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Scriam intr-unui. din nu
merele trecute ale ziaru
lui despre câţiva agenţi 
economici, de regulă so
cietăţi comerciale cu răs
pundere limitată, împotri
va cărora inspectorii Q- 
ficiulur judeţâah pentrtt 
protecţia consumatorilor 
a trebuit să ia măsura 
.interzicerii temporare sau 
definitive de la vânzare 
a unor mărfuri necores
punzătoare calitativ. Bis- 
ta lor nu s-a epuizat.

S.G. „Ulpîa" S.A. din 
Deva a cumpărat en gros 
de la SQ „Omega Tur 
Impex“ Petroşani maiouri 
şi tricouri pentru adulţi 
importate din China, în

Vâloare de peste... . mi
lioane de lei. Maţi iu 
era etichetata cu io. i 
producătorului, eompu... 
ţiâ/ fibroasă, modul - d. 
întreţinere. Ştiţi cam pe 
unde „bate” lipsa uncr 
astfel de informaţii ? sau 
bani cât mi se cere şi 
risc să cumpăr un suro
gat care nu face nici pe 
jumătate din preţul p- 
care l-am plătit.

Despre comerţul cu de
tergenţi de la pomul lă
udat practicat de un s.r i. 
oarecare, am' mai scris. 
Tot detergenţi, dar li
chizi, oferea şi SC „in 
Nova Gom“ SRL; 7 000 
leg în valoare de peste

ALTE 
ACELEAŞI PĂLĂRII

31 milioane lei. Să dai 
peste 4 400 lei pe un kg 
de detergent, fie el şi im
portat din Gehia şi să nu 
ştii nici măcar dacă mai 
este în termenul de va
labilitate, asta este, par
don, înşelătorie curată. 
Gând ajungi cu detergen
tul în maşina de spălat 
şi constaţi că-i tot la fel 
de eficient ca apa de ploa
ie —• prinde orbul seoa- 
te-i ochii. In plus, patro

nul societăţii nu avea 
nici autorizaţie de la 
Gonsiliul local Deva pen
tru a funcţiona.

Âu apărut sau existau 
deja o mulţime de agenţi 
economici prestatori de 
servicii eu activitate de 
morărit: la Deva, la Si- 
meria, la Orăştie, la Iha, 
în Valea Jiului —  toate 
ca societăţi comerciale 
cu capital de stat. Au 
apărut şi morile parti-

- / ■---------
cularev fa ,-Cohfa, la O-
haha, iK şfre if la Gălan, 
Vaţa, Hunedoara, Pestiş. 
Nici unul dintre aceşti 
prestatori nu aveau, la 
data când au fost con
trolaţi, informaţiile nece
sare privind caracteris
ticile esenţiale ale pres
taţiei (timpii de realiza
re, randamentul).

Multe abateri de la 
normative au constatat 
inspectorii OJPG în ac
tivitatea de distribuire a 
a p e i  potabile. ’ Ba 
RAMGCB Hunedoara şi 
RAGCB. „Activitatea" din 
Orăştie însă s-au mai 
constatat derogări de la 
lege şi in  întocmirea con

tractelor. cu populaţia 
pentru prestaţia respec
tivă. Ba capitolul „obli
gaţiile furnizorului" pen
tru acesta nu se preve
de Obligaţia de a asigu
ra presiunea de serviciu 
lâ toate punctele din i- 
mobile. Şi şe ştie că sunt 
foarte multe blocuri în 
care apa rece la etajele 
superioare este de multe 
ori doar o aspiraţie la 
confort. In plus, contrac
tul nu prevede nici po
sibilitatea ca furnizorul 
să plătească penalităţi 
pentru prejudicii la con
fort prin lipsa apei.
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IN
LA S.C ,/„H A ŢEG A N A “ S A.

TOAMNĂ SE MAI 
, DAR IA ANUL?
frumoasă livadă de cireşi, 
vişini, pruni, peri, coacăze, 
gutui, pentru a căror înfi- 

| inţâre şi întreţinere s-au 
cheltuit bani grei şi multă 

/ muncă, I Comisia judeţeană 
A pentru -stabilirea dreptulâl 

de proprietate privată asu
pra "terenului, prin hotărâ
rea nr, 74 din acest an, a 
decis restituirea în proprie
tatea celor îndreptăţiţi a 
terenurilor agricole —  li
vezi — aflate în administra
rea , S.G. „Haţegana“ S.A. 
Haţeg. Interlocutorii noştri 
erau mâhniţi că nu s-a gă

sit înţelegerea necesară pen
tru  a se căuta soluţii de 
schimb de teren şi a crea 
cumva posibilitatea rămâ
nerii pe producţie măcar a 
plantaţiei de pomi fructi
feri şi o suprafaţă de gră
dină pentru legume, pen
tru a putea fi valorificat 
superior bogatul sortiment 
de fructe şi legume infinit 
mai ieftin decât să fie a- 
duse din diferite părţi ale 
ţării. Şi pentru a nu sta 
fabrica, pentru a scoate în 

SABIN CERBU

Intrând In incinta Fa
bricii de conserve Ş.C. „Ha- 
ţegana“ S.A. Haţeg, n-am 
mai întâlnit în hala anima
ţia din anii trecuţi, când I 
se industrializau mari can
tităţi de legume, fructe,! 
sucuri etc. Cu toate că so
cietatea n-a fost ocolită de 
greutăţile de-a dreptul îm
povărătoare ce se faa sim
ţite datorită blocajului e- 
conomic, dar tjI în—aprovi- 
zionarejT'cu materiile pri
me necesare desfăşurării 
normale a procesului dfe 

producţie, totuşi cei îndrituiţi 
să o facă s-au ‘ocupat de a- 
provizionarea CU materii 
prime din diferite zone ale
ţării A V

Şi totuşi aici se mun
ceşte, în ciuda tuturor ne
cazurilor şi în condi
ţiile când producţia de 
conserve de legume şl 
fructe, de sucuri naturale 
scade de la un an la altul. 
Ca şi când n-ar fi fost de 
ajuns că peste tot în judeţ 
se reduc mereu suprafeţele 
cultivate eu legume, 
„Haţegana" S.A. Haţeg care 
şi-a amenajat, printre , al- 
tele, în decursul anilor, o

in urma acţiunii g rev is te
---------------------------------------  i

Gimnastele tşi vor primi i 
premiile, iar vârtos impozitate!

i

Ineă în Cursul zilei de 
marţi, antrenorul coordo
nator al Botului Olimpic 
de la Deva, prOf. Octavian 
Belu, a fost contactat de 
la Federaţia Română de 
Gimnastică şi anunţat de 
către dl Adrian Stoica, 
secretar federal, că pri
mul ministru, dl. Nicolae 

; Văcăroiu, a dat o ordo
nanţă specială pentru pre
mierea gimnastelor ce au 
obţinut; succese deosebite 
la Campionatele Mon
diale., şi Europene în lu
nile aprilie şi mai a.c., 
conform Hotărârii Gu
vernului nr. 280 din 16 
aprilie a.c. Dar aşa eum 
aprecia dl. profesor Belu, 
pe lângă această veste 
bună, este şi una rea, că 
se aplică o impozitare îm

povărătoare, reducând sub
stanţial sumele de bani 
ce li s-ar fi cuvenit spor

tivelor. „Nu sunt împo
triva impozitării, pretu
tindeni în lume se prac
tică sistemul — ne-a re
latat antrenorul Coordona
tor de la Deva.

In acest sens susţin însă 
una dintre propunerile ce 
s-au făcut în parlament 
ca premiile pentru pri
mele trei locuri ocupate 
de sportivi la C.M., C.E. 
sau olimpiade, să fie- im
pozitate diferenţiat faţă 
de alte venituri ce se ob
ţin în celelalte domenii 
social-eeonomice. Să nu 
uităm că un sportiv poate 
să obţină numai o dată în 
viaţă un titlu de campion 
mondial sau olimpic şi ar 
fi nedrept ca atunci să 
încaseze un sfert din pre
miul cuvenit".

S. CERBU
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C O M U N I C A T
Partidul Democrat (F.S.N.) a luat act, cu profundă 

indignare, de ordinul de suspendare din funcţie a dlui 
Costel Alic, preşedinte al Consiliului Judeţean Hune
doara. Ordinul poartă semnătura prefectului de Hu
nedoara (care este în acelaşi timp şi preşedinte al or
ganizaţiei judeţene P.D.S.R.) şi reprezintă o sfidare- a 
normelor procedurale. El survine imediat după ce dl. 
Costel Alic şi-a declarat public apartenenţa la P.D. 
(F.S.N.) şi arată încă o dată cât de „tolerantă" este 
actuala putere cu cei de altă culoare politică.

Expunerea de motive a ordinului de suspendare 
cuprinde nouă pagini de fantezii stabiliniste (sic), rod 
al unei crase inculturi juridice ş; al unei gândiri ră
mase câteva decenii în urmă. Este evident că omul 
desemnat de Guvern pentru a supraveghea legalitatea 
în judeţ este depăşit de situaţie, neînţelegând esenţa 
autonomiei locale, nici competenţele unui organ ales.

I se impută dlui Costel Alic finalizarea unor ho
tărâri ale Consiliului judeţean, hotărâri care au fost 
„promulgate" personal de dl. prefect, fiindu-i înain
tate, conform legii, la vremea respectivă I se impută 
preşedintelui Consiliului judeţean aplicarea hotărârilor 
unui organ colectiv ales, jgnorându-se prevederile Le
gii 69/1991, conform căreia „consilierii răspund soli
dar pentru activitatea consiliului jin  care fac parte şl 
pentru hotărârile acestuia".

De fapt, solidaritatea consilierilor judeţeni este 
evidentă şi grăitoare. Indiferent de culoarea loripoliticâ, 
ei şi-au însuşit în unanimitate replica Delegaţiei Per
manente a Consiliului judeţean, lucrare în care — 
printr-o impecabilă logică juridică — sunt practic pul
verizate aberaţiile ordinului de suspendare.

Partidul Democrat îşi exprimă speranţa că Justi
ţia şi Curtea de Conturi vor fi la înălţimea nobilei lor 
meniri, că vor promova adevărul, în ciuda puternicei 
presiuni politice la care sunt supuse. s

Este regretabil că partidul de guvernământ pro
movează în funcţii cheie oameni care nu pot ţine pa
sul cu timpurile pe care le trăim.

Partidul Democrat va uza de toate mijloacele pen
tru a demasca aceste practici meschine , şi abuzive, 
care au un singur ţel: preluarea puterii locale prin 
discreditarea unor personalităţi, în baza. interpretării 
semianalfabete a unor acte.

N.R. Suntem de acord cu faptul că Justiţia trebuie 
să hotărască în privinţa răspunderii civile şi a celei pe
nale a preşedintelui suspendat. Tot Justiţia, prin instan
ţele sale abilitate, trebuie să se pronunţe şi în privinţa 
motivaţie] şi validităţii ordinului de suspendare din 
funcţie a preşedintelui în cauză.

In ceea ce priveşte răspunderea faţă de administra
ţia de stat, cel care va decide menţinerea în sau de
miterea din funcţie a preşedintelui este Guvernul Ro
mâniei.

Camera de Conturi la care se face apel in comu
nicat a făcut ceea ce depindea de ea.

Redacţia ziarului nostru de asemenea şi-a expus 
cu mai multe prilejuri poziţia în această chestiune. 
In tot cazul, poziţia noastră este conformă cu ceea ce 
este înscris în Constituţia României: Nimeni nu este 
mai presus de lege.

BIROUL PERMANENT JUDEŢEAN AL 
PARTIDULUI DEMOCRAT (F.S.N.)

—tt—t —I—I—t —I—t —ft—•
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•  Au trecut 271 zile 
din an, au mai răihas 
94.

•  Cuviosul Chiriac 
Sihastrul.

•  147 de ani de la 
naşterea (1847) a-compo
zitorului Ghcorghe Di- 
ma (m. 1925).

•  1875. S-a născut 
botanistul român Iuliu 
Prodan (m. 1959).

•  1887. A murit Iacob 
Mureşanu (n, 1812), pu
blicist şl om politic ro
mân.

*-*—*-*—*—f—*—*—*—*—*-

© Sesiune de comunicări. Joi, 
29 septembrie a.c„ între orele 11— 
14, în amfiteatrul Liceului Teo
retic „Traian" din Deva are loo 
sesiunea de comunicări a elevilor 
dedicată latinităţii poporului ro. 
mân ş| evocării personalităţii îm 
păratului Traian, Acţiunea este 
inclusă, unui ciclu de manifestări 
dedicate Zilei Împăratului Tra
ian. De la  ora 18, Ileetil găzda- 
ieşte seara distractivă şi carnava
lul „Lumea romană". (M.B.)

©  Culturi comparative. Pentru 
a evidenţia potenţialul productiv 
şl a promova în cultură soiurile 
şi hibrizii cei mai valoroşi, în 
diferite zone ale judeţului au fost 
organizate şi în acest an 8 loturi 
demonstrative. Pe măsură ce se 
strânge recolta, vor fi aduse la 
cunoştinţa producătorilor agricoli 
rezultatele obţinute pentru a şti 
spre ce feluri şi categorii de se

minţe să-şi îndrepte atenţia. (N.T.)

0  In Cupa UEFA merge mal 
departe Rapid Bucureşti, care 
deşi a pierdut la Charleroi co 
2—1, s-a calificat in  turul urmă- 
for. datorită victoriei obţinute în 
Giuleşti cu 2—0. în  schimb Di-

namo a avut în meciul retur eu 
Trabzonspor o evoluţie ştearsă 
şi n-a reuşit pe terenul propriu 
decât 3—3 şi se califică turcii. 
După Univ. Graiova, a părăsit 
competiţia şi Dinamo! (S.G.)

© Au plătit amenzi. Recent 
Poliţia din Brad a prins în fla
grant, practicând jocuri de noroc 
(alba-neagra), în piaţa de ali
mente şi Jn cea agroalimentară, 

_pe numiţii Ion-Ovidiu Brătinu, 
Cristian Petacâ, Virgil Pătrui,
Vasile-Sorin Băsescu ş! Florin 
Volocaru, toţi dih. localitate. Cum 
asemenea jocuri sunt interzise 
conform Legii 61/1991, aceştia
au fost^ sancţionaţi contravenţio
nal cu amenzi care au totalizat

185 000 de lei. Poate acum 
lecuit! (A1.J.)

s-au

© Semne de îngrijorare. De 
la dl. Virgil Boca — viceprima- 
rul Devei, am primit câteva date 
statistice demografice care pentru 
domnia sa, dar şi pentru noi, re
prezintă semne de îngrijorare. 
Faţă de aceeaşi perioadă a anu
lui 1993, până la 24 septembrie 
a.c.; numărul nou-născuţllor a 
scăzut cu şase, iar al căsătoriilor 
cu 21. A crescut In schimb cu 80 
numărul deceselor, deci spor 
natural negativ Pe cine nu ar 
îngrijora o atare situaţie? (I.O.)



CARE CUCEREŞTE LUMEA
Acum, când se strâng roa

dele toamnei, orice produ
cător agricol trage linie şi 

socoteşte, punând în balanţă 
ce a cheltuit, cum a mun
cit Şi cât a câştigat. Ace
laşi scop hau urmărit şi 
cei peste 100 cultivatori de 
porumb, specialişti şi par
ticipanţi, la începutul a- 
cestei săptămâni, la ziua 
de sărbătoare şi de lucru 
ce i-a adunat la Simeria 
Veche, la „Asociaţia agri
colă familială Dărăbanţ“ 
pentru a vedea pe viu re
zultatele de producţie obţi
nute la cultura compara
tivă cu hibrizi de porumb 
marca Pioneer. 
Reprezentantul firmei Pio

neer pentru zona Ardealu
lui şi Banatului, dl. ing. 
Nicolae Gribincea, sublinia 
cu acest prilej că circa 48 
la sută din sămânţa de 
porumb folosită acum în 
lume este produsă de către 
această firmă, ea având 
3000 filiale de producere şi 
de comercializare. însuşi
rile de producţie şi randa
mentul hibrizilor folosiţi 
de 15 ani în ţara noastră, 
verificaţi în 27 centre de 
cultivare, pledează cât se 
poate de convingător pen
tru extinderea acestora in 
toate zonele, ei fiind re
zistenţi la stres şi secetă 
şi suportând bine densităţi 
sporite de plante la hec
tar, ceea ce asigură pro

ducţii mari şi de calitate. 
Chiar dacă sămânţa este 
ceva mai scumpă, în jur 
de 2,5 dolari pe kg pe 
plan mondial, dar la noi ea 
se vinde mai ieftin, în acest 
an preţul fiind de 2100— 
2500 lei/kg, să nu uităm 
că totul se recuperează prin 
producţiile realizate, pe 
seama seminţelor şi a celor
lalţi factori din tehnologie,

a fost cultivat tot cu po
rumb. Arătura s-a. putut 
face abia în luna ianuarie 
a.c Pentru fertilizare s-au 
folosit câte 500 kg îngrăşă
minte complexe la ha şi s-a 
utilizat Pitezinul (5 kg la 
ha) la erbicidare, iar ea 
lucrări de întreţinere n-a 
fost nevoie decât de o sin
gură praşilă mecanică. Se
mănatul s-a realizat în par-

REZULTATE DIN PRACTICA AGRICOLA

creşterea de recoltă fiind 
de ordinul miilor de kg la 
ha. Cum nici în privinţa 
producerii şi comercializării 
seminţelor lucrurile nu stau 
pe loc, hibrizii noi îşi fac 
rapid loc în cultură ,ei fi
ind testaţi, omologaţi şi a- 
poi recomandaţi producă
torilor agricoli.

La faţa locului, în câmp, 
unde s-a cultivat porumbul, 
dl. ing. Ioan Dărăbanţ a 
oferit explicaţii' ample şi 
bine argumentate asupra 
comportării hibrizilor şi a 
rezultatelor , obţinute, 1994 
fiind al patrulea an conse
cutiv de verificare a lor în 
culturi comparative. Din 
cei 17 hibrizi aflaţi în cul
tură, 13 poartă marca Pio
neer, iar 4 sunt autohtoni 
(respectiv Turda 166 şi 260, 
Suceava şi Fundulea). In a-

tfa a doua a .primei de
cade a lunii mai. în cazul 
că semănatul se făcea mai 
devreme, se putea grăbi, 
evident, şi coacerea. în  con
diţii de agrofond şi de 
climă identice, rezultatele 
au fost diferite. Iată-le 
prezentate succint.

Hibridul Raisa, cu 76 mii 
plante la recoltare, a dat o 
producţie medie de 13158 
kg boabe la ha (cu 17 la 
sută umiditate), el fiind ur
mat de Salima, cu 12149 
kg, Stira — 11997 kg, P. 
3752 — 11893 kg şi Ultra 
— 11092 kg/ha. De aseme
nea, hibrizii Odessa, Ştefa- 
nia, Optima, Noella, Helga 
ş.a. au depăşit sensibil 
9000—10 000 kg boabe/ha.

Notabile au fost şi rezul
tatele înregistrate la hi
brizii autohtoni, producţia 
lor situându-se între 7600— 
9567 kg boabe/ha.

Văzând concret rezulta
tele şi fiind receptivi la 
nou, cultivatorii de porumb 
participanţi au convenit 
să-şi exprime Qpţiunile pen 
tru hibrizii pe care-i vor 
cultiva în primăvara anu
lui viitor, în funcţie de 
solicitări, existând posibili
tatea ca firma Pioneer, prin 
distribuitorul său „Alfsim“ 
din Simeria Veche, firmă 
condusă de către dh Mihai 
Dărăbanţ, să asigure acope
rirea acestora.

Dl. Gribincea a mai fă
cut precizarea că seminţele 
se vor distribui în stare 
ambalată. De asemenea, 
pentru a lărgi aria de răs
pândire a hibrizilor, în lo
calităţile unde sunt culti
vatori serioşi şi cu supra
feţe mai mari, firma ■fa 
suporta eforturi de a da 
sămânţă, gratuit, condiţia 
fiind să se respecte tehno
logia şi recomandările spe
cialiştilor. . Foarte Utilă, 
practică şi convingătoare, 
întâlnirea de la Simeria 
Veche a cultivatorilor de 
porumb îşi va arăta cu si
guranţă roadele In toamna 
anului viitor, când fiecare 
va strânge in hambar re
zultatele înţelepciunii cu 
care receptează nbuî ş l'se  
convinge de faptul că de
viza firmei Pioneer — „Măi 
multe tone, mai mulţi bani 
venit!,"* — are acoperire în 
fapte.

NICOLAE TÎRCOBnul trecut terenul respectiv

Fals, dle director
Nu cu multă vreme în 

urmă, poliţia a reuşit să 
descâlcească o afacere ne
curată pornită din Deva şi 
derulată undeva prin Va
lea Jiului. Dar, să fim mai 
expliciţi.

Vasile Alionescu are 47 
de ani şi este administrator 
la S.G «tastai Service" 
S.R.U_din Deva. Iată, între 
altele, cum s-a gândit el să 
facă afaceri.

In perioadă martie 1993 
— iunie 1994 dl. Vasile 
procură de la S.C. „Comat'1 
S.A. Deva tot felul de ma- 

care le revinde

trila, precum şi Rodica 
Bencău, fost contabil şef 
al respectivei firme. Ei au 
fost trimişi în judecată pen
tru abuz în serviciu Con
cret, ei au încheiat o mâ
nută prin care şi-au dat 
acordul pentru plata unor 
preţuri majorate practicate 
de S.C. „InstaJ Service" 
S.R.L. Deva.

Ştiţi cât a încasat ne
justificat Vasile Alionescu 
pe această bază? Aproape, 
şase milioane de lei! Fru
moasă mişcare, nu?

Tot în sarcina fostului 
director al R.A.G.C.L. Pe.terlaie, pe care le revinde director ai tt.A .u.L .u pe- 

la R.A.G.C.L. Petrila. Toate trila poliţia a stabilit că a 
bune şi frumoase, numai aplicat în fals (prin xero- 
că patronul nostru revindea grafiere)
materialele la preţuri mai 
marh întocmind facturi pro
prii şi fără a prezenta do
cumentele pe baza cărora 
erau procurate acestea.

In afacere s-au-implicat 
di-şi Adrian Soare, fost 

rector al R.A.G.C.L. Pe*

avize ale S.C. 
Telecom" şi „Renel" de 

pe avize anterioare obţinute 
legal pe documentaţii pri
vind extinderi la reţeaua 
de gaz natural.

Oare altceva nu o fi gă
sit directorul de făcut? 
(V.N.)

„Luna Alegătorului"
Având în vedere succesul avut !n 1893» cu ocazia or

ganizării ,Lunii Alegătorului", Asociaţia Prodemocraţia 
reia acţiunile dedicate acestui eveniment. Spre deosebire 
de anul precedent, „Luna Alegătorului" se doreşte a fi o 
microcampanie de conştientizare a cetăţenilor de puterea 
lor civică şi d® modurile în care această putere trebuie 
exercitată. Prin acţiunile pe care o să le iniţieze A.P.D. 
Hunedoara —- Deva, doreşte o evaluare a percepţiei ac
tivităţii parlâmentarilor din circumscripţia 22 şi a repre
zentanţilor aleşi în consiliul local, după 2 ani de la ale- 

. g&rjL
Printre acţiunile pe care A.P.D. Deva doreşte să le

iniţieze în această perioadă, enumerăm câteva:
•  „TOPUL REPREZENTANŢILOR ALEŞI" — acţi

une, la care sunt invitaţi să participe toţi cei care doresc 
să colaboreze cu A.P.D. _

•  „DE LA DEVA LA BRAD — PRIORITĂŢI RU
RALE" — un tur prin comunele situate pe traseul Deva 
— Brad, împreună cu 2 parlamentari de Hunedoara, la care 
să participe şi cetăţeni din comunele respective: Şoimuş, 
Băiţa, Vălişoara, Luncoiu’ de Jos.

•  UN CONCURS „CIVICA" — la care să participe
elevii din clasele a VII*a şi a VIII-a, pe teme de educa
ţie Civică, dotat cu premii. '

•  „IN DIRECT CU ALEGATORII" — I» colaborare 
cu De v a şa T* . o emisiune la cir»  să participe parlamen
tarii de Hunedoara şi cetăţeni din Deva.

IOAN POPA
preşedinte A.P.D. Deva .

BRAD LA ASFINŢITUL VERH
O stare de stres, de con

tinuă Încordare se poate 
remarca şi la Brad. Circu
laţia intensă a autoturisme
lor poluează sonor dar şl 
prin gazele de eşapament. Se 
circulă mult, se traversează 
străzi, oamenii intră în ma
gazine, se interesează de 
marfă şi preţ, dar ies de
grabă, renunţând, pentru că 
preţurile sunt prea mari. 
Dorinţa oamenilor de a se 
elibera de peisajul trauma
tizant al tranziţiei se simte 
la tot pasul. Cu toate că 
mai există incertitudini, se 
speră în zile' mai bune, în 
traversarea rapidă a actua
lei perioade»

•  Cei care au locuinţele 
în blocurile de pe străzile 
General Milea şi Libertăţii 
■— şl au avut în iernile tre
cute probleme cu Căldura 
•— în sezonul rece care se 
apropie nu vor mai tremura 
de frig. Aceasta s-a inten
ţionat prin construcţia no
ului punct termic, inter
mediar între alte două si
tuate în zonă şi care, după 
cum spune dl. primar, ing, 
Nicolae ;Moga, se va da Iii 
folosinţă în luna noiem
brie.
, » Lucrările de construc

ţie sunt avansate şi la noul 
local al unei şcoli generale 
şi al grădiniţei, amplasate 
pe strada Timişoarei, lângă 
Muzeul Aurului. Există 
temerea că lucrările vor 
stagna din lipsă de fonduri. 
Ar fi păcat...

•  Din clasele terminale 
ale Liceului „Avram Ian- 
cu" au fost admişi în în
văţământul superior, la con
cursul din vara acestui an, 
50 de absolvenţi. Despre 
reuşită şcolară se poate 
vorbi şi în cazul celor 84 
de participanţi la faza ju-, 
deţeanâ a olimpiadelor. Fe
licitări profesorilor, felici
tări părinţilor.

•  Începând cu mijlocul 
lunii septembrie, s-a „des
chis" robinetul apei calde 
menajere pentru toate aso
ciaţiile de locatari, majo
ritatea având plătite inte
gral serviciile. Din păcate, 
maţ sunt şj răi-platnici. Cei 
cu peste 100000 de lei da
torii la asociaţiile 4, 8 şi 9 
îşi pot vedea numele în pe
riodicul de informare locală 
al oraşului, nr. 17, din luna 
septembrie, intitulat „Za. 
randul".

•  Se fac finisări şi se 
introduce încălzirea cen
trală în clădirea reamena- 
jată din strada Avram lan- 
cu, unde vor funcţiona im
portante instituţii ale sta
tului — Judecătoria, Par
chetul şi NotariatuL

•  Zilnic, se distribuie 
butelii cu aragaz Ia nivelul 
solicitărilor; Primăria s-a 
implicat pentru o reparti
zare echitabilă a acestora, 
pe bază de tichete nume
rotate.

•  A apărut concurenţa 
între fabricanţii de pâine. 
Brădenii găsesc zilnic la 
privatizaţi pâine caldă şi 
gustoasă la preţul de 500 
lei/kg.

•  Valoarea reparaţiilor 
de străzi şi trotuare se ri
dică la 30 milioane de lei. 
(Cu toate acestea, mai e- 
xlstă străzi cu gropi). Se 
întreţin zonele verzi, în 
spaţiile şi rondurile pentru 
flori plantându-se cele de 
toamnă, gard viu şi arbuşti 
ornamentali. Activitatea de 
salubritate a fost preluată 
de primărie, cei şapte lu
crători care au încheiat 
contracte de prestări fiind 
stabilizaţi pe zone şi străzi.

•  Prih amabilitatea dnei 
Crina Holnic, inspector la 
starea civilă, aflăm că in 
acest an s-au născut (până 
la 20 septembrie) 213 copii 
şi s-au întemeiat 79 de fa
milii. Cea mai recentă că
sătorie este între Liviu 
Mocan fi Feliei® Elena 
Codreahr din Brad.

•  Se apreciază că noul 
detaşament de gardieni puf 
feliei; şî-â preluat sarcinile, 
împreună cu poliţia, s-a 
făcut ordine în piaţă şi în 
cartiere, aplicându-se a- 
menzi usturătoare unor in
conştienţi care rup flori 
sau taie copaci din zestrea 
urbei,

•  Zilnic, la cantina de 
ajutor social primesc masa 
de prânz şi cina 57 de per
soane cu situaţie grea.

•  „Popasul duhovnicesc", 
în serial, semnat în „Za- 
randul" de preotul Ioan 
Jorza,. protopop, îndeamnă 
la rugă şi strădanie spre a 
împlini voia lui Dumnezei» 
cu întreaga noastră fiinţă. 
Adică la „smerenie în pur
tare, statornicie în credinţă, 
înţelepciune în cuvinte, 
dreptate în lucrări, milosti. 
vire în fapte..." Motive de 
reflecţie, de meditaţie-pen
tru tot omul.

• .  Buna frecvenţă a co
piilor la Grădiniţă nr. t  
din strada Horea este o- 
glinda renumelui instituţiei, 
menţinut prin seriozitate şi 
atenţia dată pregătirii pro
fesionale de către fiecare 
educatoare.

ESTERA SiNADesen de CO NSTANTlN GAVRILA
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conserve, dar la anul?
(Urmare din pag. 1}

eomerţ mult doritele con
serve d»n legume, sortimente 
adecvate de dulceţuri şi 
compoturi, sucuri naturale 
şi nectaruri. s-a apelat din 
nou la alte judeţe din ţară. 
V De la dl. ing. Ioan Bi- 
ţrău, directorul S.C. „Ha- 
ţegana", aflăm că s-au de. 
pus eforturi serioase pen
tru ca fabrica să poată 

produce, prospectându-se so
cietăţi, producători din 
multe zone ale ţării pentru 
a contracta şj a se aprovi
ziona cu materii prim». 
Noroc eu «erele d» la fr* 
şalniţa, cu alte societăţi 

/  din Judeţele Arad, Timiş, 
) Cluj, de unde cu destule 

greutăţi dar mai ales eu

mari cheltuieli de transport 
s-a reuşit să se aducă în
semnate cantităţi de ardei, 
vinete, castraveţi, roşii dar 
şi fructe — cireşe, prune, 
pere ietc. Numai aşa a 
putuTîi asigurat „front de 
lucru" pentru 600 de mun
citori permanenţi dar şi 
sezonieri, dar mai ales con
serve atât de necesare pen
tru cămările iernii. La data 
documentării noastre_>e a- 
flau deja în stoc: 
nonjjrve-dinJţegume — ar- 
deioase, vinetetocate, în 
piei şi buBon, zarzavaturi

piersici şi pere, suc de ro
şii, o gamă . largă de siro
puri, băuturi răcoritoare, ce 
se produc şi la comandă. 
Să subliniem calitatea deo
sebită a produselor: com
poturile, dulceaţa, jeleurile, 
siropurile nu mai sunt „vă
duvite" de zahăr ca înainte 
de 1989.

Un lucru este cert. Lipsa 
interesului factorilor de de
cizie a celor care ar putea 
sprijini activitatea S.C. 
„Haţegana", care în final 
va" conduce la reducerea în 
eontinuar» a

tot judeţul nu s-a produs 
un bob de mazăre, că In 
general suprafaţa cultivată 
cu legume se reduce neîn
cetat gi câ se simte tot mai 
acut lipsa unor sortimente 
de legume în timp ce la 
Haţeg capacităţile de prq- 
ducţie cum este şi staţia de 
batozare şi liniile tehnice 
de fabricaţie a conservelor 
de mazăre şi fasole (va
loarea lor se ridică la 700 
mii. iei) nu au funcţionat 
în această vară? Şi la alte

pentru ciorbe, rădăclnpas», de aprovizionate (Hi ÎSgurn» 
roşii i» bulion etc., U.4OT şl frunte proaspete şi mai
ton» gemuri din diferite ieftin». Nu este păcat pen-
fructe, peste 500 tone je-
icuri, de taădeşe, de
compoturi, nectaruri de

tru fabrică, dar şi pentru 
consumatorii din judeţul 
nostru, că în aeesi an in

fabrici de profil din ţară 
posibilităţilor a scăzut simţitor producţia 

de conserv» din legume şi 
fructe. Ce facem, punem 
pe butuci şi Haţegul şi im
portăm la preţuri astrono
mice legume'şi fnicte con
servate?. __ ________ ,
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CUVÂNTUL LIBER

BANDA DIN VULCAN

Despre cum se pot aduna 
milioanele de lei furând a 
demonstrat-o şi un grup de 
infractori din Vulcan. In 
gaşcă s-au adunat o p t. de 
toţi. De diferite culori şi 
diferite vârste. Cel mai bă
trân dintre ei este Dioni- 
sie Vas şi are 42 de ani 
Dar este şi recidivist. Cel 
mai tânăr a adunat doar 
16 ani. El se numeşte Zol- 
tan Fodor.

După cum spuneam, ia 
afacere s-au mai înhăitat 
Marian Căldărar, Ionel 
Vlad, Ianoş Kalanyas, La- 
zăr Vas, Morton Kalosi,

DIN DOSARELE POLITIEI
precum şi un alt Dibnisie 
Vas de 17 ani. Se lucra în 
familie, nu? Şi încă la 
scară mare. Spunem acest 
lucru, întrucât, în cursul 
acestui an, de la Fabrica 
de stâlpi din Vulcan sau 
furat cupru şi aluminiu în 
valoare de 14 407 981' de 
lei! Doar 30 la sută din 
valoarea, celor furate a fost 
şi recuperată.

VITEZOMANUL

Despre ce se poate în
tâmpla atunci când se con-

CONCURSUL DIN

duce pe un drum umed 
cii viteză excesivă, o poate 
spune exact şi Ioan Nichita 
din Toteşti, agent comer
cial la S.C. Junior Impex 
S.R.L. Orăştie. Până una 
alta vă spunem noi. Dl. 
Ioan a derapat, a pătruns 
pe trotuar şi a accidentat 

grav pe o bătrână ce circula 
regulamentar.

DIN NOU DUPĂ GRATII?

Dorin Cârpaci din Deva 
a mai fost condamnat. Cu 
toate acestea, nu s-a liniş
tit. Pentru săvârşirea in
fracţiunilor de raport se-

2 OCTOMBRIE 1994] wssimm
i

i —
I 1. BARI (9) — CAGLIARI (13) 1, x 
I Nu este un meci uşor pentru gazde, care trebuie T 
5 să tragă pentru a cuceri cele 3 puncte în faţa impre- I 
I vizibililor de la Cagliari. ' I

I 2. CREMONESE (11) — FOGGIA (12) 1, x I

I O partidă previzibilă cu o victorie a fotbaliştilor ■  
de la Cremonese, însă nu e exclusă,nici o remiză. I

|  3. FIORENTINA (7) — LAZIO (5) 12 |

I Se întâlnesc două formaţii puternice într-un meci ■  
ce se poate termina cu orice rezultat. înclinăm să I

I credem câ ambele echipe vor juca pentru a obţine 3 j  
puncte. ; . '

I

4. GENOA (15) — REGGIANA (17) 1 |
Genoa, In pofida locului ocupat în prezent (au ■  

trecut doar patrii etape), este o echipă puternică, tnaig 
ales pe teren propriu.

■  5. JUVENTUS (3) — INTER (6) 1, x -
I Este una dintre partidele în care fifecare echipă |

I poate învinge sau să termine partida la egalitate. Ju- a 
ventus a început mai bine, dar orgoliul oaspeţilor |  

ţ  poate să-şi spună cuvântul. I

|  6, MILAN (8) — BBESCIA (16) »

( Deşi milanezii parcă nu sunt cei din campionatul 
trecut ne îndoim că echipa lui Lucescu poate produce 

p surpriză. ; ' §

7. NAPOLI (14) — PADOVA (18) 1 t
Prea mare diferenţa de valoare pentru ca napo-1 

litanii să nu iasă învingători. *

I 8. PARMA (2) — TORINO (10) 1 |
I Nu atât locul ocupat de gazde în clasament, cât ■

forma arătată indică pe gazde favorite. (

I

I I-  9. R om a  (i) — sa m pd o Ria  (4) i , x
I Cine poate, Ia acest meci trebuie să meargă cu o ,
■  triplă. Totuşi marea şansă este de partea romanilor. |

|  10. ATALANTA (12) — LECCE (18) 1 1
■  O înfrângere a gazdelor ar fi o mare surpriză în j
I-  seria B. în campionatul trecut oaspeţii le-au „făcut-o" I 

gazdelor. Acum c mult mai greu. ,

I 11. CIIIEVO (13) — PERUGIA (16) 1, x J
“ Meci ce se preconizează a li disputat între 2 lor- I
I maţii nou promovate în seria B. Gazdele au posibili- > 
S tatca desprinderii, dar cum oaspeţii sunt specialişti in I 
I egaluri...

I I12. COMO (10) — UDINESE (9) x

I Apropiate ca valoare, deşi gazdele ar vrea să se 
menţină în „B“, iar oaspeţii să se reîntoarcă în „A“ _ 

-Cele 2 teamuri ar putea termina nedecis. j

■  13. PALEKMO (19) — ASCOLI (15) 1, x I
I Oaspeţii vor juca mai degajat în timp ce gazdele ! 
'vizează doar victoria. |

CINE POATE DA RELAŢII?
Inspectoratul Judeţean 

de Poliţie solicită popu
laţiei sprijin în identifi
carea persoanei din foto
grafie, care la data de 26. 
08. 1994 a fost găsită
spânzurată în livada de 
pomi Sântandrei şi care 
are următoarele semnal
mente: bărbat de 35—40 
ani, înălţimea 1,80 m, 80 
kg, corpolenţa atletică, 
păr şaten, fruntea înaltă, 
ochii căprui.

Era îmbrăcat într-o 
geacă din tcrcot bleau-ma- 
rin cu nuanţe gri, panta
lon gri cu dungi negre, 
pantofi din piele de cu
loare neagră.

Orice relaţii să ne fie

comunicate Ia telefon: 
614632, sau la orice uni
tate de poliţie din judeţ.

JOI, 29. 09. 1994

9,00 Emisiunea din seara 
precedentă (reluare); 14,00 
Videotext publicitar; 18,00 
Deschiderea emisiunii; 
18,05 Desene animate: X- 
MEN; 18,25 Avanpremiera 
filmelor la Devasat; 18,28 
Portrete muzicale: Compo
zitorul Alan Jay Lemer; 
18,46 Film documentar : 
„Constituţia SUA" (partea 
I); 19,15 Tele 7 abc. Film 
serial: „Casa din preerie";
20.00 Chestiunea zilei. E- 
misiune de Mibai Tatu- 
lici; 20,50 Clipuri Viva;
21.00 Film artistic: „Vâ
nătoarea"; 22,20 FHm se
rial: „Vegas"; 23,10 Ma- 
falda. Emisiune de Radu 
Coşarcă; 23,50 Cartea de 
citire... în lectura actoru-

xual cu o minoră sub 14 
ani şi tentativă de proxe
netism a fost din nou tri
mis în judecată. ProbabiJ 
că îi place mâi mult după 
gratii.

FLAGRANT

Deşi se dădea muncitor 
pe la Mina Muncel, Florin 
Drăgan din Deva s-a apu
cat şi de alte treburi. Mai 
exact, de furat. Aşa că în
tr-o noapte a fost prins în 
flagrant de o patrulă a po
liţiei în timp ce spărgea 
vitrina unui magazin din 
Deva. Pe lângă faptul că 
furase 225 000 de lei, mai 
distrusese bunuri în valoare 
de aproape 50 000 de lei.

iui Silviu Stănculcscu; î 
23,55 Staruri pentru tot-J 
deauna; 0,15 Videotext < 
publicitar.

R A D IO  D E V A

6,00 BBC; 6,30 Maraton 
matinal; 9,00 Ştiri; 9,10 
Morning music; 11,00 Mică 
publicitate radio; 11,30 
V.O.A. Europe; 13,00 Ştiri;
13.10 Mica publicitate 
radio; 14,00 BBC; 14,30 
Post meridian estival — 
I; 16,00 Sport; 16,30 Post 
meridian estival — II;
17.00 Ştiri; 17.10 Mica 

publicitate radio; 18,00 
BBC; 19,00 Rondul de 
seară. „Hard rock cale"!
21.00 BBC; 21,30 Rondul 
de seară — II; 22,00 Ştiri;
22.10 Top nostalgic; 0,00 
V.O.A. Europe.

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET“ — 
FILIALA BLAJ

Organizează în data dc 1 octombrie 1994 
concurs de admitere la: ..

•  Facultatea de istorie-geografie. j
9  Facultatea de ştiinţe agricole, specializa

rea: management agricol-
9  Colegiul universitar de contabilitate, co

merţ, turism, specializarea: contabilitate.
•  Colegiul universitar pedagogic de insti- t

tutori. 1
Candidaţii cu medii peste 5, obţinute la fa- } 

cultăţile de stat similare, se pot înscrie fără c- 
xdmen de admitere.

Informaţii la Blaj, tel. 058/711258.

S.C. „BORZA IMPEX“ S.N.C* DEVA 
Angajează:

•  Vânzătoare calificate, cu vechime.
•  Bucătari calificaţi pentru- Complexul 

\ Geoagiu-Băi (fost BTT). Se asigură cazare gra- 
( tuită.
ţ Informaţii la tel. 612747 şi 648117.

ţSOCIETATEA COMERCIALA „MATEX“ S-A. 5 
DEVA

Judeţul Hunedoara, vinde prin licitaţie u- 
tilaje cu durata expirată din grupele III, IV,, 
V şi VI. , '

Licitaţia va avea loc în ziua de 5. X* 1994, 
ora 10, la sediul societăţii, str. Dorobanţilor, 
nr. 34. Listele pot fi consultate la sediul socie
tăţii, birou mecano-encrgetic.
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S.C. IMCOMEX S.R.L.

! •  TELEVIZOARE COLOR NEI (diagona-
| iele 37, 51, 54, 7? cm), cu şi fără teletext, te-

I !jjecomandă, garanţie 3 ani;

TELEVIZOARE ALB-NEGRU, 
I Diamant. Sport (garanţie un an);

I

Sirius, |

I

-  I
- - • b

(- b
I
b

I
b 
»

I

|  *  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE „Arc-
* tic" (garanţie un an); I

9  ARAGAZE cu 2, 3, 4 şi 5 ochiuri (pro- |  
duse Ia Satu Mare); j

•  MAŞINI DE SPALAT „ALBA-LUX" şi j
„AUTOMATIC" (garanţie un an); J

•  CENTRALE DE ÎNCĂLZIRE PE GAZ ; I

•  COSMETICE; |

j 9  ALTE PRODUSE electronice şi electro- I 
I casnice : filtre cafea, râşniţe de cafea, mixere e- * 
| lectrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, boi- |  
J lere pe gaz, plite pe gaz, butelii aragaz etc. *

GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI ! !

Produsele se vând şi cu |

PLATA IN RATE |
în judeţele Hunedoara şi Alba.

Cu sediul în Deva, str. Sîntubalm, nr. 31 A 
(intersecţia Hunedoara), angajează:

9  2 tâmplari
9 personal pentru manipulat şi montat mo

bilă la domiciliu ~
Condiţii:
— vârsta între 20—30 de ani
— absolvenţi de liceu cu serviciul militar 

satisfăcut
— fără cazier judiciar
— domiciliul stabil în Deva f
Relaţii la telefoanele: 626338 sau 626291,

(cmd)

CENTRUL DE INSTRUIRE ŞI INGINERIE 
SOFTWARE

„ConSOFT — COMPUTER** S.R.L. SIBIU
Organizează, începând cu data de 1 octom

brie 1994, în municipiul Deva.
9  Cursul postlicea) de informatică cu du

rata de pregătire de 1 an.
Relaţii la telefon 0697417855 sau Eleva, 

61367J); 611589. I

r
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CUVÂNTUL LIBERAI

în lucru Ghidul judeţului Hunedoara
Redacţia ziarului nostru, în colaborare cu Im

primeria Gutenberg din Deva, lucrează la realizarea 
Ghidului judeţului Hunedoara. Conceput într-o formă 
grafică interesantă, bogat ilustrat color, cuprinzând 
informaţii şi fotografii din domeniile etnofolcîoric şi 
turistic, din economie, artă şi cultură, din alte sec
toare de activitate — lucrarea va apărea în cursul 
lunii noiembrie 1994.

Cei care nu au optat până acum pentru a figura 
cu anunţuri publicitare privind obiectul de activitate

camere, teatru Hunedoara. 
Informaţii tel. 056/165518. 
(orele 17—22). (0184)

•  Vând apartament 4 
camere, proprietate, etaj- 3, 
Micro 7, tel, 724613 (90186)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, mobilat, 
zona Bucegi. Tel. 712070.

(0187)
•  Vând Dacia 1300, preţ

convenabil, Hunedoara, tel. 
715017. (0188)

•  Vând apartament 3
camere, confort I şi caro
serie Dacia 1100. Informa
ţii chioşc electrice, Piaţa 
Dunărea. (0190)

•  Vând tractor U 650,
stare perfectă şi remorcă 
auto. Informaţii tel. 720346, 
după ora 16. (0792)

•  Vând casă cu grădină
în Hunedoara, str. Furna
lelor, nr. 19, fân calitate 
superioară, videocasetof on 
multisistem Sharp cu 25 vi- 
deocasete. Informaţii Hu
nedoara, str Suituri» nr. 
84, sau tel. 618597. (90834)

tNCJIIRlERI
•  Caut pentru închiriat

garaj în Hunedoara. Tel. 
728475. (0191)

•  Caut spre închiriere a-
c partamen t 2 camere (gar

sonieră). Orăştie, tel. 
642360. (91093)

•  Excelent spaţiu pentru 
producţie sau depozitare în 
suprafaţă de 200 mp eu 
toate facilităţile (apă, 380 
V) ofer . spre închiriere sau 
asociere, Informaţii 660936.

(91039)

PIERDERI
- « Pierdut legitimaţie ser

viciu pe numele Peter Ist- 
van, nr. 1753, ©liberată de

- Filiala Electroeentrale De
va — Mintia. Se declară 
nulă. (91044)

•  Pierdut ştampilă apar
ţinând S.Q. Cristî - Amigo 
Serv S.R.h. Ghelari ' Se 
declară nulă. (91.029)
■ •  Pierdut legitimaţie ve
teran de război pe numeie 
Lucaeiu Petru. Se declară 
nulă.

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb urgent aparta
ment patru camere cu a-

parţament două camere plus 
diferenţă. Deva, str. Lilia
cului, bl. 19 A, ap. 39.

Schimb apartament 2 
camere, str. Minerului, cu 
garsonieră ultracentral. In
formaţii la tel. 613637

\ ' " (91102)

OFERTE DE 
SERVICII

- -- * -- V’

•  Firmă particulară 
de construcţii execută 
lucrări de calitate ma
ximă. Tel. 612589.

(90989)
•fi—■fi—tfr— If — #— ♦  — #■

•  IPH Deva angajează 
topografi şi şoferi categoria 
D. Informaţii Ja 619518.

(91061)
•  Mişu Luppa anunţă ex

cursie Turcia, duminică, 2

şi oferta de produse şi servicii in Ghidul judeţului 
Hunedoara şi doresc s-o facă — agenţi economici, 
instituţii etc. — se pot adresa, pentru informaţii, 
redacţiei ziarului „Cuvântul liber" Deva, la tele
foanele: 611275 şi 611269, prin fax 618061 sau 
direct la sediul instituţiei din Deva, str. 1 De

cembrie, nr. 35, până cel târziu la data de 1 octom
brie ax. XXy

Nu pierdeţi ocazia de a fi prezenţi intr-o lucrare 
reprezentativă a judeţului nostru I

VANZARI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând apartament trei
camere, Deva, str, M. E- 
minescu, bl. 43, ap. 10, car
tier Micro 15. ((91083)

•  Vând apartament două
camere Gojdu, tel. 626928, 
‘după ora 16. (91023)

•  Vând urgent ARO 243
Diesel, motor Braşov nou, 
preţ avantajos, tel. Hune
doara, 729205 sau Deva, 
622758. (91031)

•  Vând casă cu grădină
in Hondol, nr. 170, telefon 
667152. (91045)

•  Vând garsonieră spa
ţioasă, apă caldă zilnic, 
gaze, convenabil. Orăştie, 
tel. 641133. (91055)

•  Vând apartament două 
camere Hunedoara, str. A- 
cenei, nr. 3, bl. A, etaj 8, 
tel. 713832, după 19.

(91022)
•  Vând convenabil . a- 

‘ .parlament două camere,
TSojdu, tel. 626924. (91028)

! 1 «  Vând Mazda 626, în
matriculată, Deva, str. M. 

AKftinescu, bl. 42, sc. 3, 
: gp 44, tel. 629888, orele 
18^—20. (91034)

«  Vând Opel Kadett 1,2 
' fteînmatriculabil şi televizor 

sport Grundig, fei.619526. 
r;- (91037)

_ « Vând remorcă tip TR
5 cu două axe, 5 tone, 

j acoperită, înmatriculată. în 
! perfectă stare de funcţio

nare; 660936. (91039)
•  Vând Skoda 1000 MB

sau piese componente, teL 
627160. (91046)

•  Vând casă, livadă şi
pământ arabil in satul 
Sosteşti, nr. 62, loc agre
ment. Informaţii familia 
IHihăiescu Cornel, Orăştie, 
tel. 647261. (91047)

•  Vând BMW 520 înma
triculat, 1980, perfectă stare, 
negociabil, tel. 613710. '

' (91101)
« Vând urgent casă, a- 

noxe, grădină, la şosea, în 
Baldovih (Baia de Criş), 
familia Bulz, tei. Brad 054/ 
651093.

«  Vând garsonieră con
fort I, zona Dorobanţi, tel. 
626938. (91122)

•  Vând spaţiu de pro
ducţie (comercial), magazie,

' anexe gospodăreşti, apro
bare gaz metan, proişet 
pentru construcţie de casă, 
materiale pentru construc
ţia  casei, spaţiu de 250 
mp, intrayilan, în *Deva, 
zona Biserica Ceangăi. Re
laţii tei. 627878. (91115)

•  Vând casă in Deva, 
la preţul de 100 000 D.M., 
negociabil. Tel. 623297.

(91129)
•  Vând dulap frigorific 

şi vitrină frigorifică. Infor
maţii la tel. 615269. (91048)

«  Vând convenabil ca
lo rifere  încălzire centrală şi 
teren intravilan. Tel. 713015, 
f i  1366. (0196)

•  Vând apartament 2

octombrie — 50 000 le i ; Po
lonia — 9 octombrie, •— 
40 000 lei. Telefoane: 
612166 şl 714352. (90828)

« Şofer profesionist, ca
tegoriile B, O, E, îmi ofer 
serviciile unei firme parti
culare. Tel. 620074. (91123)

•  Căutăm pensionară
pentru un post de vânză
toare. TeL 625735, orele 8— 
19. :.■■■■■' (91035)

DIVERSE
•  în urma deschiderii u- 

nităţii de alimentaţie pu
blică SC Naghi şi Attara 
SRL Deva practică adaos 
comercial la mărfuri între 
0 şi 110 la sută. (91038)

•  S.C. Restosan S.R.L. 
Deva anunţă majorarea a- 
daosului comercial cu 100 
la sută pentru toate produ
sele comercializate, înce
pând cu data de 1 10. 1994.

(91036)

D E C E S E
XX . ‘ i ■ . x: , ;V
« Colegii de la ziarul 

„Cuvântul liber" împărtă
şesc durerea colegei lor 
Lucia Liciu pricinuită de 
decesul mamei sale şi 
transmit condoleanţe fami
liei îndoliate.

•  Suntem alături de tine, 
Lucica dragă, la greaua 
încercare pricinuită de 
pierderea mame] tale (Vivi, 
Mia. Diana, Sîntimbreanu).

•  Elena soţie, Claudia fi
ică, Alexandru ginere a- 
nunţă cu sufletele cernite 
decesul prematur al bunu
lui soţ. şi tată

MITEA IOAN, 
după o lungă şi grea su
ferinţă. Sicriul şi corpul 
neînsufleţit se află depus 
la Casa Mortuară Deva.

înhumarea, azi, 29 sep
tembrie, ora 14, la Cimiti
rul Bejan.

Nu te vom uita niciodată, 
suflet bun şi ocrotitor.

Dumnezeu să-l odihnească 
în pace! (9686)

•  Profund îndureraţi 
de dispariţia celui care 
a fost .

IOAN MITEA 
colegii de muncă de la 
S.C Q1F S.A. Deva 
transmit sincere con
doleanţe familiei atât 
de greu încercate.

(91116)

« Familiile Mărginean 
Ioan şi Mărginean Dan 
aduc un ultim omagiu 
celui care a fost 

IOAN MITEA 
Odihneşte-te în pace 

suflet bun! . (91127)

Anunţă organizarea unui CONCURS pen
tru ocuparea postului de CONTABIL ŞEF la 
Exploatarea Minieră Brusturi, cu sediul în lo
calitatea Hălmagiu, judeţul Arad-

CONDIŢII:

— studii superioare de specialitate;
— vechime minimă 5 ani.
INFORMAŢII: la sediul S.M.N. Deva, str.

Horea, nr. 201, tel. J626001, 612730 «  interior 
104. «k (90835)

CONSILIUL LOCAL LUNCA CERNII

Organizează licitaţie publică la data de 5 I 
octombrie 1994, ora 10, pentru vânzarea mate- ■  
rialului lemnos de pe păşunea împădurită Ba- |  
nesu- (D.P.) |

LIGA ROMANA A VETERANILOR 
DE RĂZBOI FILIALA DEVA

din judeţul Hunedoara

I
I
I

Anunţă următoarele: I 
I

Toţi membrii Ligii, inclusiv văduvele de I 
război, să se prezinte numai în ziua de vineri ■  
cu Legitimaţia şi Livretul militar la Delegatul |  
M.Ap.N. Viza este obligatorie, conform Legii |  
nr. 44/1994, art. 15, lit. f. ■

I
I
I
I
I
I
I
I

! i

ABONAM ENTUL  
LA „CUVÂNTUL LIBER”

Puteţi să intraţi în posesia ziarului nostru i 
mai ieftin decât Ia chioşcuri prin efectuarea de / 
abonamente. Costul abonamentului Ia ziarul î 
„Cuvântul liber" Deva este de 800 de lei, p lus) 
taxele poştale.

Factorii poştali şi difuzorii de presă efec
tuează contractarea abonamentelor pe luna 
viitoare. Grăbiţi-vă I Cel mai sigur mijloc de 
a intra în posesia ziardui preferat este abo
namentul.' t

i R.A.G.C.L, LUPENI
ANUNŢA

Scoaterea la LICITAŢIE PUBLICĂ spre 
vânzare a 24 de apartamente aflate în construc
ţie în blocul E 4, str. Tudor Vladimirescu, Lu- 
peni, conform Legii nr. 85/1992 si H.G. 658/ 
1992. . ' , X ' " -

— destinaţia: locuinţe;
— suprafaţa utilă: 58 mp/apartament;
— nr- camere: 2;
— tip mărime: 1 A;
—• preţ pornire: 10 la sută din valoarea c- 

xecutată pe apartament la 31 august 1994;
— valoarea estimată pentru terminarea lu

crărilor pe apartament: 1? milioane^ Iei.
Licitaţia va avea loc în data de 4 noiembrie 

1994, la sediul R.A.G.C.L, Lupeni, str. Bărbă- 
teni, nr. 163.

Participanţii la licitaţie vor depune la ca
sieria R.A.G.C.L. Lupeni, până la data licitaţiei, 
următoarele:' y yx.x

— taxa de participare de 25 mii lei;
—garanţia de 10 la sută din preţul de por

nire a licitaţiei.
tn caz de ncfinalizare a licitaţiei, aceasta se 

va reorganiza cu aceleaşi condiţii de participare 
în  data de 11 noiembrie 1994 şi în data de 18 
noiembrie 1994.

Preţurile de pornire a licitaţie! sunt afişate 
la sediul R.A.G.C.L. Lupeni.

Relaţii suplimentare la sediul R.A-G.C.L. 
Lupeni.

I

SOCIETATEA COMERCIALA „IMEX 
1 ELEGANT" S.R.L. DEVA

1 N o t i f i c a r e
privind intenţia de majorare a adaosului comer
cial:

— pentru mărfuri alimentare şi nealimen
tare până la 50 la sută;

—-  pentru mărfuri în regim de consignaţie 
până la 15 la sută.

Motivaţia majorării: creşterea preţurilor Ia 
energia electrică, combustibili, indexarea sala
riilor, creşterea ratei inflaţiei, începând cu 1. 
11. 1994. (90831)

S.C. CONDOR S.A.
FILIALA 2 DEVA

Angajează:
i #. 15 muncitori necalificaţi pentru Sime- 
j ria.

Informaţii: Deva, str. Zamfirescu, bloc
T.C.2. Telefon: 624723. (90827)

S.C. MEROPA S.A. HUNEDOARA 
Str. bdul Traian, nr. 9, Hunedoara. 

Organizează concursul de selecţie a 
•  MANAGERILOR
Ofertele se pot depune până la data de 30. 

10- 1994.
Relaţii suplimentare la telefon nr. 054/

(D.P.)716592.
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