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P  LICIT a ţ ii:. La sediul Con
siliului local Simeria s-a orga
nizat marţi o licitaţia pentru 
concesionarea de terenuri in ve- 
darea amenajării a 20 de ga
raje. S-au■ prezentat 21 de ofer
tanţi, parcelele fiind adjudecate 
la preţuri intre 310 şi 750 lei/ 
mp/an. Au fost stabilite, de a? 
semenCa, sponsorizări pentru 
activltăti social-culturah: intre 
1000 şi 10 000 de lei (D.l.)

© EXCURSIE IX ANGLIA, 
bl perioada 28 iulie — 1 august 
a.c., uh grup de aproape 30 co
pii de la Clubul Copiilor Ha
ţeg, Casa de Copii Preşcolari de 
la Bretea Strei, Spitalul Păclişa 
vor efectua o excursie ţn n o r 
dul .Angliei. Credem că impre
siile cu care. se vor întoarce co
piii: dc acolo vor fi de neuitat. 
(LV.)

© CREŞTE NUMĂRUL .1- 
BONAŢILOR. „Faţă de luna tre
cută, numărul abonaţilor.. la 
„Cuvântul liber" a crescut cu 
11 —. ne spune dna Emilia Ursa, 
Qirlginîa Oficiului poştal din 
Şrănişca. Am ajuns la 185 dâ 
abonaţi. De la o lună la alta 
numărul lor. creşte. Ar fi bine

să se găsească o soluţie să vin
dem şi cu bucata, aici la sediul 
poştei — încheia dna Ursa. 
(Gh. IM.)

© CREDITE PENTRU UTI
LAM  AGRICOLE. Pentru pro
ducătorii agricoli cu personali
tate juridică cu *capital privat 

lajr,, n privat, aso >>r' Ic 
agricole cu personalitate juri
dică sau societăţile comerciale 
prestatoare de servicii pentru 
agricultură cu capital privat 
din judeţul nostru, s-a acordat 
.suma de un miliard de lei cre
dite cu dobândă substanţială în 
proporţie de 70 la sulă, in ve
derea procurării de utilaje ă- 
gricolc. (N.Ţ.)

© DRUMUL SPRE BAZE. 
Dat rită iceia şe Iril or ;pun- 
zătoare a tuturor mijloacelor de 
transport, acum, când producă- 
c ag ■ duc cere: k pă 

ioase spre bazele ăe recepţie, este 
uşor de identificat drumul spre 
acestea după „marcajele" făcute 
cu boabe. O fi ea recolta mul
ţumitoare, clar asta nu înseamnă 
că. trebuie să facă o casă bună 
cu risipa. (N.T.)

IX ZIARUL DE AZI;

•  Un cămin... în plină 
vară!

•  Succese ale sporti
vilor deveni în confrun
tările interjudeţene

•  Nume de sate hu- 
nedorene

•  Informaţii •  „Note 
•  Opinii

De la impas spre
performanţe

Sunt realităţi incontesta
bile că vaca olandeză sau 
americană, oaia australi
ană sau israeliană, porcul 
danez sau din altă ţară 
au randamente (sub rapor
tul producţiilor, sporurilor 
şi consumului specifio de 
furaje), de 3—4 ori mai 
ridicate decât cele reali
zate de la animalele care 
se cresc în exploataţiile 
zootehnice de tip privat 
sau în complexele din ţara 
noastră. Toate aceste ele
mente se regăsesc în a- 
bundenţa de produse de 
origine animală de pe 
piaţa ţărilor respective, în 
oferta şi disponibilităţile 
lor pentru export şi in 
rentabilitatea ridicată a 
sectorului zootehnic.

Pornind de la posibili
tăţile ce le avem şi de la 
dorinţa de a satisface mai 
bine cerinţele consumato
rilor, Direcţia generală de 
orientare şi dezvoltare a 
Departamentului Agricul
turii Private din cadrul 
Ministerului. Agriculturii 
şl Alimentaţiei a stabilit 
o serie de acţiuni priori- 
ţare privind activitatea din 
zootehnie, acestea aflându- 
şe şi in atenţia specialişti
lor din agricultura Jude
ţului nostru. Dar, să ve
dem ca vizează ele Sa e- 
senţă.

In primul rând se ur
măreşte. extinderea, până 
la generalizare, a bioteh- 
aicii însămânţărllor arti
ficiale la scroafe şi ovine. 
In acest scop, în bâza u- 
pui program cu obiective 
Concrete, accentul este 
pus pe organizarea mai 
bună a montelor artificiale 
fa ovine, ca instrument 
tehnic principal şi, factor 
decisiv in asigurarea pro
gresului genetic în amelio
rarea producţiei de lapte, 
bârne şi lână. Specialişti} 
şl crescătorii de animale 
trebuie să aibă permanent 
în atenţie că avantajele şi 
stimulentele ce se vor a- 
corda în bâza Legii 83/ 
1993 (alocaţii, prime şi al
tele) vor fi condiţionate 
de provenienţa produ.şilor 
din însămânţări artificiale 
sau montă naturală cu 
masculi autorizaţi, purita
tea de rasă, performanţele 
tehnice de reproducţie 
(prolificitate, natalitate), 
producţii medii şi sporuri 
de creştere în greutate. 
Realizarea unor asemenea 
deziderate presupune im
plicarea activă a centre-

în zootehnie
lor agricole, a salariaţilor 
din reţelele de reproducţie 
şi sanitar-veterinare şi a 
crescătorilor de animale 
în ţinerea unor evidenţe 
precise şi corecte a ac
ţiunilor tehnice din zoo
tehnic. întrucât ponderea 
efectivelor de animale se 
găseşte în proprietate pri
vată, o cerinţă esenţială 
este extinderea controlu
lui oficial al producţiei la 
toate speciile de animale. 
Totodată, nu sunt de ne
glijat acţiunile pentru de
pistarea, prevenirea şi 
combaterea stărilor de in- 
fecunditate pentru a rea
liza indicatori cât mai 
buni de natalitate şi pro
lificitate.

Pentru a avea certitudi
nea îmbunătăţirii radicale 
şi structurale a activităţii 
de reproducţie şi de ame
liorare, în fiecare judeţ se 
întocmeşte câte un pro
gram strategic de asigu
rare a materialului de 
reproducţie la animale 
pentru perioada 1994— 
2000 şl In perspectiva anu
lui 2010. Ne place sau nu 
termenul de programe, dar 
nevoia practică impune e- 
xlstfenţa lor. De aceea, 
tot pentru .perioadele a- 
minţite se întocmeşte şl 
uh program de ameliorare 
a pajiştilor naturale, in
clusiv a Izlazurilor comu
nale. . In această privinţă 
situaţiile din judeţul nos
tru sunt dare, însă lip
sesc sumele necesare de 
ordinul miliardelor de lei 
pentru aplicarea program 
melor respective. O re
sursă financiară, insufi
cientă însă, ar reprezent-o 
taxele percepute pentru 
păşunaţ. consiliile locale 
trebuind să fie primele 
interesate în punerea or
dinii în această privinţă 
dacă au la suflet proble
mele zootehniei.

Deoarece randamentele 
în zootehnie sunt strâns 
legate de dimensiunea ex
ploataţilor, nu este do ne. 
glijat că, în raport de po
sibilităţile locale, prin li
beră iniţiativă, să fie pro
movate forme asociative 
private pentru creşterea a- 
nimalelor. în  acelaşi timp, 
există preocupări pentru 
a pune ordine în exportul 
do animale în viu (ovine

NICOLAE TiRCOB

(Continuare în pag. a 3-a)

una pe zr
•  O soră medicală tânără du buzna in ca

binetul medicului şef şi spune:
— Mă mai ocup de acest bolnav numai 

dacă-i puneţi în ghips şi cealaltă mână!

Afacerişti in ceafă (IV)
încheie un contract de ga
ranţie imobiliară şi - de 
împrumut bancar ca Banca 
Dacia Felix pentru suma 
de 3,5 milioane de lei. Cu 
această ocazie este ipotecat 
un apartament din Deva. 
La nici două luni, însă. 
deşi nu avea voie, Hui 
vinde apartamentul fami
liei Ardelcanu pentru su
ma dc 4 000 000 de lei. 
Din această sumă primeşte 
2000 de mărci şi 250 de 
dolari SUA, urmând ca 
restul să-i fie achitat o 
dată cu perfectarea actelor 
pe cale notarială.

Ajungem şi în februarie 
’94. Stela Hui are din nou 
nevoie de bani. Şi. atunci 
ce face? Vă spunem noi, 
pentru că nu o să ghiciţi. 
Mai vinde o dată aparta
mentul! De data aceasta 
lui Ioan Chira din Deva. 
Deci, un apartament gajat 
la favoarea Băncii Dacia 
Felix este vândut ulterior 
de încă două ori. Frumoasă 
mişcare, nu?

Mâi târziu, dna va de
clara că, întrucât fiul său 
avea o datorie mai veche 
către Chira, dar nu avea 
banii necesari, nu a găsit 
o altă posibilitate de a-1 
ajuta numai vânzând încă 
o dată apartamentul. Să nu 
râzi? Cert este că, din toată 
această afacere atât banca,

Vestigii străbune — bi serica din Densuş. 
Foto: I. I’KODAN

nată la şase ani închisoare 
pentru infracţiuni similare 
în anul 1989, iar în 1988 
■*» fost* eowdsmmafă^pentru 
delapidare. Degeaba, Sil 
loc să se gândească la 
treaba asta...

Cu toate acestea, matra
pazlâcurile lui Emil Josan 
nu se opresc aici. Pe par
cursul cercetărilor şi a 
urmăririi penale împotriva 
lui au mai fost depuse alte 
cinci plângeri. O parte din
tre acestea vizau împru
muturi, cu bani, altele ve
neau de la persoane care 
au girat cu apartamente în 
favoarea băncii pentru a 
garanta împrumuturile lui 
Josan. Şi este vorba de
milioane şi milioana, de 
lei!

încet dar sigur s-a a- 
juns şi la cap de linie. A- 
ceasta însă după ce ia 
Parchetul de pe lângă Ju
decătoria Deva s-a de
pus un mare volum de
muncă. Acum, Josan va
trebuj să dea socoteală.
IW. sperăm că din toate 
c^Ie relatate să se înţe
leagă şi să se priceapă cut 
mai multe lucruri. Nu de 
altceva, dar Josan nu este 
nici pe departe singurul 
afacerist cu asemenea ca
lităţi.

VALENTIN NEAGU
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•  Au trecut 190 de 
zile din an; au mai ră
mas 170;

•  Sf. Mc. Chiriac şi 
ludita; Cuv. Iosif, ar- 

hlep. Tesalonicului;

•  1824. Moare, la Bra
şov, protopopul RADU 
TEMPEA (n. 1768), fost 
director al tuturor şco
lilor româneşti reunite 
din Transilvania;

•  1859. S-a născut 
poetul TEODOR NE- 
CULUŢA (m. 1904);

•  1904. A murit mă
reţe scriitor rus A.P. 
CEHOV (n. 1860).

■  Treburile se încurcă tot mai mult #  Noi 
plângrfi, alte zeci de milioane de lei datorii •  
Se „lucrează" in familie •  Cap de linie.

Desigur, despre afacerile 
lui Emil Josan multa s-ar 
putea spune. în hăţişurile 
lor au fost atraşi, dar mai 
ales păcăliţi, o sumedenie 
de oameni. La acest lucru 
a pus umărul şi Stela Hui, 
mama dlui Josan. Chesti- 
uriile cu care s-a ocupat 
sunt identice eu cele ale 
fiului. Aşadar...

In octombrie 1993, dna

cât cei păcăliţi s-au consti
tuit părţi civile cu o su
mă totală de 14,3 milioane 
de lei. După toate acestea. 
Hui se sustrage da la ur
mărirea penală, aşa că pe 
numele ei a fost emis man
dat de arestare. Poate nu 
ar fi lipsit da interes să 
subliniem în acest con
text şi faptul că Stela 
Hui a mai fost condam-
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Biâznie, Sat îrt comuna 
Jlia. Prima atestare din 
1491 menţionează Brâznicu 
de Jos şi Brâznicu de Sus. 
Toponimul provine de la 
vechiul slav breza „mes- 
ţeacăn“ ce formează în 
daco-română adjective, în 
cazul de faţă „Mestecăniş". 
De altfel, pe teritoriul sa
tului se păstrează toponi
mul „mestecăniş".

Cîmpuri-Snrdac, sat în
comuna Gurasada. Pe te
ritoriul satului s-au desco
perit £> aşezare fortificată 
dacică, ceramică şi mo
nede greceşti folosite de 
populaţia băştinaşă. Sa
tul a luat naştere prin o- 
nirea satelor Cîmpuri şi
Surduc. In M62 este ates- 

i 1750tat satul Surduc, în 
satul Cîmpuri Iar i»  1805 
Cîmpuri Surduc. Denumi
rea Cîmpuri este recentă.

Chimtadi», sat în eomuna 
Hărâu. în hotarul satului 
s-a descoperit ceramică fo
losită de daci în timpul 
stăpânirii romane. Topo
nimul, având la bază ter
menul maghiar kemeny

N u m e  d e

h u n e d o r e n e

(„tare", „dur"), este o tra
ducere a unei denumiri 
româneşti că se referă la 
natura termenului, Pe teri
toriul localităţii există to
ponimul Gura Pietrei, iar 
in satul vecin Hărău, Dealu 
Pietrii.

Vaca, veche denumire a 
satului Crişan, comuna Bi
bi ţa. Prima atestare docu
mentară datează din 1394. 
Denumirea provine de te 
apelativul vacă. Oeupân- 
du-se de acest nume, Al. 
Filipescu arată: „Este de 
notat că raritatea toponi
mului montan „vaca1* poate 

referimfi înţeleasă dacă ne 
la vita domestică. Se prea 
poate ca îrt toponimie bo
ul, vaca etc. să înlocuiască 
numirile mai vechi ale 
celor două denumiri de 
bouri pentru care poporul 
avea ca şf în cazul (zim
brului) nume precise, după 
ce amintite* animalului 
sălbatic începe să s« ştear
gă din regiune". (Contribuţii 
botanice, Cluj-Napoca, 
1985).

Sălciva, sat în comuna 
Zam. Prima atestare do
cumentară datează din 
1455. Toponimul are la 
bază adjectivul sălcină (cu 
u trecut In vb variantă 
a lui sălcin, salcie (despre 
apa care are un gust plŞ- 
cut, puţin sărat, leşios)*. 
(Dicţionar explicativ al 
limbii române).

Păroasa, veche denumire 
a sătului Dealu Mic, co
muna Topîiţa. Denumirea 
provine de la cuvântul ar
haic românesc păroasă cu 
sensul metaforic de „înăl
ţime" „împădurită".

Tisa, sat în comuna Bur- 
>ue. Toponimul provine de 
la tisă „arbore sau ar
bust răşinos (Taxus bac- 
cata)“. (Dicţionar explica
tiv al limbii române).

MIRCEA VALEA
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CONFLICT

Clncişenii dirt satul cu acelaşi nume, aparţinând 
comunei Teliue, sunt majoritatea dintre ei- oameni > 
ambiţioşi s i Când urmăresc o  problemă. nu  se las® i 
până nu epuizează toate căile ee^o t dttce »  soluţio
narea el. şl fia stterte* pe care o
vom reiata mai jos. Despre ce «st* verb»?

fn tre  lactfl Gfeeiş şi şoseaua os «ree* pe malul

V Y .- .Y .v rw w n w v w w

acestuia se află o fâşie de teren ce a? fost a cineişe* 
nilor cândva, dar, mai apoi, a fost atribuită sindi
catelor care; îrt timp. şi-au amenajat atei cabane, la
curi de reereere ş.a. Kăeăţi hanedorenî jNn» a s t a ^ i t  
case de vacanţă, eu autorizaţii date de fasta primă
rie a municipiului de pe Cerna.

DI. Auglistin Boldeau, din satul Bucea, face pf« vizii pentru iarnă.
-.V Foto: PA VEL LAZ A

Cincişenii au  Insistat şi Insistă peste tot să II se 
dea terenul respectiv înapoi, deşi nu  se mai poate 
foiosb Au fost Ia Ctefsillul judeţeart şl te Prefeetţ#^. 

. se pare, U s-a pcomis că vor intra îrt pesesia Iui, ~ "

Y

Am cunoscut îrt diverse 
împrejurări formaţii artis
tice ale Căminului cul
tural Lunea Cernii. Evo
luţiile erau apreciate de 
spectatori şi de specialişti 
pentru autenticitatea şi 
savoarea, folclorului- valo
rificai scenic., Inedită era 
apafilte îfflftfeirtirfiflid de 
obidei folclorîd de lâ Me- 
ria, alcătuit din oameni ai 
satului şi cadre didactice 
care au adus îrt scenă 
obiceiul „Măsuratul oilor" 
cu întreg alaiul de întâm
plări şi bucurii pr.efnuit 
de trimiterea te munte a 
bogăţiei acestor locuri — 
oile. Cum de altfel impre
sionant' ru fost evoluţiile 
grupului vocal, ale unui 
cunoscut cimpoîer şi flu- 
ieraş, ale formaţiei de dan
suri pădureneşti. Căminele 
culturale de pe raza co
munei erau cu grijă gos
podărite. Se bucurau chiar 
de dotare cu instrumente 
şi aparatură de practică 
culturală.

Revenind acum pe aceste 
locuri airt rămas impre
sionaţi de aceeaşi frumu
seţe a peisajului montan, 
de oamenii deschişi de

aici, învăţaţi cu gfeul 
vieţii cotidiene, puternic 
marcaţi şl de izolarea- lo
calităţilor comunei. Greută
ţile tn cofe se desfăşoară 
activitatea culturală sunt 
şi ele mai mari, deşi efor
turile pentru depăşirea lor 
sunt certe. După cum ne 
spunea dl. Llvlu Lupu- 
Iescu, directorul căminului 
cultural, anul trecut s-au 
realizat încasări de peste 
300 000 de lei (chirii, hore 
ţărăneşti, seri distractive), 
banii fiind afectaţi de că
tre consiliul local pen
tru autofinanţare. Tot aici 
pb lângă cănviHd cultural 
(fa centru funcţionează 
„Clubul T“, din păcate 
destul de slab -gospodării:' 
Căminul cultural de cen
tru se află la Lunca Cernii 
de Sus, unde, din lipsa ba
nilor, directorul căminului 
cultural a fost el însuşi 
obligat să revizuiască „oa
lele* de pe acoperiş. A- 
celaşi om a revizuit ţigla 
de pe acoperiş la căminele 
culturale din Negoiu şi 
Luftca Cernii de Jos. Bă
tăi de cap oferă directo
rului geamurile care sunt

sparte1 mereu de către răui 
făcători,! sticla fiind ! atât 
de scumpă. De altfel, di
rectorul face de toate, in* 
clusiv pe femeia de ser
viciu, măturând instituţi
ile, cu un salariu lunar 
de 70 000 de lei.

Dar mai trebuie să facă 
şi imumă culturală. La ni
velul comunei există for
maţii de dansuri pădure
neşti. grup vocal, solişti 
vocali de muzică populară 
şi un cimpoier, Mlron 
Stroia, nepotul cunoscutu
lui cimpoier loan Stroia, 
de Care aminteam la în
ceputul articolului 'de 
faţă. Sigur, nu poate fi vorba 
de o activitate artistică per
manentă. Din păcate, do
tarea eu aparatură şi in
strumente muzicale este 
mai mult decât modestă 
în momentul de faţă. Dar, 
ce să vorbim despre apa
ratură şi instrumente, când 
lipsesc chiar scaunele ? ! 
Filme nu mai rulează de 

• ani de zile. Şi nici nu se 
întrevede o schimbare în 
acest sens!

au aflat do faptul acesta au sărit sindicatele dă te  
„Siderurgica" şl de te I.C.S.H., fa ideea eă ceea ca
s-a construit nu se poate distrug* iar CirtcişUl esf* 
un io* de agrement de car« *• bucuri, îrt weflt-eiuf 
mai ales, foarte mulţi hunedereaf. Problema a-a îm- 

. potmolit alei şt «onfltefu-1 est» încă etesefiis. Se discută 
şi atât. Este vremea te  se ia o măsură, de către Cel 
în drept te o faşă. (Tr. B.) j

S6 BH BECIURI INUNDATE

Pârâul Cerna est# zglobiu până In satul Teliilcu 
Inferior, Urtde ser domoleşte. Aş* a» fam  t e  atei de* 1 
punerile adus* în Cerna de un afluent — Nădrag ■#»* 
dSrt hăldâ formată p» margine* ivit de «Sftera din 
Crâcrtmeasa — se aşază. Aşa se fâoe eă afoia Cer- 
ftei ş-a eolmatat kft beciurile (t «rda *o> de «tee ai» 
fost îrtundate. Consiliul local, gospodar sn  insistat 
peste tot, ii s-au promis multe, dăf «» s-s rezolvat 

1 nimic. O soluţie de urgenţă ar fi decolmatarea celor 
două diguri dirt amonte de Teliue, pentru ca depune
rile să fie reţinute aici. (Tr. ft)

'UN FENOMEN

Cum aprecia conducerea Serviciului judeţean 
de Poliţie Transporturi Hunedoara, furturile de . ca
blu de cupru de la instalaţiile de siguranţă CF au 
devenit un fenomen, ceea ce creează perturbaţii în 
circulaţia feroviară. Un caz recent: au fost depistaţi, 
pe raza Postului de poliţie ŢF Petroşani, Fechete 
Marin, şi Doghi Viorel Gh. (în vârstă de 15 ani), ambii 
din Vulcan,-care au sustras 4 funii de cupru din sta
ţia GF Petroşani, punând în pericol siguranţa circu
laţiei şi producând întârzieri la trenurile de călători 

V şi marfă. Instanţa îşi va spune cuvântul. (V. A.)

A RUGINIT Şl FIRMA
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0,00 V.O.A. Europe;
6.00 BBC; 6,30 Maraton
m atinal; 9,00 Ş tir i;
9,10 Mor ning muşte;
11.00 Mica publici
tate radio; 12,00 Clişee

cinematografice; 13,00 
Ştiri; 13,10 Muzică şi 
publicitate radio; 14,00 
BBC; 14,30 Country show; 
16,00 Radiomagazin de 
vineri; 17,00 Ştiri; 17,10 
Muzică şl publicitate ra
dio; 18,00 BBC; 19,00 to p  
20+3; 21,00 BBC; 21,30 
Muzică; 22,00 Ştiri; 22,10 
Blue night; 24,00 V.O.A. 
Europe.

CASATORII

Pe primele 6 luni 
din acest an la Brad 
s-au oficiat 50 căsă
torii. Ţinerii înscrişi 
în dreptul acestei ci
fre Jubiliare se nu
mesc Marius — Dorin 
-* Nistora şi dşoara 
Daniela Enache. Casă 
de piatră şi copii fru
moşi tinerelor fami
lii. (Al. Jurca)

\

— Cu ani în urmă, la noi, zîc în satele comunei 
Lunea Cernii de Jos, veneau maşini de lg (fostul) 
I.C.I.L. Deva după lapte. 11 ridicau de 1» centrul de 
preluare.

— A cărui firmă a ruginit...'

Cu promptitudine, cu amabilitate ia dispoziţia tuturor solicitanţilor. Dna 
Camelia Gligor, telefonistă la Centrala din Brănişca. ' ~ţ ¥iTTiiilBHIi wT.

— Aveţi dreptate. Atunci veneau maşini şi nu 
aveam lapte, acum avem lapte dar nu vin să-l ia — 
spunea dna Saveta Lupu, medicul veterinar al comu
nei.

— Ce fee gospodarii Ou lapfelef
— Unii, tot mai puţini, 11 duc la Hunedoara. Am 

zis tot mai puţini, pentru că e scump transportul ca 
autobuzul. Alţii fac caş, brânză, zămâtişâ- Apoi te 
vând la piaţă...

— Dar sunt multe animale în cal* şapte sate ale
comunei? '

— In cele 436 de gospodării sunt peste 5000 de 
oi, 800 da bovin#, 177 de cai, peste 500 de... temi, ca 
să nu mai vorbim de găini, raţe, gâşte, curci, porum
bei, albine... ’

— Revenim la lapte. Noi îi ducem de multe ori 
dorul. Chiar dacă este.., piperat. No ginda# la preţ, 
bineînţeles. '■

*- Buni şi recunoscuţi crescători de animale, lo
cuitorii satelor noastre au în ograda lor tot mal multe 
animale. Foloasele sunt ale lor, dar şf ale fiecăruia 
dintre noi — încheia dna Saveta Lupu. (Gh. I. Negrea)

PLÂNGERE

Sub semnătura dlul avocat Pompiliu Prip. pre
şedinte fn exerciţiu la Filiala din Petroşani a Con
venţiei Democratice Române, ni se solicită să luăm 
atitudine aspră împotriva patronului loan Stoica, de 
1« „Carhaa* Cluj pentru: înşelăciune î»  dauna avu
tului privat, gestiune frauduloasă, fals şi uz de fals. 
Infracţiuni te Codul comercial, Dle avocat, noi ăîrt 
•crte ceea e*  ne-aţi rugat. Măsuri pot iuâ organele 
abilitate. (Gh. I. Negrea)



#— • -

Căminul cultural din Te- 
liucu Inferior este, fii ge
neral, & instituţie liniştită. 
„Aspiraţiile" sale sunt însă 
mari.

Chiar şl firma de pe 
frontispiciul clădirii este 
de „Case de cultură", spa
ţiul permiţând acest lu
cru. De aceea o parte 
din spaţiu a şi fost închi
riat pentru un cafe-bar, o

cărţi. Periodic se prezintă 
spectacole oferite de for
maţiile proprii de muzică 
populară, de dans modern 
alcătuite din ţineri local
nici, Mai viii şi spectacol* 
<firi afară prezentate de 

Clubul ,,StdeFUrgistul“, Tea
trul de revistă şi comedii 
muzicală din Deva, de 
ansambluri folclorice din 
Arad şi alte Judeţe,

lin eimin... în plină
ă l

I S. C. CIQUITA i
I EXIM SRL Orâştie |
I Str. George Coşbuc, nr. 12, tel./fax 054/ f 
|  647519. j

I Vă oferă o gamă variată de lichioruri de I

I* cea mai bună. calitate, eu un dizain plăcut şi î  
lă preţurile cele mai avantajoase, după cum ut- |
mează:

1 !
t

l i
• ':*■

l

i%
i

*
• ;ljV

i

/.brutărie şi uri magazin 
de ape minerale, pentru 

vă sradftc* vwihsri instithr- 
;ţi*i, Aşa s-* ajuns m  aici 
să se înjghebeze un ade- 
vărat complex de prestări 

; s&ifiM:
Filme nu mai rulează în 

tecbita căminului eilltttrai, 
ne spunea dna director E- 
icna Magheţi, ir.tiucât nu 

, veneau decât 2— 3 specta- 
- tor;, a?a că acum doritorii 
JM. filme Ori se doc la Hu
nedoara, cri vizionează 

• filme video Şi se pare că 
'filmele video sunt căutate, 

30—40 de tineri urmărin- 
: du-le zilnic. Doritorii pot 
folosi masa de tenis, pre- 

, cum şi masa de biliard din 
incinta barului.

în privinţa activităţii eul- 
tural-artistice propriu-zise?ţ 
In gpaţiul căminului cul
tural îşi desfăşoară acti
vitatea biblioteca, reunind 
un însemnat număr de

După o perioadă de fo
losinţă, acoperişul căminu
lui cultural lasă să se stre
coare apa pluvială, fiind 
necesare reparaţii, dar 
bani nu există îrf momen
tul de faţă. Primăria a- 
jută cu ce poate,' dar pen
tru a o scoate ia «apât cu 
reparaţia e nevoie de un 
fond mai mare şi acesta 
poate fi alocat numai de 
la, bugetul sţatutoi.

Modestă este - şi dotarea 
cil instrumente muzicale 
şi aparatură de practidă 
culturală. Dar aceasta este 
o altă poveste, care nece
sită şi ea fonduri însem
nate. Şi cine ştie când e- 
posibiîţjâ se dea de urma 
lor?

Aşa se prezintă un că
min cultural în plină vară 
— ctrfuerîiribune şi eu 
dorioţa de înlăturare a 
neajunsurilor.

MINEI BODEA

De la impas spre 
performanţe în zootehnie

(Urmare din pag., 1)

şi bovine), care provin de 
la îngrăşaturi i specializate, 
din ferme ale crescătorilor 
privatizaţi sau gospodării 
particulare. Exportul este 
admis numai la tineret tas, 
urirr în greutate individu
ală minimă de 400 kg/cap 
şi de âO kg la tineret o- 
vin. Se face precizarea că 
ovinele la export se admit 
numai din categoria celor

V- -  -  ,.w .....> .. '*$'& '*** m

Recent ş-au încheiat lâ 
Băile fiipova, Judeţul Arad, 
concursurile de orientare 
sportivă organizate de ofi
ciile Judeţene pentru ti
neret şi sport Arad fi Ti
mişoara dotate cu „Supa 
Genţiana", „Cupa păduri
lor" şi, „Marele Trofeu t i 
mişoara 1999", trofeul ob
ţinut de echipa de orien
tare sportivă a Asociaţiei 
sportive „Condor* — Clu
bul elevilor Deva, antre
nată de * Florian Firescu 
şi Wagner Francisc.
. Înfruntând temperaturile 
ridicate din acele zile, di
ficultăţile traseelor, şl în 
primul rând concurenţa 
numeroaselor echipe cu 
tradiţie ,în orientare cutn 
ar fi cele ale Clujului, 
Timişoarei* Bucureştiulul, 
Aradului, echipa a punctat 
astfel: ■; •-

Cupa „Genţiana"

Categoria fete 12 a n i:
Iuga Ramona jocul I,

reformate şi negestante şi 
numai în perioada 1 mai 
— 31 august. : :

Iată doar câteva repere 
ce vizează valorificarea mai 
bună a potenţialului zoo
tehniei româneşti şi hu- 
nedorene, care Unde spre 
performanţă, rezultatele şă 
devină comparabile cu cele 
ale ţărilor avansate, tra
diţia şl posibilităţile de
monstrând că acest obiec
tiv este realizabil.

•  Lichior căpşuni — 0—500 1

•  Lichior frăguţe — 0—560 1

•  Lichior chery — 0—500 1

•  Lichior pepermint — 0—500 1

•  Lichior banane — # —500 I 

9  Lichior cocos — 0—500 !

Preţul produselor jesie de 99# lei/siicla 1/2 f 
% +  TVA 18 la sută îif cazai achitării mărfii cu 1 
I dispoziţie de plată, iar in cazul achitării mărfii |  
I pe loc preţul este de 960 le»/sticla +  TVA 18 la |

I Sută, societatea făcând © reducere de 30 l e i / * 
sticla, - ■ V ■/■■v.:'- j

J Relaţii suplimentare la telefonul unităţii» * 
|  647519. I

I
I
I
I
I
I

f

I 
I 
I
I f

I I* A-,

I l

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HAŢEG!

Anunţă că până la data dc 30 iulie 1994, în 
holul sediului din strada Libertăţii, nr. 5, estel 
expus pentru consultare publică a locuitorilor: I

PLANUL URBANISTIC GENERAL AL O- 
BAŞULU1 HAŢEG*

Observaţiile şl propunerile locuitorilor re
feritoare la acesta vor fi primite de comparti
mentul urbanism şi amenajarea teritoriului din 
cadrul consiliufui local, până ia data de 29 iu
lie 1994. '

IMPORTANT !

i!

■

Sculptor — artist... apa,
Foto DOBUEI lOSIF-MARIlIS (student).

'W m V r t  . * iV.V.'.V.SVAV. VAVVWVVVWWW W Z A V VVW*VV*VW VW V lW W A

Belyeehi Brigita — locul I. 19 ani, Pricopie Claudia 
III, Mărcoia liliana — — locul II,. Wojcsek Nipa
locul III. Categ. fete 16 — locul III. Categ. băieţi,

S u c c e s e  a le  sp o rtiv ilo r 
d e v e n i în  c o n fru n tă rile  

In te rju d eţen e

£
ni: Pricopie Claudia — 
ocul II. Categ. băieţi, 19 

ani; Lungoci Robert — lo
cul II; băieţi 14 ani: Ia- 
coban Măritiş — locul III; 
băieţi 16 ani: Codrean Ste- 
lian m  locul II, Orăşean 
Dorel locul III; băieţi 18 
ani, Dohotaru Gabi — lo
cul 11, :

' C upa „P ăd u rilo r"

Cat. fete 12 ani: Beîtechî 
Iriglta — locul II, Iuga 
lamona — II, Mărcoiu h i
lari* — IH. Fete, 14 ani: 
îlaguiescu Elena — locyl

10 ani: Orăşean Dorel — 
locul I; 18 ani: Dohotaru 
Gabi — locul II.

Cupa „Zarandului" %,

Cat. fete 12 ani: Mihai 
Ioneli ** locul I, Iuga 
Ramona — locul III; 14 
ani: Blaguiescu Elena — 
locul III; 16 ani: Pricopie 
Claudia — locul II, Tu- 
şer Rodica — locul III. 
Categ. băieţi 14 ani: Ia-, 
coban Marius — locul III; 
16 ani; Dohotaru Gabi 
locul II,

Pe această cale, condu
cerea A.S „Condor" mul
ţumeşte sponsorilor care 
au făcut posibilă deplasa
rea şl cazare*» sportivilor 
la Lipova, aceştia fiind 
S.C. Condor Filiala 2 De
va şi Exploatarea minieră 
Deva.

In perioada 10—20 iulie 
1994, echipa de orientare 
a A.S. Condor Clubul e- 
levilor Deva va participa 
la Campionatul Naţional 
de Orientare Sportivă ce 
se va desfăşura^ la Poiana 
Pinului Buzău. Agenţii 
economici au prilejul să 
sprijine finala financiar 
sau material această acti
vitate sportivă care tinde 
să cucerească tot mai mulţi 
adepţi în rândul copiilor 
din Deva. Sunt rugaţi să o 
facă în contul AS. Condor 
Deva. nr. 45110372, deschis 
la CEC Deva.

Prof. FLORIN FIRESCU,
secretarul A.S Condor 

Deva

S.C. AGROSERVICE S.R.L. DEVA 
BANCA ROMÂNA DE DEZVOLTARE 

ÎNTREPRINDEREA TRACTORUL, BRAŞOV
: Dir e c ţ ia  a g r ic o l a  ■

Anunţă că se acordă credite cu dobândă |  
j SUBVENŢIONATĂ 70 LA SUTA pentru cum- £ 
; pararea de TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRJ- |  
I COLE. î
A- ' I
f .  Informaţii suplimentare Ia Direcţia Agri- 
i colă, B.R.D. şi distribuitorul autorizat de trae- 
I toare din judeţul Hunedoara, Agroservice S.R.L.
* Deva, str. Depozitelor, nr. 10, telefon 622195,
J 624785.

j A APĂRUT NOUA GENERAŢIE DE MAŞINI
* DE SCOS CARTOFI PE DOUA RÂNDURI. '

(92li49>

S.C. — B.A.D.P.S. DEVA 
Str, Em. Gojdu, nr. 79.

In fiecare joi, pentru vânzare şi închiriere 
mijloace fixe, pe categorii, după cum urmează:

•  autoturisme ARO 10;
•  autocamioane 6,5— 10 to;
•  autobasculante 8,5 — 16 to;
•  autotren;
•  autoîncărcător tip Ifron;
•  macara TELEMACH;
•  autoremorcher TATRA 813, cu remarcă 

de 40 to;
•  alte mijloace fixe.

Lista nominală cu valorile de plecare 8 
licitaţiei şi condiţiile de participare la licitaţie 
se află la sediul unităţii, comp. tehnic din acti
vitatea auto. (Tel. 627115). (c. 921148)

D.M.P.S. Hunedoara — 
Deva

S I T U A T  I A

LOCURILOR DE MUNCA 
V ACANTE LA DATA DE 

12. 07.. 1994

Meserie Nr, focuri

Meserie Nr. locuri I

Agent asigurări 30
j Asistent medical 20-

Barman 2
Bucătâr 1

Contabil şef 1
Croitor ŢII
Dansator 20
Director 2
Dulgher 21
Economist 18
Electrician 3
Electrician auto 1

l Farmacist p- 1
l Fierar-betonist 12
1 Fochist 2
i Frigotehnist 1
, Ing. electromec 1
I Ing. prel. lemnului 1
\ lng. electronist 1

Ing mecanic
rng. şef
îngrijitoare
Instalator
Jurist
Lăcătuş
Macaragiu
Marochiner
Meeanic-auto
Medic
Muncitor necalificat 
Operator pr, temn 
Profesor cult medic. 
Revizor contabil 
Revizor gest iune 
Şef cantină 
Şef filială
Specialist marketing 
Strungar 
Sudor uutogen 
Tăbăcar 
Tâmplar 
Tinichigiu auto 
Vânzător 

: Vopsitor auUi 
Zidar 
Zidar 
Zidar 

TOTAL
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PUBLICITATE
•  Vând Dacia 1 300, cu 

îmbunătăţiri, an 1981, tel, 
623273, orele 19—21.
: (7399)

•  Vând combină păioa-
se Claas Europa, cu masa 
de 2,10 m, motorină, preţ 
10 500 000 lei, negociabil. 
Tel 021360. <8455)
; •  Vând. Dacia 1310 TX, 
'.an fabricaţie 1988, tel. 
025717. str. Vulcan, nr, 1, 
Deva, (8324)
AV.’A V A W A W A V W

•  Vând tobă fanfa
ră, stare excepţională. 
Baia de Griş, tel. 
276, după ora 10, 
Huna. (9534)

•  Vând loc construcţie
cu grădină, garaj, cu tri
fazic, gaz, lângă şosea, 
7700—800 mp., preţ 3 000 000. 
Tel. 616992. (8376)
i •  Caut asociere, posed 
spaţii comerciale, vând 
apartament spaţios, posibi- 
i lităţi privatizare-. Tel. 
623043. (8372)
î •  Cumpăr antichităţi: 
arme* vechi, figurine, por
ţelan, argintărie, obiecte 
decorative, ceasuri etc. 
Tel, 028716. (1530754)
j •  Vând batoză „Semănă-. 
,toarea“ B 90, rtoUă, fabri
cată U'93, funcţionează cu 
"tractor • sau electric, tre- 
■ici'ă 'grâu, orz, secară,* o- 
văs ,trifoi. Bbşorod 20, 
tel. 133. (1530761)
" •  Vânt! mobilă, diferite 
piese. Deva. bdul Băl- 
ceseu, bl. 3, sc. G, ap. 8.

(8328)
•  Vând urgent autouti

litară marca TV, fabricaţie 
1984, tel. 770069. (8329)
• •  Vând bicicletă nouă, 
germană, 5 viteze, băr
bătească. Orăştie. 641638.

(8326)
•  Vând apartament -trei

camere parter, Orăştie, str. 
Bricazului, 26/30, tel. 
017201. (8322)

i Vând apartament, două 
camere decomandate, par
ter, cartier Dacia, stare 
perfectă .tel, 629610. (8319)

•  Vând mobilă diferită,
Dacia 1300, în bună stare, 
tel 020092. ■■■ (8320)

•  Vând urgent aparta
ment doua camere, tel.' 
621315. ̂  v . (8321)

•  Vând talon Mosk'viel 
408, tel. 031/048252. (8318)

•  Vând autocamionetâ
Volkswagen, înscrisă, 2,3 
tone, locuri 3 plus 4, tel 
«18482. c (8317)

••• Vând urgent Dacia 
1410 TX, an fabricaţie 
1992.* 30 000 km, tei. 621569.

(8316)

•  Vând pământ lângă 
cabană Bejăn. . Informaţii

, Almasu Sec, nr. 50, tel. 
624470, după ora 19. (8311)

•  Vând apartament 4
camere, Deva, Dorobanţi
lor, bl. 27, etaj 2. tel. 
025123, 620155. (8313)

•  Vând casă, curte şi 
grădină Căbe.şti. Informaţii 
Căinelu de Jos, familia 
Gherman Laurean. (8312)

•  Vând Dacia 1100, stai e
foarte bună. Deva, tel. 
018210. ' (8303)

•  Vând casă Sitneria 
sir. Gh. Doja, nr. 50. (8452)

•  Vând Dacia 1300, 
roşie, motor 1400, preţ 
negociabil, tel. 625308.

■ : /:/■ s.-;’.-: (8451)
•  Vând apartament 4

camere, gaze, telefon în 
Haţeg sau schimb cu două 
camere Deva, plus dife
renţă. Tel. 770708. (8450)

•  Vând bibliotecă, fri
gider, două corpuri sus
pendate baie. Relaţii Brad, 
tel. 656419. (8449)

•  Vând minimotoretă,
motocicletă MZ ETZ 250, 
obiectiv Zoom 35—70 So- 
ligor, fel. 617694. (7370)

•  Vând Ford Sierra Die
sel 2300 cmc, tel. 650985, 
vizibil sâmbătă şi duminică.

(8443)
•  Vând două vaci cu

lapte. Un car şl 4 tone 
fân cosit. Informaţii Al- 
tnaşu Sec, fam. Băneasă 
Sinii. ■_... (8440)

•  Vână urgent aparta
ment 4 camere, Hunedoara, 
b l . /1, CEC, api 61, ' tel. 
728145. V - . (8443)

- •  Ocazie! - Apartament
două camere spaţioase, ex
cepţional, 6000 mărci, Q- 
răştie, 641133. (8333)

• •  Vând chioşc alimen
taţie publică cu terasă, 
magazie etc., zonă carto- 
drom, preţ negociabil, te). 
620655, 628856, între orele 
16—22, * (84 iS)

•  Vând Audi 100, fabri
caţie 1982, ' înscris, stare 
■perfectă, preţ 2500 DM, 
negociabil, .. tel. >  613149, 
după: ora 16. * ' ’ , (8434)

,, Vând apartament două 
. camere. Hunedoara, str. 
Mureşului, tel. 058/734170,' 
om 20,. v. . (7396)
. •  Vând apartament două 
camere decomandate Alba, 
zona stadion, tel. 0583250Oi, 
după ora 20. ,  . (739.3)

•  Vând casă eu,yanexe şi 
grădină. Cristur 122 C, fa
milia Biro. , f  (7390)

•  Vând aragaz; electric 
3 ochiuri, tel. 618775. (8332)

•  Ocazie! Video Fureai 
1994, stare excepţională, 
250 mărci, tel. 641 i33.

(8333)
•  Vând apartament doliă

camere .cartier Dacia, 
bl. 14, tel. 628363. (833-1)

•  Vând casă Hărău, nr. 
292, sau schimb cu garso-

* REGIONALA GAZ METAN DEVA , 
I Str. E. Gojdu, nr. 85 *

I ANUNŢA J

|  fu cursul lunii iulie 1994, va avea loc e- .  
I xamen de autorizare în lucrări de gaze, gradul f
I III, pentru persoanele care îndeplinesc condi- I 

ţii ic impuse prin Normativul pentru întreţine- .  
|  rea şi exploatarea reţelelor de distribuţie a |

I instalaţiilor de utilizarea gazelor naturale edi- |  
ţia 1980. J

J Termenul de punere a dosarelor pentru |  
■  examinare este până la 20. 07. 1994. I
1 Precizări suplimentare se obţin la biroul ■  
I P.I.S. din cadrul Regionalei Gaz Metan Deva, |  
■  str. E. Gojdu, nr. 85, telefoane: 627090; 627091; ■

I
I 627101.

nicră Deva, Simeria. Hu
nedoara .diferenţă. (8352)

•  Vând Mercedes 250 
D, automatic, tel. 612678

(8346)
. •  -Vând casă eu anexe,
gaz, canalizare. gradină 
Deva ,str. Mărăşeşti, 39.

(8315)

•  Vând boxe Quadraţ
HI-FI 2 x 200 W, amplifi
cator Aiwa 2 x 105 \V,
sobă pe gaz, închiriez spa
ţiu central pentru birou, 
caut spaţiu central pen
tru parcat autoturism rau 
garaj. Tel 617479, 613226

(8353)
•  Consiliul local comuna

Veţel organizează' in data 
de 1 august 1994 licitaţie 

■publică, în vederea închi
rierii unui spaţiu comer
cial profil alimentar, Re
laţii suplimentare la tel. 
665135. (8309)

•  Vând televizor color 
Orion, diagonala 37, ve
chime 2 ani. Tei. 713524.

. (0904)
•  Vând VVarttburg 312,

înscris în circulaţie, Ste- 
măr Solomon, corn. Sar- 
mizegetusa, sat Hobifa, nr. 
37. (6903)

•  Vând vaci cu lapte, 
rasa Holstein, tel. 717431.

(6901)
•  Vând convenabil Audi 

80, înmatriculat şi unul 
noîninatriculubil (sau cu 
bucata). Tel. 722G41. (0999)

•  S.C. Agromec S.A. Si
meria anunţă organizarea 
de licitaţie pentru închi
rierea a 200 mp. teren 
în ..Simeria, cu destinaţia 
depozit materiale, inehirie- * 
rea incintei secţia Sin tan
drei cu destinaţie produc
ţie şţ prestări servicii. Li
citaţia va âvea loc în ziua 
d e -23. 07. 1994, ora 10, 
la sediul societăţii,. vânza
rea de piese şi subansam- 
ble recuperate din utilaje 
casate. Licitaţia va avea 
loc în fiecare zi de vineri, 
ora 12,00 începând din 

22 -.07. 1994, până la ex
pirarea stocului, la sediul 
societăţii;, (8307)

, « P ie rd u t  legitimaţie 
serviciu pe numele Stoica 
loan, eliberată de Siderur
gica Hunedoara. O declar 
nulă. “ (6902) .

•  Pierdut carnet handi
capat ,nr, 036, pe , numele 
Paşcău Florin. Petru. Se 
declară nul. ■

•  M-işu Luppa anunţă
excursie Polonia, duminică 
17 iulie, cost 40 000. Tel. 
612106. (1137)

•  Posed Dacia brenk,
efectuez transporturi măr--' 
furi, tei. - 623593.' (8444)

•  Autorizat transport 
persoane în Germania şi 
retur, asigur gratuit "viza 
austriacă ,condiţii de trans
port deosebite, Informaţii 
tel, 056/143179, 056/113953.

v . (6610)
•  Societate comercială

Mobimpex, prin magazinul 
Ărabcla din Brad, str. 
A. Inneu, 14, aduce la co
mandă frigidere, lăzi, 
televizoare, aragaze, ma
şini ele spălat şi cusut, 
la preţurile cele mai a- 
vantnjoase; efectuează 
transport cu maşină de 1.5 
tone, tarif negociabil, inf. 
650301. (9540)

•  Caut garsonieră său
apartament de închiriat, 
nemobilate. Relaţii tei. 
627147, (8364)

•  Societate comercială, 
titulară contract concesi
une teren, cedează docu
mentaţie completă pentru

construcţia unui spaţiu 
comercial; titulara Con
tract chirie spaţiu comer
cial .caută colaborator pen
tru preluare spaţiu sau 
întreţinere comună. Tel. 
653834, orele 8—10 (8361)

COMEMORĂRI

•  Cu aceeaşi pro
fundă durere soţia şi 
copiii anunţă că au 
trecut şase săptămâni 
de la dispariţia mi
nunatului lor -soţ şi 
tată

Col. (r) VIOREL 
MUNTEAN

Comemorarea va a- 
vea loc sâmbătă, 10 
iulie,' la . cimitirul din 
Bejan, ora 10.

Dumnezeu să-l o- 
dihnească in pace!

(8415)

DECESE

_ •  Rusu Elena, copiii 
Octsirian, Elena şi A- 
lina şi nepoţii mul
ţumesc colegilor şi 
conducerii FRE Deva, 
cadrelor didactice de 
la Liceul de Artă, ve
cinilor, prietenilor şi 
tuturor acelora care 
au fost alături de ei 
la greaua pierdere a 
dragului lor 
îng. OCTAVIAN RŢSU

Familia îndpljată.
(8337)

•  ■ Colegii şl prie
tenii lui Sergiu, Radii 
ş'f Alexandru aduc 
sincere condoleanţe fa
miliilor îndoliatei. ’ '

- (6913)/

•  Cu .adâncă durere, 
/copiii Dan şi Simona 
anunţă trecerea în 
nefiinţă a'iubite; lor 
mame

MARIANA
PUCA

în vârstă de 49 ani
Înmormântarea are 

Ioc astăzi, 15 Iulie,, ora 
14, la Cimitirul Or.to- 

• dox din str. Eminescu, 
Deva.

Nu te vom uita 
niciodată! (8374)

•  Gabi, Tonei şl 
Măria SUnt alături de 
familia Pucă ,la greaua 
încercare pricinuită 'de 
pierderea scumpei lor 
mame
: MARIANA Pl CA

(8371)

•  Familia ‘ arhitect 
Dobrei este alături de 
Simona şi Dan Pucă 
la greaua pierdere pro
vocată de decesul ma
mei lor.

Nu te vom uita 
niciodată ~ . -

MARIANA PUCA
(8374)

•  Sora Marioara, ne
poţii Adi şi Simona 
regretă moartea ful
gerătoare a cele; caro 
a fost

MARIANA PUCA
Lacrimi şi flori pe 

mormântul tău. (8374)

•  Colegele de serviciu 
de la S.C. Alimens 22 
S.R.L. anunţă cu durere 
încetarea din viaţă a bu
nei lor colege

MARIANA PUCA

: Dumnezeu s-o ierte şi 
s-o odihnească in pace. /

(1530764),

S.C. C. In. C. NOVA CO.M S.R.L. DEVA I

Vinde en-gros şi en-dotaille, Ia depozitul) 
magazinului Tineretului, din bdul 22 Decern-' 
brie. I

•  detergenţi pentru spălat şi curăţat ţe-j
saturi, gresie, obiecte sanitare şi sticlă. J

Import Slovacia, adaos comercial zero (0). | 
-  Vinde en-gros . !

•  bere pasteurizată, import Slovacia, la )  
preţul de 755 lei/sticla, garanţie 3 luni.

Tel: 054 — 623123. ' (921150) |

PENITENCIARUL BARCEA-MARE (DEVA)

Angajează de urgenţă prin concurs:
■  contabil cu o vechime minimă în specia

litate de 5 ani şi studii medii economice.
înscrierile, actele necesare şi relaţii pri

vind condiţiile de participare Ia concurs se pot 
obţine la sediul unităţii. Biroul personal, până 
Ja data de 19. 07. 1994.

Concursul va avea loc în data de 26. 07.i!!!-- - - - - - - - - - - —’j
S.C. „DECEBAL“ S.A. DEVA (Industria cărnii) j

Anunţă noile preţuri de preluare la ani
male, începând eu 14 iulie 1994, după cum ur
mează:

•  tineret bovin peste 400 kg — 1 200 le i/ 
kg viu

■  tineret bovin grupa 351—406 kg — 1 100 
lei/kg viu

•  tineret bovin grupa 300—350 kg —• 950 
lei/kg Viu

■  bovine adulte călit. I — 1 009 lei/kg viu
•  bovine adulte călit.’ a Il-a — 900 lei/kg  

viu

S.C. BIALl'O S.R.L.

Vă pune la dispoziţie, prin depozitul din 
Deva, str. Eminescu, nr. 76, produse cosmetice 
âle concernelor:

•  PROCTER <<• GAMBLE
•  UHILEVER şi CUSSONS 
Produse import Germania. Informaţii la

telefon 62 55 61.

S.C. BIALCO S.R.L.

Vinde en gros prin depozitul său din Deva, 
str. Eminescu, nr. 76 :
•  Vodcă FIRIZA de 33 — 730 lei
•  Vodcă CLUB de 40° —  790 lei
•  Rom PIRAT de 36° — 790 lei
•  Rom COMOARA de 40/ — 830 lei
•  Horincă de 52° — v Şl®
•  Bere IIOPFEN — 610 lei

Telefon 62 55 61.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„SIDERMET“ S.A. CĂLAN 

cu sediul în Călăii, str. Furnalistului, nr. 17
ORGANIZEAZĂ CONCURSUL DE SELECŢIE 

PENTRU OCUPAREA POSTULUI 
DE MANAGER

Condiţiile de participare sunt cele prevă
zute de Legea nr. 66/1993, şi Normele Meto
dologice nr, 1/1994, publicate în Monitorul 
Oficial, partea I, nr. 54/02.03.1994.

Documentaţia do prezentare a societăţii 
poşte fi consultată la sediul acesteia. Candi
daţii vor depune ofertele în plic închis şi si
gilat, cu îndeplinirea condiţiilor legale, până 
la maxim 30 de zile Ale la data ultimei publi
cări.- ■

Relaţii suplimentare la telefon 054/730560 
sau 054/730561, interior 525. 7

a »/?o/« ik/ hi9| Coni 307050001 B G. Deva Cod fiscal 2116827 Deva, str. 1 Decembîîe 3B jud. lîunedoafl 
ot'OM CucxMiul de administraţie: Dumilru Glteonea - r  preşedinte,- Minei Bodea, Virgîî 
d - i i i i . Inueaga răspundere pentru conţinutul ar“ 
o luai ui executat la S.C, „POLIDAVA11 S.A m \ X

st (l \ i \ \  tui t if.t ;; s \ irit

I .  ‘ .  I ,  • l i ’ / >  ■ I i . ‘ I ; . i i  I ! I v

t n s a n .  l ib c r iu  (s tra ie . N h o l.ic  l i r t o t )  —  ad n i i publicate o poarta  au to rii a îM s ia .


