
Actul unirii a fost re
zultatul unor cerinţe le
gic? şi obiective, rezulta, 
tul firesc al unui înde
lungat proces istorie, ce 
îşi are rădăcinile în în
depărtatele vremuri aie 
formării poporului ro
mân.

Itfeea originii comune şi 
de limbă este prezentă în 
conştiinţa - poporului ro- 
irtân încă din cele mai 
vechi timpuri şi a înce
put să se afirme tot mai 
pregnant în secolele XVII 
—- .XVIII' Cronicarii Gri- 

gore Ureofte, Miron Castul 
sau stolnicul Constantin 
Cahtacuzino, în pagini 
vibrante, au reliefat-uni
tatea neamului nostru, a 
limbii sale, subliniind că, 

- mpldoVenii, -muntenii şi

alţn. ----- -----
concludentă a dorinţei de î 
unire a constituit-o im- | 
presionanta aduriare de J 
pe Câmpia Libertăţii, din |  
Blaj, când din piepturi- «■ 
Ie celor peste 40 008 de |* 
participanţi a răsunat ! 
cu o remarcabilă vigoare I 
strigătul : „Vrem să ne J 
unim cu ţa ra !“ ' i  |

Cu toate că revendică- I 
rile unirii au reţinut a- * 
tenţia puterilor europă-i 
ne începând cu mijlocul J 
secolului trecut, care au» 
susţinut sau au fost im- I 
potriva acestei idei, în j 
funcţie de interesele lor, |  
factorul hotărâtor al uni- * 
rii l-a constituit lupta |  
fermă şi tenace a mase- * ■ 
lor. Miile de ţărani şi I 
locuitori -ai oraşelor, care *

A® J

m

ry**eT\x;-1 l-JLiCîs-X ; ? L/A^A/.r* v
■'.V.V.l.'iA'.'.'.'.'.'.'.i'.
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Consfătuire pe ţară: „Reforma învăţământului preuniversitar*
Raţiunea întregului demers -  

transformarea sistemului nostru educaţional

ardelenii au aceleaşi cre
zuri, obiceiuri şi aspi
raţii. Prin ■ scrierile ce
lor mai -de seama repre
zentanţi ai Şcolii Ardele
ne — Samuil Micu, 
Gheorghe Şincai şi Pe
tru Maior — se înregis
trează o şi mâi pronun
ţată afirmare a ideilor 
referitoare la originea po
porului român, - a conti
nuităţii şi a limbii salo. 
Meritul acestor cărturari 
este cu atât mai mare 
cu cât ideile operelor lor 
au pătruns in-rândul opi
niei europene, lărgind 
astfel cunoştinţa: acesteia 
despre români şi aspira
ţiile lor.

Idealul unirii i  lost 
cultivat cu perseverenţă 
de către revoluţionarii 
paşoptişti N. Bălcescu. V. 
Alecsandri, M. Kogăi’ii- 
ceanu, A. T. Laurian şi

Timp de două zile în 
judeţul nostru s-a desfă
şurat consfătuirea pe ţară 
a inspectorilor generali ad
juncţi cu reforma ai - in
spectoratelor şcolare ju
deţene. Acţiunea a fost 
organizată de Inspectoratul 
Şcolar al judeţului Hune
doara, la ea participând 
reprezentanţi ai Ministe
rului învăţământului,' spe
cialişti de; la Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei. Te
ma, dezbătută — Reforma 
în învăţământul preuni- 
versitar, ca parte compo
nentă a întregului proces 
de transformare a învăţă
mântului românesc. Ne 
aflăm la cinci ani- după 
revoluţie, în plină perioa
dă de ţrapziţie, iar ţara 
crrrtOăSte '- tm" proces ’ifi»fe»r- 
mator în toate domodiile ' 
vizând înfăptuirea eco
nomiei de piaţă şi a de
mocraţiei. Procesul vi
zează în primul rând 
schimbarea mentalităţilor.

Aşa cum menţiona dl 
prof. univ. dr. Emil Pop, di
rector general in Ministerul 
învăţământului, „Societa
tea de tranziţie trebuie 
să-şi asume riscul de a 
produce un nou model e- 
ducaţional". Reforma vi
zează atât învăţământul 
teoretic cât şi cel. profe
sional şi tehnic şi porneş
te de la potenţialul au
tohton, tradiţia existentă 
şi experienţa acumulată 
în cadrul alto? sisteme 
educaţionale.

Procesul de reformă a 
devenit efectiv la noi din 
octombrie 1994, ca Ur
mare a aprobării şale de 
•către Guvernul României 
şi Banca Mondială care, 
alături de Uniunea Euro- 
peanff,--îT'şî finanţează, a- 
Iocând peste o sută mili
oane de dolari. Nici până 
Ia data menţionată fac
torii responsabili nu au 
stat în expectativă, fă- 
câridu-se paşi importanţi,

prevăzuţi de altfel, în pro
iectul I-egii învăţământu
lui, aprobat de Camera 
Deputaţilor, urmând să fie 
grăbită dezbaterea, după 
cum dădea asigurări dl 
senator loan Diniş, şi in 
Senatul României, până în 
primăvară a.c. Dacă tre
ce legea, trece şi mult 

aşteptatul Statut'al cadrelor 
didactice.

Deocamdată, reforma a 
vizat cristalizarea modu
lui de .acţiune, reorganiza
rea Ministerului învăţă
mântului, crearea unor 
consilii naţionale pentru 
reforma învăţământului, 
grupe de coordorîare ; pe 
arii de interese (discipline 
de învăţământ). Au înce
put să apară ghiduri rne- 
tacMegite pentru curtri- 
culum (mersul reformei), 
evaluare şi examinare,

MINEI, BODRA

zA

24 IANUARIE

\ « UNIREA PRINCIPAL 
\  TELOR R 1MÂNE 

^ (1859);
( •  Cuv. Xenia; Si. Mc. 

Vavila, Ti mutei şi 
Agapie; ,

•  S-au ‘născut : scriito
rul VICTOR EFTIr 
MIU (J889, m. 1972);
scriitorul TEOFIL 

BUŞECAN' (1927);
•  1893. A apărut, la 

Bucureşti, primul nu 
măr al revistei „Moi. 
tui român", suit con
ducerea lui ţ. L. ,Ca» 
ragiale şi Anton Ba- 
calbaşa ;

•  Soarele răsare la oră 
: , 7,43 şi apune la

luna se află jn ultiţ 
mul pătrar X '

•  Au trecut 23 de zile 
.. din a n : au mai ră

mas 342, ■ '"'’btex.-;

(Continuare în pag. a 3-a)

! La Brad s-a .inaugurat sediul Judecătoriei, Parchetului si Notariatului

/ţLEXANDRU IOAN CUZA, primul domnitor al 1 
Principalelor Unite |

şi-au exprimat dorinţa de | 
ynire cu ocazia nenumă- »

* ratelor întruniri Şi -ma- I 
nifestaţii, au dejucat în- J 
cercările de falsificare a |  
alegerilor pântru cunoscu- J 
tele - divanuri ad-hoc, a- |- 
sigurându-le acestora o 1 
compoziţie unionistă. . î 

Datorită • voinţei mase- |  
lor largi, patriotismului în, J 
flăcărat al Înaltului simţ |  
poliţie al celor mai îna- * 
intaţi fii ai poporului, I 
unirea a fost înfăptuită « 
prin alegerea ca domn al I 
Moldovei şi apoi ai Ţării J 
Româneşti a lui Alexan- j 
dru loan Cuza. ' *

Recunoscător sprijinu- 1 
lui pe care masele îl J 
dăduseră alegerii sale ea |

Prof. ION FRAŢILA j 

*
(Continuare în pag. a 2-a) |

Sâmbătă, 21 ianparie a.c., 
oraşul Brad a trăit un e- 
venimeht deosebit, cu a- 
dânci semnificaţii în via
ţa şi activitatea locuitori
lor din zonă. Pe strada 
ce poartă numele Craiu
lui Munţilor — Avram 
Iancu —, au fost inaugu
rate Judecătoria, Parche
tul şi Notariatul.

Alături de un important 
număr de reprezentanţi 
âi unor instituţii judeţe

ne şi locale, de locuitori ai 
oraşului Brad, au fost de 
faţă dnii Gavril Iosif 
Chiuzbaiân, ministrul jus
tiţiei, Vasild Manea Dră- 
gulin, procurorul general 
al României, Luchian Ştîn- 
gu, secretar de stat în 
Ministerul Justiţiei, Teodor 
Rus, director general în 
Ministerul Justiţiei, Prea 
Sfinţia Sa dr. Timotei Se- 
viciu, episcop al Aradului 
şi Hunedoarei, • Georgel

Răican, prefectul judeţului 
Hunedoara, Costel Alic, 
preşedintele Consiliului ju
deţean, loan Rus, pre
fectul judeţului Alba.i ’Â- 
vram Crăciun, prefectul 
judeţului Arad. Au fost, 
de asemenea, prezenţi re
prezentanţi ai judecătorii
lor şi parchetelor din ju
deţele Timiş, Caraş-Severin, 
Alba, Gorj, Arad, Bihor.

Festivitatea â fost des
chisă de dl loan Arde

lean, preşedintele Tribu
nalului Judeţean, care â 
arătat că Circumscripţia 
Teritorială a Judecătoriei 
şi Parchetului Brad cu
prinde zona oraşului Brad 
şi a altor 12 comun», cu 
o populaţie de circa 55 800

DUMITRU GHEONEA, 
VALENTIN NEAGU.
CORNEL POENAR

(Continuare .îh pag. a 2-a)

~  DE LA CETATEA MEDIEVALA LA MUNICIPIUL DE AZI

I, SIMPORTANT!

Ji In numărul de miercuri al ziarului nostru 
publicăm

. L E G E A  
-privind pensionarea anticipată.

Cei trei domni- din frun
tea municipiului Orâştie 
formează o echipă unită, 
cu dorinţa şi voinţa de a 
face din localitatea de ia 
poalele munţilor Grădişte, 
din vecinătatea Sarmize- 
getusei. lui Decebal, una 
tot măi frumoasă, mai 
bine gospodărită, demnă de 
trecutul X. său istoric, în 
concordanţă cu speranţele 
oamenilor. In preajma 
manifestărilor prilejuite de 
acordarea titlului de mu
nicipiu, am avut cu cei 
trei domni o discuţie am
plă, bogata în conţinut, 
pe care o redăm în conti
nuare; '

REI).: Cum , ’ s-â născut 
ideca ca Orăştia să devină 
municipiu ? - \

M. Homorodean : încă 
de când am fost investiţi 
cu funcţiile pe care le 
avem am decis să acţio
năm pentru ca Orăştia să 
devină municipiu. îşi me
rită acest titlu prin tre
cutul său istoric bogat, arin

Convorbire cu dnii MIRCEA HOMORODEAN, 
primar, ALEXANDRU MUNTEAN, viceprimar. 

şi VASILE TEODOR IORDAN,, secretar 
al Consiliului local Orăştie

puterea economică, prin 
aspectul său şi, nu in ul
timul rând, prin oamenii 
săi.

R E D . I n  interviul cu
dv., dlc primar, publicat 

In „Cuvântul liber*4 la
sfârşitul- ultimei luni din
anul trecut, în încheiere 
scriam : „Viitoarea noastră 
convorbire să fie cu ‘ dl
primar al municipiului 
Orăştie".

M. H .: Aţi intuit bine. 
Astăzi staţi de vorbă cu
factorii de conducere ai
municipiului Orăştie. De. 
altfel, „Cuvântul liber"

A. M .î Aşa este. Eu am 
un dosar special cu arti
colele despre Orăştie. 
Ne-âţi lăudat, ne-aţi şi cri
ticat, dar articolele pozi
tive sunt mult mai multe 
decât celelalte.

RED, : Deci,- ideea este 
mai veche. Cum a fost 
drumul pentru materiali
zarea ei ?

Au consemnat : 
TRAIAN BONDOR, 

MINEI. BODEA,
GH. I. NEGREA

a fost mereu alături de 
noi, a scris despre reuşi ' 
tele şi nereuşitele noastre.
Fapt pentru care vă m u l - ---------------------——
ţumim. (Continuare în.pag. a 2-a)
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De fapt, de ce vreţi să divorţaţi ? 
— M-ara săturat de singurătate...



Pagină luminoasă in istoria patriei noastre]
(Urmare din pag I)

domn al Moldovei, Ale
xandru Ioan Cuza în ju 
rământul depus cu pri
lejul învestirii cu prero
gativele domniei arăta 
„... voi păzi cu sfinţenie 
drepturile şi interesele 
patriei... voi fi credincios 
constituţiei, voi prive- 
ghia la respectarea legi
lor pentru top... neâvând 
în faţa ochilor mei decât 
binele şi fericirea naţiei 
române".

în  ^zbuciumatele zile 
de 22* 23 şi 24 ianuarie, 
când la Bucureşti au a- 
vut loc dezbaterile Adu
nării Elective, când boie
rii ce reprezentau reac- 
ţiunea conservatoare au 
încercat şâ zădârniceas- 
că . înfăptuirea unirii,

' zeci de mii de cetăţeni 
au ţinut împresurată Zile 
şi nopţi Adunarea Depu- • 

- tdilldr din Deaiid Mitro
poliei, având prin com- 

■ bativitgjea lor un rol 
hotărâtor în '-obţinerea 
victoriei. . .

■Unirea principatelor a 
produs o 'v ie impresie în
rândul oamenilor din 
Transilvania, care se a- 
.fiau încă sub domindtie 
străină. Nennmarfite au 
fost localităţile de dinco
lo de Cafpaţi hi care en
tuziasmul faţă de unirea 
Moldovei şi a Ţării Româ
neşti, aşa după cum a 
preda ..Al. Papiu llarian, 
„era poate mai mare Oe- 

. cât In Principate".
înfăptuirea statului na

ţional român a cunoscut

un puternic ecou pe plan industrial, dezvoltându-şe 
internaţional, stârnind - in acelaşi timp transpar-1

I

simpatia şi aprobarea c 
piniei publice progresis
te de pretutindeni. Sub
liniind spiritul de dărui
re al patrioţilor români 
în lupta lor pentru uni
re, cunoscutul om poli
tic maghiar Kosuth no- 

• ta : „ ...un astfel de spi
rit este necesar că Un 
popor să întemeieze pa
tria sa sau s-o reconsti
tuie dacă a pierdut-o" 
In al său „Jurnal des 
Dâbats", Saint Marc Gi- 
rardin consemna : „Tre
buie să recunoaştem ci 
această dublă alegere 
constituie un pas înainte 
către unirea completă a 
Principatelor .Unite. Este 
mai ales un protest ră
sunător împotriva dez
unirii ; este o dovadă 
solemnă a perseverenţei 
românilor în dorinţa lor 
naţională". în  1860, Marx 
arăta că alegerea lui 
Cuza în Moldova şi în 
Ţara Românească a pe
cetluit unirea „naţiunii 
române",

Unirea principatelor ro
mâne a ăVcrt ample şi 
profunde consecinţe , de 
ordin politie, esvrsomic şi 
social.
‘ Pe tărâm economic a 

avut loc o creştere a . 
forţelor şi relaţiilor de 
producţie, o lărgire sim
ţitoare a pieţei interne şi 
o deosebită creştere a 
schimburilor economice^ 
Resursele naturale aie 
ţării au început să fie 
tot mai mult valorifica
te din punct de vedere

turile pe caile ferate. Gea * 
mai însemnată eonsecin- I 
ţă a creşterii pdtenţia- J 
lului industrial al ţării a |  
fost dezvoltarea prole- • 
Variatului care treptat a J 
ajuns la un nivel de I 
organizare tot mai ridi- J 
cat. ■ I

Ca o stavilă serioasă în î 
calea progresului econo- |  
mic al ţării erau după * 
unire relaţiile de produc- | 
ţie feudale din agrieul- « 
tură ; de aceea prpbie- I 
ma agrară strâbâtea ca * 
un fir roşu istoria Prin- I 
cipatelor, în aceşti ani J 
constituind — după uri i 
consul străin — „fondul' ' 
tuturor preocupărilor" sau j 
cum arăta M. Kogălni- I 
ceanu, „însăşi soarta na- j 
ţiei noastre". în  soluţio- | 
narea acestei probleme *
0 contribuţie de seamă |
au avut-o personalităţile > 
înaintate ale timpului, în | 
frunte cu domnitorul Ale- . 
xandru Ioan Cuza. Ast- I 
fel, prin .aplicarea re- { 
formei agrare din 1864, * 
cei aproape o jumătate I 
de milion de ţărani au . 
primit peste 1 76ti 000 ha |  
de pământ. ' •. *

Unirea Moldovei eu |  
Ţara Românească a con- * 
sţituit o adevărată pre- I 
misă în lupta poporului !

. pentru câştigarea inde- |  
pendenţei de stat în 1877 J 
şi a netezit drumul fău- i 
firii statului, naţional u- J 
nitar român. Acest d* j 
biectiv major al întregu- I 
lui popor s-a înfăptuit Ta j
1 Decembrie 1918, I

îm p lin iri, planuri, speranţe
. (Urmare din pag. h

M. H-: Ce-a fost a fost, 
important este» că am  a- 
-juns la capătul drumului. 
Ţin să remarc sprijinul 
primit din partea dl ui 

; deputat PETRU ŞTEO- 
LEA, care a contribuit la 
elaborarea proiectului de 
lege şi a susţinut intro
ducerea lui -in Camera De
putaţilor, a senatorilor Oc- 
ţavian MUnteanu şi Ioan 
Diniş, care ne-au ajutat 
cu sfatul, au susţinut pro
iectul în Serţat. De altfel. 
Parlamentul a âcordat ti- 
tluî de municipiu şi altor 

«zece oraşe din ţară.
, RED.; Cum se prezintă 

< Orăştia în - momentul de 
fa ţă?;--. »
• M» H .: Am să prezint 
câteva cifre din fişa pri
vind potenţialul economic 
pe care fte-â solicitat-o 
Departamentul Adminis
traţiei Locale a Guvernu
lui. Suprafaţa — 38,60 
kmp, populaţia — 26 802 
locuitori, nr. agenţilor e- 
conomici •—  812, din
care 34 cu capital inte

gral sau majoritar de 
stat, producţia marfă in
dustrială * — 114 175 mi
lioane lei, producţia agri
colă — 618 milioane lei, 
nr. de salariaţi.— 13 722, 
nr. de aşezăminte de în
văţământ, sănătate şi cul
tură — 34. Iată argumen
te care au contribuit la 
acordarea statutului de 
municipiu. '

RED.: Ar • fi poate; po
trivit, fiindcă abia am in
trat în 1995, să vorbim 
despre reuşitele anului 
1994 x

A. M .: Am acţionat mai

ales în diredţia realizării 
de lucrări de mare în 
semnătate edilitară, întru
cât construcţia de locu
inţe nu mai este la modă, 
oamenii vor să-şi constru
iască case particulare fru
moase şi confortabile. S-a 
finalizat canalizarea stra. 
zilor Orizontului şi Vii
le,-, ■ paralel cu repararea 
străzilor Dacilor, Dece- 
bal, Bariţiu, Grădişte! şi 
Orizontului, strada Vii-, 
torului aflându-se în sta
diu de finalizare a lu
crărilor. Au fost atacate 
lucrările- de canalizare a 
străzilor Titulescu şi Ar
cului. A continuat intro
ducerea gazului metan. La 
oră actuală, din 4236; case 
particulare, 1020 au gaz 
metan, iar din cele 4352 
apartamente, “*4102. Am 
pornit cu optimism în 1994, 
dar acesta s-a diminuat 
pe parcurs, deoarece â- 
probarea bustu lu i a  ve
nit abia în a doua parte 
a anului. ; - ;

RED.: Să sperăm că 
cine are urechi a auzit 
treaba cu bugetul. Ce v-aţl 
propus pentru 1995 ?
'  M. H .: Vom continua 

lucrările de canalizare pe 
străzile amintite" şi le 
vom începe pe străzile 

' Cuza, Kogâlniceanu şi in
tersecţia străzii Unirii cu 
Oituz şi 1 Mai. La finele 
trimestrului I 1995, 90 la
sută din casele Oriştiei 
vor avea gaz metan. Sunt 
predate documentaţiile 
pentru obţinerea cotei de 
gaz în casele de pa stră- - 
zile Plantelor, T. Vladimi- 
rescu, Fundăturii,' Viitoru
lui şi Grădinarilor.

M. H .: Este în lucru 
un studiu pentru moderni
zarea circulaţiei auto în 
oraş, pentru descongestio
narea traficului în centrul 
municipiului;'

RED,: Orăştia este un 
oraş frumos, îngrijit, cu- 
rat. ■■

V.T. IORDAN: Faptul 
acesta se explică prin ca
litatea oamenilor săi. Orâş- 
tienii sunt oameni harnici, 
foarte buni gospodari, cu 
respect pentru ceea ce este 
drept şi cinstit, iubitori 
de curăţenie şi frumos.

RED.: Ce avanţaje a* 
duce înaintarea la gradul 
de municipiu ?

M. H- : în primul rând 
sume mai mari de la bu
getul centraBZat' al statu
lui, o schemă mai nu
meroasă la primărie.. Vor
besc unii — greşind, evi
dent — că vor creşte foar
te mult impozitele» şi ta
xele locale. Nu este ade
vărat. Se înregistrează o 
creştere, dar nesemnifica
tivă, la terenurile ocu
pate. Este însă imens câş
tigul in plan spiritual. Este 
o mândrie să fii locuitor 
al Unui municipiu frumos, 
cum este al nostru.

, RED.: Vor avea Ioc 
nişte festivităţi, după câte 
ştim, închinate evenimen
tului înălţării în grad a 
Orăştiei,

M. H .: Da, în luna mar
tie. Acum se întocmeşte 
un program al manifestă
rilor pe care le vom or
ganiza. Dar despre aces
tea mai este timp să vor
bim. în  orice caz, „Cuvân
tul liber" Deva va.fi un 
invitat de onoare la mani
festările respective.

P a rc h e tu lu i  

ş i N o ta r ia tu lu i

( Urmare din pag. I)

d e , locuitori. Este vorba 
de comunele: Baia de 
Criş, Băiţa, Bucureşci, 31ă- 
jeni, Buceş, Bulzeştii de 
Jos, Crişcior» Luncoiu de 
Jos, Ribiţa, '  Vaţa de Jos, 
Vâlişpara şi, Tomeşti.

în  ^cuvintele rostite cu 
acest prilej de dnii Nicotae 
Moga, primarul oraşului 
Brad, Georgel Răican, Prea 
Sfinţia Sa Timotei Se- 
viciu, Vasile Manea Dră- 
gulîn şi Gavril losif Chiuz- 
baian, s-a apreciat im
portanţa deosebită a mo
mentului, personalitatea 
Craiului Munţilor fiind' 
evocată cu căldură şi ad
miraţie. A fost subliniat 
faptul că inaugurarea aces
tor instituţii fundamenta
le ale statului de drept 
capătă o importanţă cu 
totul deosebită într-o zonă 
în care românii au 
apărat drepturile cu arma 
în mână. S-a exprimat 
convingerea că celor ce 
vor sluji legea la Brad nu 
o să le fie niciodată ruşi
ne de ceea ce au făcut, 
când se, vor întoarce cu 
faţa spre Ţebea.

Un sobor de preoţi, în 
frunte cu Prea Sfinţia, Sa 
Timotei Seviciu, a oficiat 
o slujbă religioasă de 
sfinţire a noului local.

Vizita care a urmat în 
această „casă a justiţiei", 
cum o numea procurorul 
general al României, a 
reliefat eforturile şi Stă
ruinţa, constructorilor Fi
lialei nr. 1 Brad a S.C. 
„Condor" S.A. Deva, pen
tru ca o clădire veche să 
devină cu totul excepţio
nală. De fapt aşa trebuie 
să arate o instituţie unde 
se face dreptate.

U  B ra d  s -a  ta M iq u ra t i
i \  CONSILIUL LOCAL DEVA ŞI PRIMARUL

sadial Judecătoriei, m u n ic ijp iu l l i d e v a

MULŢUMEŞTE SOCIETĂŢILOR ŞI 
UNITĂŢILOR ECONOMICE :

R.A.G.C.L. Deva, Agro Tur Deva, E.M. De
va, S.C. Rec Prodimpex S.H.L. Deva, Remat De
va, Metal Expres Deva, S.C. Cetate Deva, S.C. 
Univers Deva, Ocolul Silvic Deva, S.C. Impo 
Prod C-ţii Deva, S.C. Impex Parc S.R.L. Deva 

care au contribuit cu fonduri băneşti sau 
în alt mod Ia organizarea Orăşelului Copiilor 
şi pentru darţtrile de Crăciun,

Mulţumim în mod deosebit S.C. Supermar- 
ket Deva şi Filialei de Reţele Electrice Deva, 
pentru aportul lor substanţial la acest efort al 
organelor locale.

CONSILIUL LOCAL DEVA 
Anunţă că Districtul ARRAS — FRANŢA 

oferă 2 burse studenţeşti pentru anul universi
tar 1995»—1996 la Universitatea din ARRAS, 
Secţia limba franceză.

Pot beneficia de aceste burse studenţii a- 
vând domiciliul stabil în Deva, care în acest an 
calendaristic absolvă anul I al unei Facultăţi 
sau secţii de limba franceză (principal).

Bursele se vor atribui în urma unui con
curs ce va avea loc în luna februarie a.c. la 
Serviciul cultural al Ambasadei Franţei la 
Bucureşti.

Informaţii suplimentare se pot obţine de 
la Consiliul local Deva, la telefon 615417, sau, 
personal, lâ camera 16.

S.C SEDECOM S.R.L.
Distribuitor autorizat al produselor 

S A M S U N G
vinde:
♦  Aparatură audio-video-TV

. #  Aparatură electrocasnlcă <
♦  Calculatoare.
Adaosul comercial este 0.
Societatea asigură service în perioada ga

ranţiei şi postgaraitţiei. Vânzările se fac şl cu 
plato în iute.

Magazinul se află în Deva, str. floria, nr. 
13. Tel./fax 05V615038, între orele 9—18.

SOCIETATEA COMERCIALA 
REVA S.A. SIMERIA 

Organizează concurs pentru ocuparea pos
tului de

•  şef birou contabilitate, în data de. 9 02. 
J1995, ora 10.
’ Informaţii privind condiţiile de»participa
re se obţin la telefonul 660620.

MARŢI,
24. 01. 1995

15,00 Videotext; •  Pre- 
Je la Bursa de Măr- 

Timişoara •  Mica 
publicitate: 17,00 Obser
vator Antena t ; 13.00 
Film artistic •  „Crăciun 
însângerat"; 19,30 World- 
net •  Magazinul muzicii 
americane.

MARŢI, 24 IAN. 1995

9,00 Reluări din seara 
precedentă: 14,00 Video- 
text; 18,00 Desene «mi
mate: Copiii familiei

Flintstone; 18,30 Guverna
rea pe înţelesul tuturor — 

documentar; 19,00 Mafalda; 
20,00 Film serial: F.B.I. 
— ep. 7; 20,50 Ţara ni- 
mânui; 21,00 Telejurnal 
(emisiunea din 23 lanua- 
rie); 21,30 Film serial: 
Chips — ep. 4 ;  22,20
CUp viva; 22,30 Film ar
tistic: Fetele (SUA, 1957) 
cu Gene Kelly; 0,25 Vi
deotext.

S;C. „ŢARA HAŢEGULUI" S.A.
H A Ţ E G  ; \

Anunţă că va practica la unele produse i 
industriale o cotă de adaos de până la 100 la | 
sută, începând cu 1 martie 1995, ^

S.C. AGROMEC — S.A. HAŢEG ]
ANUNŢA că reia licitaţia publică din luna 1 

decembrie 1994 pentru vânzarea de tractoare * 
--. maşini agricole casate şi închirierea de spa- \  

ţii de producţie, începând cu data de 28. I, I 
1995, ora 10 dimineaţa. Licitaţia -are loc la se- i 
dîul Unităţii şi va continua în fiecare zi de | 
sâmbăta, ora 10 dimineaţa, până Ia epuizarea o- ( 
fertei. |

Informaţii suplimentare se pot lua zilnic, 
între orele 9—13 la telefon 770523. (605573)

NOU tN DEVA!
CASA DE COMENZI „CASTELO"

/

Vă oferă în flecare zi, între orele 8—24, ,o. 
gamă largă de produse: pizza, gustări reci, 
preparate din carne, deserturi, sucuri, băuturi, 
în timp rapid şi fără comision, doar sunând 
la numărul 61 55 30. (605572) ,

RESTAURANT CASTELO 
Angajează personal calificat în funcţiile de 

•  ospătar şi barman.
Relaţii la telefon 615630. (605572)



MNIFOTBAL COPII
Memorialul „Ioan Ştefănescu

în organizarea E M. Ve- 
ţel, Direcţiei Judeţene pen
tru Tineret şi Sport, Aso
ciaţiei Judeţene de Fotbal 
şi A.S. Mureşul Deva, la 
Sala sporturilor din muni
cipiul Deva s-a desfăşurat, 
în perioada 20—22 ianuarie 
a.c., tradiţionala competiţie 
de minifotbal pentru copii 
MEMORIALUL „IOAN 
ŞTEFĂNESCU", la care au 
participat echipele Cor- 
vinul Hunedoara (antre
nor Florin Dubinciuc), Da- • 
cia Orăştie (antrenor 'An
drei Stoica), Mureşul De- 
ya (antrenor Gh. Ţurlea), 
Fotbal Club Start *91 De
va (antrenori D-tru Cojo
carii şi Iosif Hoinar) şi 
Metalurgistul Cugir (an
trenor Octavian MUreşan) 

în urma disputării celor 
15 jocuri, pe . parcursul a 
trei zile de competiţie, în 
care au fost aplaudate 
pentru buna prestaţie si 
spectacolul oferit toate 
echipele participante, au 
fost-, consemnate/ următoa
rele rezultate ce au con

dus la stabilirea clasamen
tului final, cu echipa Fot
bal Club Start ’91 Deva 
desemnată câştigătoarea 
turneului:

Rezultate : Start — C.S.S. 
4—0; Dacia — Cugir 3—2; 
Mureşul Deva — Corvinul 
2—0; Cugir — C.S.S. 5—0; 
Start — Corvinul 7—4; 
Dacia — Mureşul 5—1; 
Mureşul — C-S.S. 1— 0 ; 
Start — Cugir 5—1; Da
c i a — Corvinul 3—0; Cu
gir — Mureşul 3—2; Cor
vinul — C.S.S. 2—2; Start
— Dacia 1—1; Dacia — 
CS.S. 2—1; Cugir — Cor
vinul 5—îl; Start — Mă
reţul 6—1.

Clasamentul este urmă
torul : Fotbal Club Start 
*91 — 13 p; Dacia Orăştie
— 13 p; Metalurgistul Cu
gir — 9 pMureşul Deva
— 6 p; C.S.S. Hunedoara
— 1 p; Corvinul Hunedoa
ra — 1 p.

Duminică, 22 ianuarie 
a.c., la finalul competiţiei, 
într-un cadru sărbătoresc 
ş* in prezenţa numeroşilor

In „Cupa speranţelor4
La turneul de fotbal, or

ganizat la Cluj-Napoca şi 
care a fost dotat cu „Cupa . 
speranţelor", echipa de 
juniori Jiul Petroşani (copii 
născuţi .în anul 1982) a 
reuşit un frumos rezultat, 
clasându-se pe locul III. 
Această clasificare onora

bilă constituie un argu
ment concludent asupra 
faptului că antrenorul 
Remus Leea pregăteşte, cu 
migală şi nădejde lotul 
de viitori jucători ai di
vizionarei A — Jiul Petro
şani.

La J iu l se  lim pezesc apele
După o perioadă de in

certitudini, încep să se 
limpezească apele la divi
zionara A Jiul Petroşani, 
aşa cum s-a precizat după 
întâlnirea consiliului de 
administraţie care a avut 
loc la sfârşitul săptămânii 
trecute. Găsind înţelege
rea şi sprijinul aşteptate, 
este bine că au fost clari
ficate problemele financia
re, ‘precum şl situaţia ju
cătorilor care erau solici
taţi de alte cluburi, Stoica'

ei laşi Huza revenind şi 
lot.........

Pentru a-şi continua 
pregătirile, lotul complet al 
Jiului, care este condus 
de antrenorul principal 
Geolgău, se deplasează, în
cepând de azi, la Băile 
Felix. Aici se desfăşoară 
programul de antrenamen
te timp de 12 zile, gândul 
şi voinţa jucătorilor fiind 
acelea de a ocupa un loc 
cât mai hun în seria din 
care fac parte.

înfruntând zăpada şi gerul, fotbaliştii îşi conti
nuă antrenamentele

.Stelele Parângului"
Săptămâna trecută, cele 

patru sportive — adevăra
te „stele" ale AŞ. „Pa-j 
rangul" Petrila-Lonea —* 
care se numesc Claudia 
Becsa, Elisabeta Santa, 
Puşcaşu, Petronela şi Lî- 
liarra Ciotâr, vicecampioa- 
nă naţională şi campioa
nă internaţională a Româ
niei la judo, au fost pre
zente lâ întâlnirea lotului 
naţional feminin, care a 
avut loc la Bucureşti.

în prima jumătate â 
lunii februarie. ce#i patru

suporteri, a avut loc festi
vitatea de premiere, prilej 
cu care dl. ing. Ioan Tro- 
san, directorul E.M. Veţel, 
a readus M amintirea ce
lor prezenţi imaginea ce
lui care a sprijinit ani 
de-a rândul fotbalul de- 
vean şi sportul hunedo- 
rean, regretatul ing. Ioan 
Ştefănescu.

Tuturor celor 80 de par
ticipanţi le-au fost oferite 
frumoase premii şl cupe în 
valoare de peste un milion 
de lei, ia eare au contri
b u it: E.M. Veţel, S.C. Or
hideea Deva, M.T. Vesti- 
com Deva, S.C. Santimpex 
Deva, S.C. Benopetrol Bre
tea Mureşână şi Aociaţia 
judeţeană de Fotbal. Pe 
lângă premierea generală 
au mai fost atribuite pre
mii speciale următorilor i 
Călin hHtea, Dacia Orăştie, 
golgeterul turneului; Ioan 
Stoica, Met. Cugir, cel mai 
bun portar; „Vlâd Biriş şi 
Ovidiu Costea - -  Mureşul 
Deva, cei mai tehniei ju 
cători; Cornel Damiân, 
Corvinul Hunedoara, cel 
njai tânăr şi combativ ju 
cător; Ghe. Ţurlea, Mure
şul Deva, cel mai merituos 
antrenor şi Ştefan Hanzi, 
Deva, cel mai hun arbitru.

Prof. MIRCEA SlBfiU

o 31a Im

tinere sportive vor fl pre
zente la Deva, unde şe va 
desfăşura faza, judeţeană 
a campionatului' feminin 
de judo. De menţionat 
faptul că în numai doi 
ani de activitate, prin 
strădaniile profesorului 
Nelu Cordea, precum şi - 
ale sportivelor selecţiona
te de el, t-a format o #  
chipă puternică de judo 
feminin; animată de gân* 
du; şi «rarifiţa de a atinge 
marea performanţă.

NOUTĂŢI DE £A  
MINERUL LUPENI

Echipa de fotbal Mine
rul Lupeni şi-a reluat pre
gătirile sub conducerea 
noului corp tehnic, compus 
din dnîi Constantin Călu
ţi, ca antrenor principal, 
avându-i secunzi pe Gheor- 
ghe Ladislau şi Ştefan 
COlceag. Lotul şi-a început 
antrenamentele cu toţi ju
cătorii participanţi la pri
ma p a r te 'a  campionatu
lui, Pentru a întări echi
pa, au mai fost contactaţi 
Câţiva fotbalişti de la alte 
cluburi. Ca q „premieră" 
în f  zonă, putem aminti şi 
faptul că — aşa cum a 
confirmat dl Vasile Sta
fie, vicepreşedintele sec
ţiei —, la Minerul Lu
peni va evolua, fiind trans
ferat de la Rocar Bucu
reşti, via Dinamo, tână
rul nigerian Armando Sa
lo my, o speranţă „îm
prumutată" pe- o perioadă 
de doi ani.

După o scurtă perio^â 
de cantonament la Streqa. 
lotul Işi va continua an
trenamentele într-o sta
ţiune balneo-climaterică 
din judeţ, posibil la Geoa. 
giu-Bâi, unde va avea 
ca partener la jocurile de 
verificare unele echipe 
care nu au fost încă sta
bilite. (Dorel Neamţ).

- DIN CALENDARUL S APT AM ANII
w-
Spicuim câteva competiţii din calendarul activi

tăţilor sportive ce sunt organizate, Ia Deva şi Hune
doara, în această săptămână.

începând de joi, 26 ianuarie ac., la Sala Sportu
rilor din municipiul Deva, are loc campionatul re
publican de handbal, băieţi; juniori III; seria H, la 
care şi-au anunţat participarea echipele; CS.S. Se
beş. C.SŞ. Poli Timişoara, C.S.S. Reşiţa, C.S.S. Lice
ul Banyal Odorhei, C.S.S. Tr. Severin şi LE.F.S. Ba
natul Timişoara. Competiţia se va încheia duminică,
29 ianuarie a.c, . ,;

Găzduite de Sala de sport a Liceului „Sabin Dră. 
goi“, în perioada 27—29 iân-uarie, au loc întrecerile 
de bşdminton, dotate cu „Cupa 'de iarnă*. La compe- 5 
tiţiă Ftipectivă vor lua parte, la categoriile copii şi 4  
juniori, fete şi băieţi din municipiul Deva.

ŞTIINŢA PETROŞANI 
ÎN REVENIRE

Pentru a redeveni ceea 
ce a fost cândva, una din 
cele mai bune echipe de 
rugby ale ţării ,1a Ştiinţa 
Petroşani, care acum o- 
cupă locul I în grupa a 
doua valorică, s-au reluat 
antrenamentele, în dec">- 
rul hibernal, pe terenul 
din dealul >. universităţii. 
Dorinţa jucătorilor şi n 
antrenorului, dl. ing. Finii 
Drumea, este aceea de a 
promova, la sfârşitul cam
pionatului actual, în prima 
grupă valorică şi de a-i 
readuce pe iubitorii a- 
cestui sport în număr cât 
mai mare în tribune. For
ma bună în care se găsesc 
jucătorii Ivanciue, compo
nent al lotului naţional. 
Petre Constantin şi Ber- 
Chez, ambii fiind oricând 
posibili titulari, Virgil 
Bodea şi Sorin Anton, se
lecţionaţi la lotul de ti
neret, precum şi puterni
cul corp la grămadă al
cătuit din. Cobre — Orte- 
lecan şi Bucan, reprezin
tă un argument temeinic 
al atingerii scopului pro
pus şi al încrederii că rug. 
biştii din Petroşani vor re
veni în . prima grupă valo
rică, acolo unde de fapt 
le este locul. (N. D).

p r e g ă t ir i  l a
MTNERUL LUPENI

Vicecampibana naţiona
lă Minerul Lupeni. —- ne-a 
spus dl dr. Grigore Cri- 
şan, vicepreşedintele aso
ciaţiei de rugby —, care a 
început pregătirile in ve
derea ocupării unui loc 
pe podium, se află într-o 
formă bună, apreciată ca 
dătătoare de speranţe. Vi
zita medicală, efectuată 
cu toată rigoarea, a con
firmat că jucătorii sunt 
apţi să atace unul din 
primele trei locuri în cam- 
piriaâti'y;.;

După perioada de aco
modare la efort, care se 
desfăşoară la stadionul din 
localitate, echipa va con
tinua antrenamentele la 
„înălţime", respectiv la 
Straja, unde cantonamen
tul durează două săptă
mâni, până Ia 14 februarie 
a.c. ■

în fruntea noii condu
ceri administrative se gă
seşte acum dl ing. Mircea 
Cirlperu, directorul E. M. 
Lupeni, un împătimit al 
acestui sport şi sprijin de 
nădejde al echipei antre
nate de către , dl' Ovidiu j 
Floreseu. Echipa din care' 
nu lipsesc Pâtrichi, Scafa- 
riu, Dayid, Pandelea, Vă
duva, Ştefan, Pavel, Su- 
yinsCni Şi ceilalţi bine cu
noscuţi jucători, este op
timistă în realizarea cre
zului şi ţelului ce şi le a 
stabilit. (D. N.). ,

Raţiunea întregM iemers — 
transformarea sistemului 

nostru educaţional
(Urmare din 1»

pregătirea profesorilor, s-au 
lansat concursuri de ma
nuale pentru elaborarea 
manualelor alternative ş.â.

Se afirma pe drept 
cuvânt în cadrul consfă
tuirii eâ toate aeeste pro
iecte nu se simt încă la 
nivelul învăţământului pre- 
universităr, în şcoli în 
Ultimă instanţă- Anul 1995 
va fi unul al începerii a- 
plicării lor, succesul re
formei depinzând de ceea 
ce se va reuşi să se facă 
la nivelul profesorului care 
predă nemijlocit şi care 
trebuie să fie convins el 
însusi de calitatea a ceea

ce se întreprinde, iar ţin
ta trebuie să o consti
tuie elevul la care se a- 
junge prih intermediul în
văţătorului, profesorului 
şi al directorului de şcoa
lă.

Suntem „ singura nară i 
din centrul şi estul Euro- j 
pei, dădeau asigurări In 
cadrul consfătuirii repre
zentanţii Ministerului învă
ţământului, care avem un 
program coerent <le re
formă, iar succesul ei de
pinde implicit de parteno 
riatul, de sprijinul unită
ţilor economiee, al insti
tuţiilor, al consiliilor loca
le şi nu în ultimul i ând 
al părinţilor.

Aspect din timpul des iăşurărtt Conferinţei pe 
ţară a inspectorilor gener aii adjuncţi ai inspec 
telor şcolare judeţene. Foto: PAVEL LAZA

S.C. IMCOMEX S.R.L.

■ j t  • J m  l i

prin magţuzinul „CENTRAL" din O răştia 
str. N. Bălceseu, nr. 11, telefon 64 74 96:

•  TELEVIZOARE COLOR: NEI, ORlON, 
GOLDSTAR (90 programe, telecomandă, 
cu şi fără teletext)

•  TELEVIZOARE ALB-NEGRU — Bucureşti
•  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE — Găcşti
•  ARAGAZE — Satu-Mare
•  MAŞINI DE SPALAT — Cugir
•  COVOARE ŞI MOCHETE — Cisnădie
•  BIJUTERII AUR 14 k <19 000 lei/g)
•  ALTE PRODUSE electronice şi electrocasrtl- 

ce: filtre cafea, râşniţe de cafea, mixere 
electrice» storcătoare de fructe, aspiratoare, 
boilere pe gaz, plite pe gaz, butelii aţa • 
gaz fcte.
La toate produsele se acordă

GARANŢIE Intre 1-3 ani
GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI! (

Produsele' se vând şi cu l

P LA TA  ÎN  RATE
pentru locuitorii judeţelor Alba şt Hu

nedoara. • •

II
■  ■

— Se reduce 
dobânda cu 24%

Pentru cumpărătorii ce achiziţionează 
cu PLATA ÎN RATE, în perioada 29 ianuarie — I 
martie 1995.
• f SE acorda împrumuturi in lei, 
•• PRIN casa de amanet.



VANZARI-

C U M P A R Ă R I

•V « Vând BMW 320 — 4.
• 'Automatic, neînmatricula- 

Ml. Informaţii la telefon
: 612902. • (5667)

« Vând hârtie igienica, 
en gros, 200 lei bucata.

* Deva, telefon 624554,
r  (5687)
4

■*' •  Vând 2 acumulatori
150 A, 175 000, caroserie, 
piese, VW Golf. Telefon 

'i '625234 sau 625139. '
(5589)

« Cumpăr apartament 4 
camere, zonă centrală. De- 
va, telefon 619232, după 
ora 18. - (5677)

« Vând apartament .trei 
* . ti, e < • • mar dat* zo
nă centrală Deva teiîion 
616180. (5399) -

•  /and terer arabil si
tuat în Deva. Tel. 515080.

(5703)

« , ai'ti Ren suit G H  
ircprrtşa '■iv m )tor 1̂ 36 cmc, 
5 viteze, zilnic tel 613727 

(572))

« Vând casă şi grădină 
«n Hondol Li 626816, după 
ora 18. (5 109

•  Cesionez firmă ne-
r • abil r  ia t. - la 

30 decembrie 1994. Tel. 
617732. (5713)

« Vând sintetizator, Ro- 
; land F, 36, „Gem CD 1“, 

staţie FBT 150 W, staţie 
- instrument 2 x- 400 W, sta
ţie Aeoustic Bass 150 W, 
Cube Roland Chours 60 

• W. Tel. 612144, orele 12-— 
18. (5675)

« Vând Dacia 1300, Han 
, Mircea, Zam, sat Almaş- 

Săliştc, nr. 24. (52558)

•  Vând urgent Dacia
break nouă (400 km), vişi- 
niu metalizat, 7 600 000 lei. 
Tel. -617900. (5684)

•  Vânţj casă încălzire 
centrală pe gaz şi depen-

> difiter Deva, str. Toamnei, 
nr. 3, tel. 616332. (5760)

•  Vând combină 
muzicală nouă Silva 
Sehneider — Austria 
si scule tinichigerie, 
tel. 613788. (5705)

-7« Făn de vânzare, preţ 
convenabil, Balafa, nr. 70.

(5701)

•  Vând urgent aparta
ment 3 camere cu îmbu
nătăţiri, centtal, etaj 4, 
tel. 618712. , (5708)

•  Vând apartament
(schimb cu Orăştie) Călan 
strada Bradului, informa
ţii 42394. (5409)

•  Vând maşină îngheţată,
Geoagiu Sat, Calea Roma-' 
nilor, 88. Tel. 240, după 
ora 16. . (5411)

•  Vând casă cu grădină
şi 2 ha pământ, în Pricaz, 
tel. 642290. (5412)

•  Vând IMS M 461, O-,
răştie, 1 Mai, 54. Tel. 
64 i 242. (5414)

•  Vând apartament 2
camere, Hunedoara, bdul 
Libertăţii, informaţii tel. 
716108. (3642)

« Vând combină muzi
cală, cu orgă de lumini şi 
telecomandă, 220.060 lei, 
si taloane VW şi Opel Re
cord. Tel. 723428. • (3641)

•  Vând casă cu etaj, 
încălzire centrală eu gaz,, 
grădină, dependinţe, Geor- 
ge Cosbuc 21, tei. 714080.

(3640)

«  S.C. Alpeux Come- 
ximi S.R.L. vinde prin de- 
pozit en groş Hunedoara 
str Dorobanţilor, nr 3, 
paste făinoase - 370 lei 
ulei floarea soarelui la ju
mătate — 875 'lei, mazăre 
— 1355 lei, pastă tomate,
, -t igiţ i -a ! i K i,' Al
coolice. Program 8—24. 
Tel. 714626. (3630)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie han
dicapat '221, numele Cadar 
Vioreî. O declar nulă.

(5413)

•  Pierdut in zona parcu
lui Deva ceas de bu
zunar, amintire de fa
milie.- Ofer găsitorului 
recompensă ,(500 dolari). 
Informaţii la tel. 711174, 
Hunedoara, sau la ceasor
nicăria din centrul vechi 
Hunedoara, la dna Paul 
Marcela. . (5704)

ÎN C H IR IE R I

•  Caut de închiriat a- . 
parlament zona şcolii spor

tive, piaţă, Deva, tel. 623383.
(5736)
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CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI 
SI CONTABILILOR AUTORţZATI 

FILIALA HUNEDOARA—DEVA
Invită experţii contabili la şedinţa extraordinară 

ce va avea loc în data de marţi, 24 ianuarie 1995, ora 
13, la sediul filialei din str. M. Kogăţnieeanu, nr. 4 
(sala -de şedinţe a sindicatelor).

Se vor prelucra, instrucţiunile cu privire ia Ve
rificarea şi certificarea bilanţurilor pe anul 1994 a 
regiilor autonome şi a agenţilor economici care au o J 
cifră de afaceri de peste 509 milioane de Iei anual 
şi care nu au obligaţia să aibă cenzori.

Se vor înmâna şi contractele model de prestări 
servicii ce urmează să fie încheiate de experţii con
tabili cu aceste unităţi pe anii 1994 şi 1995.

Consiliul de conducere

'iw w v vw y w v w  v o w w o v i V i - A m m w v v w r

Î
 Ziar editat de,S.C. „CUVÂNTUL LIBER" S.Â. DEVA 
d)ao/618/l991 Cont 4072613110 B.C, Deva. Cod fiscal 
2116827 Deva, Str. 1 Decembrie, 35 Jud. Hunedoara, 
Telefoane: 611275; 612157;611269; 625904. Fax: 618061. 
Consiliul de administraţie: Dumitru Gheonea - preşedinte, 
Mine) Bodea, Virg.il Crişan.Tiberiu Tstrate, Nicofae Ttrteob 
* administrat rl întreaga răspundere p« tru conţinutul 
articolelor o  p«Srţ| autorii acestora. Tiparul executat fa 
S.C. „POL1DAVA" S.A. DEVA.

OFERTE
D E  S E R V IC II  *

•  r Ahg^iătii şofer, y jk ţiiŞ ir; 
toare. Informaţii 628269, 
orele 26—22. (5755)

« Firmă particulară 
■\ igaje iză " i t'L  5 < u 
studii superioare, nor
mă întreagă, . prefera
bil tineri. Relaţii la 
tel. 619566, 660575. .

(5745)

# Cosmetice en gros 
— relaţii şi comenzi 
la tel. 660575. Se asi
gură transportul.

(5745)

D IV E R S E

« S.C. Trico Modex Do
riana Hunedoara, rbdul . 
Dacia -39, anunţă intenţia 
de majorare a preţurilor 
la produsele realizate de 
până lâ 50 la sută, înce- 
pând cu 24. II. 1993.

(5744) ■_

« S.C. Glava -Paniro r  
S.N.C. Deva anunţă . in- *! 
tenţia de majorare a jsre- 
ţului pâinii, începând < c 
data de 24 februarie 1995.. ■-

C O M E M O R Ă R I

•  Azi, 24'ianuarie, se 
împlinesc şapte ani de J(. 
când ne-a părăsit draga 
noastră •

ROQ1CA GIBA 
născută Haratri. O plâng '

■ mej-eu maiaiaţ .fiica, frâtclş 
şl It'odife j-tk>Iosa A " •>

‘vom uita niciodată. (5670)

•  Au trecut 5 ani de la 
stingerea din viaţă a celei 
care a fost

LUCIA CÂSALEAN 
din Mesteacăn. Un gând 
pios şi neştearsă amintire.
. Soţul, copiii. (92288)

D E C E S E

« Familia îndurerată 
anunţă încetarea din 
viaţă a celui care a 
fost soţ,- tată şi bunic

VINCZI LADISLAU
de 72 arii'. înmormân
tarea azi, 24. 01. 1995, 
ora 14, în comuna Hă. 
rău. (5726)

•  Familia îndure
ra t anunţă înceta t i  
din viaţă la mimai 56 
âhi a celui care a fost 
un minunat soţ, pă
rinte şi bunic

AVRAM BRIC1U
înmormântarea va a- 
vea Ion miercuri, 25 
@1. 1995, in satul Fi- 
zeş. Dumnezeu . să-l 
odihnească în pace 1 

(5723)

•  Cu inima zdrobită 
de durere; .soţia Eca- 
ţerina anunţă decesul 
celui care a fost timp 
de: 42 ani iubitul, ei soţ'

ALEXANDRU- 
■ - ŞCHIOPESC ; ..
decedat la vârsta de 
69 ani. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace I 

, (5732).
.... ., if.ţl Si.- ... r. —■ —

« Cu foarte mare 
durere sufletească, fiul 
‘Alexandrii şi logod
nica lui Laura. anunţă 
stihgCrca. din viaţă : a  
celui care a fost- cel 
mai bun tată 

' ALEXANDRU.
ŞCHIDI ESC > 

DunJneaeu să-l - ădih- 
neâ'scă în pace 1 (5732):

•  I*! data cit :*l ia
nuarie 1995 s-a stins 
din viaţă

ALEXANDRU
s t m ol esc

in vârstă de 69 ani. 
îhmormântarea are 
Ipc în . data de 24 ia
nuarie- 1995, la Cimi
tirul ' Ortodox din co- 

murta -Zam. Dumnezeii 
să-l odihnească în 
pace ! Familia Man.
’it . i -,tf5732).

•  Un- ultim omagiu 
p< nt •) narel n u ? 
a fost

ALEXANDI U 
ŞCHIOPESC

Dumnezeu să-l odih
nească în pace I Fami
lia Popescu Constan
tin. (5732)

« Soţul loan, fiicele 
Victoria şi Viorica, gi
nerii loan şi Steliân, 
nepoţii NicuHna, Crişţţ- 
anuttţă; încetarea din 
viaţă a celei care a 
fost - .

MARI A MOISE 
în vârstă de 71 ani. 
Dumnezeu s-o odih
nească ! ; înmormânta
rea azi, 24 ianuarie, 
ora 14, la Hărtăgani.

. (5741)

j R.A.G.C.L.^ HAŢEG
j Anunţă scoaterea la licitaţie publică p spa- 
, ţiilor libere, in data de 6 a fiecărei luni.
I Lista cu spaţiile respective se află afişată
* la sediul regiei. (5558)

; CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
*  D O B R A

Organizează în data de 14 februarie 1995 
concurs pentru ocuparea unui post de

• TEHNICIAN CU PROBLEME DE UR
BANISM SI AMENAJAREA TERITO
RIULUI.

Condiţii:
— studii medii de specialitate construc

ţii civile şi industriale.
Informaţii suplimentare şi bibliografia se 

obţin de la sediul Consiliului local comunal 
Dobra, telefon 633241.

înscrierile se primesc zilnic până la data 
de 16 februarie 1995.

(16)

BOSCH
m u

SCULE ELECTRICI 
Firma germani

„ROBERT BOSCH  
liderul mondial

în producţia de «cule dw ţiijj»
C A U T A

firm e, in te re s a te  în  d is tr ib u ţia  
de scu ie  e le c tr ic e , 

în  R om anîa .
Vă rugăm să ne contactaţi telefonic  

său în scris.
A d resă  noastră: .

ROBERT B O SC H  R O M A N ÎA  $ R l
$d. Unirii 23 , Bl. 13, Afr.6, sector 5, 

v - Bucurafti
T e l :  3  t i  . 2 6 . 3 3 ;  6 1 4 , 3 4 . 7 7 ;  

F a x : 3 1 l ! l 9 .4 9
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FONDUL MUTUAL 
AL OAMENILOR 

DE AFACERI
R entab ilita te  m axim ă 

; .. R isc 'rrţinim-
lnvestiţic optimă’ in:

- F MO A! -
Inform aţii la te j ./f a x  611564 

•A dresa, str. M. Erftinescu, nr. I
■ D E V  A V.- ' ’

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
HUNEDOARA — DEVA 

rri . A' N U N, Ţ„ A * ; 
Personalul unităţilor de teIecomun.tcaţn, 

însărcinat cu lucrări de instalări, mutări, mo
dificări, ridicări de deranjamente sau verifi
cări ale instalaţiilor1 de telecomunicaţii are acces 
liber in clădirile sau locuinţele abonaţilor, 
îptre orele 7—19 sau la alte ore acceptate de 
abonat, pe baza LEGITIAIAŢIULOR elibera
te de unităţile tle telecomunicaţii.

ORICE SUME DE BANI SE ACHITA NU
MAI LA UNITĂŢILE DE TELECOMUNICAŢII 
PE BAZĂ DE CHITANŢĂ.

Abonaţii telefonici sunt rugaţi să legiti
meze personalul care se prezintă pentru 
executarea diferitelor lucrări de telecomuni
caţii pentru evitarea unor situaţii neplăcute.

CONDUCEREA

S.C. PANICOR S.A. HUNEDOARA 
ORGANIZEAZĂ

\

r
i

deschisă cu ofertă închisă ‘ în plicuri sigilate, 
privind contractarea Raportului de cValuare a 
societăţii comerciale. Pot participa Ia licitaţie, 
în calitate de ofertanţi, persoane juridice stră
ine şi române, cu experienţă în domeniu.

Caietul de sarcini al licitaţiei precum şi alte 
informaţii se pot obţine de la sediul societăţii 
„Panicor", tel. 713556, 713339.

Ofertele se vor depune la sediul Societăţii 
Comerciale ,;Panicor“ Hunedoara, până în data 
de 3. 02. 1995. Deschiderea ofertelor tehnice va 
avea loc la sediul societăţii „Panicor" Hunedoara 
în data de 6. 02. 1995, ora 11.

Ofertele vor fi îrisotîte de o garanţie de 
500 000 Iei. (605571)


