului judeţean Hunedoara al, 
| ORDINULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA, j 
j Sunt rugaţi să participe membrii O.MR. *» 
I din judeţul Hunedoara, care au dohândit a-1 
j eeastă calitate# prin înscriere (având asupra lor ' 
l buletinul de identitate), fiind delegaţi conformi 
j statutului.

I I

•  SC Euromarket 
Brânduş SNC Orăştie 
vă oferă televizoare 
color, maşini de spă
lat, frigidere, filtre 
cafea şi alte produse 
electroeasnice. Ia-pre
ţuri avantajoase (preţ 
de stoc). Relaţii la 
tel. 647361. (6544)

• Vând urgent aparta
ment 4 camere, ultracen
tral. Informaţii tek; 611068, 
619181. ' (6559)

• Vând autoturism Da
cia 13)0 TX break. fabri
caţie 1986, preţ avantajos. 
Informaţii la tel, 625050 
sau str, „Dragoş Vodă/: nr, 
18, familia Gabor. (6590)

o Vând butelie şl cadă 
baie. Tel. 622821, după ora 
18. (6570)

\

L I C I T A Ţ I E

In data de 15 iunie 1993 va avea loc la re
şedinţa U.M. 0812, str. Armatei nr. 4, vânza
rea, prin licitaţie, a «Hui autocamion SR 114 
şi a unei autospeciale de stins incendii (APCT). 
informaţii suplimentare la sediul U.M. 0812 — 
Orăştie. (CEC)

\
\ SOCIETATEA COMERCIALĂ
\ DAMAI COMEXIM SA DEVA
\ Vinde din stoc anvelope 165R13, 175R14,
l 650-16, 750R16, 900R20, 1100R20, 1000R20, la 
i preţuri conform H.G. 412/1992.
? De asemenea, vinde piese schimb pentru 
) autocamioane şi autobuze, inclusiv IKARUS. 
i Roagă agenţii economici interesaţi să pre- 
1 zinte comenzi pentru burdufuri suspensie (per- 
ţ ne aer) IKARUS şi UD şi pentru anvelope 
\ 155R13 import UCRAINA, în vederea livrării 
l începând cu 15.06.1993.
 ̂ Relaţii la telefoane 616714, 616465.

| CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE j  

j A JUDEŢULUI HUNEDOARA j
4 _ . V" ■ ' ■ \ ■■■'■ ■ ’-jş
| Organizează curs de perfecţionare in dome- j 
! nhil noului sistem de contabifitatc, începând * 
| cu data de 15 iunie a.c. |
<• Informaţii şi înscrieri Ia sediul Camerei din. 
| Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, tel.. 621924,1 
'614798. (391) *
*  ̂ 4

I I
| LOTO PRONOSPORT |
:V ' \
I I N F O R M E A Z Ă -  4

| Duminică, 30 mai 1993, va avea loc o nouă| 
] tragere Loto Special 6/49. |

S I
V

Se efectuează o extragere de 6 numere;
din 49; j

•  Participarea se face pe bilete seria K,«
X şi R numai în cota de 190 Ia suta. f

•  Vânzarea biletelor se va încheia sâmbătă,»
29 mai 1993. \

I Mai multe bilete, mai multe şanse de a vă j 
I număra printre marii câstieători. _ (395) 1

----- i*.l

I%
11
\ I număra printre marii câştigători.
! i

| N O U!
s ... ,v. , : . J . ■  v: * 'VT ‘ fe
\ AGENŢIA DE TURISM AURUM SR L. |

j TIRGU JIU j
I Organizează o excursie senzaţională în I 
j AUSTRIA-VIENA, în perioada 15—19 iulie a.c.| 
J De asemenea, organizează excursii îrf: I
\ TURCIA, POLONIA, UNGARIA,
* Informaţii la telefon 0929/15300.
I

Ziar editat de S.C.' „CUVÂNTUL LIBER" S.A. J/20/618/1991. Cont 30 70 50 601 B.C. Deva. Deva, 2700, str. I Decembrie. 35. jud. Hunedoara.
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