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Privatizarea cu semne de întrebare
la „Siderurgica" S. A. Hunedoara

i * — Intre cele trei so- 
i ! ciotăţi comerciale din ju- 
i ' deţul Hunedoara propuse 

de FPP t  Banat — Crişa- 
! T na. Arad, pentru privati- 
i ‘ zare prin ofertă publică. 
! se numără fi S.C. „Side

rurgica" S.A. Hunedoara, 
Ce criterii s-au avut în 
.vedere când s-a propus 

, pentru privatizare această 
| unitate de Văii a metalur

giei, cu peste ' t î  000 de 
sal&riaţi? • ■ '

; — In primul râhdvreâU
să mulţumesc reac ţie i 

■< Eterului .(Cuvântul liber" 
!/peritm  Interesul pe* care 
k tt are bi clarificarea- si- 
. tuaţiei create la S.G. „Si

derurgica" S, A. Hune- 
| doara. Am înţeles că la 
' Această societate s-a creat 

O stare confuză privind 
; privatizarea societăţii prin 

ofertă publică pe Certifl-- 
| cate -de proprietate. Încă 
U-Jâe la început trebuie să 
: spun că eu consider că 

starea oarecum tensionată 
casată de unele persoa- 

. ne, pe care eu nu Ie 
j. pot nominaliza, are la ba- 
i- ză neînţelegerea avanta- 
| Jelor ce decilrg pentru sa .
! Iariaţi din participarea 

lor la această ofertă. Sunt 
pur şi simplu mirat de 
această reacţie pentru că 
lot timpul am urmărit să 
pferim o şansă reală pen
tru miile de salariaţi de

alţi solici-

Interviu cu dl IOAN CUZMAN, 
preşedlnte-director general al FPP 1 

Banat—Crişana, Arad ,

la S.G. „Siderurgica" S.A. 
şi din a lte  domenii de 
activitate, cum ar fi din 
minerit, sănătate, învăţă
mânt, de a-şi schimbă 
certificatele de proprieta
te  pe acţiuni. Şi atunci 
unde să le fi oferit a- 
ceastă şansă dacă nu la 
S.G. „Siderurgica" S. A., 
unitate foarte mare, care 
poate să absoarbă miile 
de certificate de proprieta
te pe care le au oame
nii din judeţul Hunedoa
ra. Această metodă pre
zintă numeroase avantaje 
pentru salariaţi, pe care 
aş vrea să le prezint P® 
Scurt:

— Societatea nu s_ar fi 
putut privatiza în favoa
rea salariaţilor prin alte 
metode, având în vedere 
mărimea s a ;

«— Viitorii deţinători de 
acţiuni vor avea dreptul 
la părţi din profitul so
cietăţii, sub formă de di-

cest lucru, bineînţeles pe 
baza legilor în vigoare ;

— Viitorii acţionari au 
dreptul să participe Ia 
adunarea generală a  ac
ţionarilor, să-şi spună cu
vântul despre cum este 
condusă societatea Şi să 
voteze în* concordanţă cu 
numărul de acţiuni deţi
nute ;

— Privatizarea acestei 
societăţi va crea o Una- .cestei privatizări, mai a-
gine favorabilă asupra Ies că directorul general
procesului de privatizare a semnat în 15 martie
în ţara noastră, 1995 Prospectul de ofertă

Personal eu nu văd de- publică. Rămân cu spe-
cât avantaje pentru 
salariaţi şi cetăţenii din 
Hunedoara şl Judeţ.

— Vă rugăm să expli
caţi modalităţile concrete 
de cumpărare a  acţiuni
lor (câte carnete cu certi
ficate de proprietate pot 
Schimba. salariaţii şi câte

Discuţie consemnată de 
d u m it r i; g u eo n k  v

vkjende,savând̂ n êdeT | Luni seara la Deva a fost lansaţi
re că societatea este pro- 
fitabilâ;

— Viitorii deţinători de 
acţiuni pot să le vândă 
în viitor dacă doresc a .

- I

sârbâtoarea jandarmeriei române
Lttni, 3 aprilie a.c- 

Jandarmeria română a  
trăit un moment deose
bit «* 145 de arii ’ de e-
xistenţă. Iar la Garni- 

ţ .zoana Orăştie, manifes- 
ţ ţările organizate cu â- 
; cest prilej au fost ţa înăl- 
' ţimea unei asemenea 
i sărbători. Mai ales că 
I această zi a coincis şi cu 
. depunerea jurământului 

de către cel mai tânăr 
1 contingent de militari.
, La invitaţia organiza

torilor, au fost de faţă 
la sărbătoarea jandarmi
lor reprezentanţi ai Pre
fecturii, Centrului Mi
litar judeţean. Servi
ciului Român de Infor
maţii, Ministerului de 
Interne, U.M. 01719 Deva, 
Grupului Judeţean de 
Pompieri, ai cultelor, zia
rişti. Şi, ca întotdeau- 

VALENTIN NEAGU, i 
CORNER PCMSlfAR

(Continuare în pag. a 2-a}

I

ţetesul tuturor, şi Ia Un 
preţ minim. Ghiduj eco-

tru
mari problemele globa-

u m u  n i  c i m

pot "schimba 
tanti)?

— Fiecare angajat poate 
depune la întreprindere 
câte un certificat de pro
prietate de persoană şi 
dacă nu se acoperă pro
centele de acţiuni pro
puse pentru vânzare . se 
mai pot depune ja Banc 
Post. Această regulă este 
valabilă pentru toţi soli
citanţii acestui schimb de 
certificate pe acţiuni. Ceea 
ce este de neîhţeles este 
de ce conducerea societă
ţii nu a discutat cu re
prezentanţii salariaţilor să 
le explice avantajele a .

ranţa că această stare, 
confuză se va clarifica 
şi vor înţelege şi repre- 

, zentanţiţ sindicatelor '  a- 
vantajele acestei proce
duri de privatizare. .

I

GHIDUL ECOLOGIC AL | 
CONSUMATORULUI DIN ROMÂNIA|

3 aprilie a.e,, opiniei publice cu prî- I
la Sala dă Vire la efectele grave la ■

Luni,
la ora ____ _ _ _____ _______  _______
şedinţe a  ROMTELECOM care este expusă planeta, I  
din Deva a fost lansat ca urmare a poluării me- ■  
„Ghidul ecologic al con- diului -— crearea efec- I  
sumatoruluix din Roriiâ- tu lu i. de seră, poluarea !  
nia“. ' aerului şi ploile acide, I

Ideea grupului „EGO. poluarea apelor etc. j  
SENS" Bucureşti', pre- Realizat într-o grafi-1 
cum şi a altor o^ganis- eă deosebită, „Ghidul ■  
jpe ecologice, lucrarea ecologie al consumatorii- I  
de faţă reprezintă o m; din România" re- I  

.nouă fereastră spre I u - p L ir t tă ,  totoda^, şi o I  
P1®? ,  %  (avilizaţia eco-, lucrare indispensabilă 1 
logică. Redactată într-un . |
limbaj accesibil, pe în - Oncărma dintre noi, p e n - j  

- a cunoaşte în l in u l

De peste două săptă
mâni tinereţea-inteligentă 
basarabeană inundă stră
zile' Ghişiriâului, afirţnân- 
ditşi ■ obârşia românească, 
limba românească şi a - 
dunând In jurul lor şi în 
sprijinul lor largi- cate
gorii sociale, de la ţărani 
Ia intelectuali, de la stu
denţi şi elevi la munci
tori, de la cei mai tineri 
cetăţen} ai Moldovei in
dependente până la pen
sionarii care nu şi-au 
mai primit de câteva luni 
cei câţiva lei pentru su
pravieţuire.

Un adevărat program şi] 
acestei nemaivăzute miş
cări a tineretului în u- 
nire cu populaţia este 
prezentat de conducătorii 
grevei în pieţele bătrâ
nului oraş moldovean, iar 
strigătul afirmării fiinţei 
româneşti-dintre Prut şi 
Nistru şî dincolo de flu
viu „Trăiască, trăiască,

părţirea pământului ţă
ranilor şi altele. Ei îşi 
afirmă ataşamentul faţă: 
de lupta, intelectualităţii 

pentru- încetarea prigo
nirii opozanţilor actualei 
puteri, care s-a şi gră
bit, odată cu decretele 
date de preşedintele Sne- 
gur pentru formarea u- 
nei comisii naţionale care. 
să cerceteze şi să se pro
nunţe asupra cerinţelor 
tinerimii, să-i acuze pe 
conducătorii acesteia de 
manipulare din partea 
opoziţiei, sau, şi mal 
grav, de amestecul Ro
mâniei în iniţierea şi 
desfăşurarea grevei ge
nerale. .

Inconsistenţa acuzelor 
puterii de la Chişinău 
este clară pentru oricine. 
Esţe, de fapt, politica 
oficială a autorităţilor Re
publicii Moldova, pentru 
a deturna atenţia ' opiniei 
publice de la gravele pro-

C O M E N T A R I I

trăiască şi-nfiorească, 
Moldova, Ardealul şi Ţara 
Românească" este pe bul 
zele tuturor demonstran
ţilor., . ;V ::' e

în fapt, tinerimea ba
sarabeană nu cere decât 
să_şi cunoască trecutul 
adevărat, nu cel' fabricat 
de istoriografia sovietică 
de-a lunguj celor peste 
50 de ani de ocupaţie.. In 
şcoii.şi universităţi să se 
predea Istoria României 

şi nu a moldovenilor, să-se 
înveţe limba română şi 
nu cea moldovenească* 
artificial creată de stă
pânirea actuală a Mol
dovei, tot după model 
sovietic şi înscrisă : în 
Constituţia ţării. Ei vor 
să-şi cunoască trecutul 
pentru a putea să-Şi cro
iască un viitor pe mă
sura Obârşiei, a- limbii şi 
aspiraţiilor tinerei ge
neraţii.

-Tinerii basarabeni au 
înscris în programul miş
cării lor care trezeşte a- 
cum la viaţă nu nuihai 
Chişinăul dar şi celelalte 
oraşd şi sate ale ţării şi 
revendicări economice, 
cum sunt mărirea burse
lor studenţilor şi elevilor, 
a salariilor şi pensiilor şi 
plata lor la  timp, fără 
întârzieri de luni de zile. 
reforma economiei, im_

bleme care macină acum 
societatea basarabeană. 
Aşa cum în trecut, sub 
ocupaţia sovietică, toate 
relele locale erau arun
cate în spatele „statului 
român imperialist" şi: a- 
cum sovietizaţii condu
cători snegurişti şi san- 
ghelişti pun pe seama 
României ceea ce nu le 
eonyine. Firesc, Ministe
rul Afacerilor -Externe 
româp a dezminţit orice 
amestec românesc în miş
cările tineretului basa- 

' rabean.
Acest minunat» tineret 

care nu poate fi de a* 
cord cu îngroparea Isto
riei Românilor şi a limbii 
române, s-a ridicat îrt- 
tr-o organizare şi ordine 
desăvârşite să_şi apere 
trecutul şi să-şi afirme 
viitorul, rostindu-şi clar 
vrerile în limba româ
nă. Ei d o r e s c  ca 
„Limba vechilor cazanii", 
cum genial scria poetul 
Alexe Mateevici, limba 
cu care s_au născut pe 
buze să le fie limba în 
care îşi exprimă gându
rile, îşi îmbracă voinţa, 
îşi învaţă istoria.

Gândul, nostru ceţ bun 
pentru tinerii Ohişinăului, 
ai întregii Basarabii!

Gh. PA VEL

O

I■  l o g ic  se aoreşte a u, in v
I primul, rând, un Instru- luârii şi distrugerea m e - | 

menţ de conştientizare a diului ambiant. (C. P.). ■

una pe
Şanţ — oprire facultativă pentru be- 

x tivi.

STAND PROPRIU. 
După participarea la 
expoziţia de Ia Cluj, a- 
cura S.0. Macon S.A. 
Deva este prezentă cu 
produse proprii la stan
dul de la „Timco" din 
Timişoara. Aici sunt 
expuse, constituind po
tenţiale oferte, polistiren, 
teracotă, ţiglă, placaj şi.

produse sculptată diri 
iriirmură. (N. JB.). ^

•  c r e ş t e r e a  a n i .
MALELOR. Gospodării
le prodvţpătorflor agri
coli particulari din co
muna Baru deţin în pro
prietate peste 73(T bovi
ne, 2900 ovine, 30Q 
cabaline ş.a. De remar
cat faptul că la toate 
speciile s-au înregistrat 
creşteri de peste 10 la 
sută faţă de anul ante# 
rfor. (N. W.).

•  GELE MAI MULTE, j  
Judeţul Hunedoara se J 
numără, alături de Gorj, t 
Botoşani' şl Galaţi, prin- I 
tra judeţele cu cele |  
mai multe căsătorii — 1 
7,5 la 1000 de locuitori 
—• contractate anul* tre- s 
cuf. Din păcate, şi cele I 
mai multe divorţuri tot { 
în Judeţul nostru s-au |  
p rq d u so treime din no- ! 
mărul căsătoriilor tn- 1  
pheiate anul trecut. J

or-

• • *  *  *  « •  • • ■  *  *  *  ■

SUI VALUTAR
5 APRILIE 1993

1 dolar SUÂ 
1 marcă germană

100 yeni japonezi 
1 Ură sterlină 
I  franc elveţian

*  1 franc francez
•  100 lire italiene 

S  CursaH de referinţă ale Băncii Naţionale a-Ro. 
ţ  m âniei.

W

- -  1854 lei
— 1354 lei
— 2155 lei
—  3002 lei 
- -  1653 Iei
— 387 lei
— 108 lei

Miercuri, 5 aprilie, 
în  general, vremea va 
fi frumoasă şi caldă. 
Doar in regiunile de 
'deal sunt posibile în
nouraţi şi ploi locale, 
de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor 
fi în tre 2 şi 8 grade G, 
iar maximele, uşor în 
creştere, între 14 şi 24 
grade G.

• • • • • • • * • • * mm

#
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societate pe acţiuni eu capital p r im i  
tnmatricaiatS Ia Registrul Comerţului Deva, 
cu ar. 1/26/618'1991. Cant} 4072613110 B.CJB, 

Bev». Ca# Uscel i 21 M i®  
CONBBLIUL D rA H M IN ISfR A ţER : 

Dumitra Gheonea
p reşedinţe (redactat şefi

Tiberiu Istrate
vicepreşedinte (redactor set. adjunct) 

y irg il Crişan 
contabil şef 

Minfel Badea 
Nlcolae tlrcob

întreaga răspundere pentru conţinutul 
articolelor o poartă autorii acestora. Adresa 
redacţiei: Deva, 2706, str. 1 Decembrie, ar. 35, 
judeţul Hunedoara. Telefoane: 611275, 612157, 
611269. 625904. Fax 618061. (

Tiparul executat la S.C. „POL1DAVA" S.A. DEVA. /

Proprietate
In localitatea Crişcior fundă proprietatea veci-1 

sunt foarte multe lo- nulul cu a sa personală,» 
turi semănate de astă- iar în unele' cazuri, rtlci, 
toamnă cu grâu, trifoi, mai mult, nici mai pu- 
lucernă. Pe lângă mun- ţin, iasă turme de oi ş i! 
ca depusă la arat, dis- rapre să pască fără nici1 
cuit, grăpat, omul a 0 jenă pe culturile abia i 
plătit impozitU] agricol răsărite
P ^ trun a3 i  Se aşteaptă o interven.;
nea a cheltuit Iţi ţ. fermă cu măsuri dej

g s- t onare, din parteaiDar cum o meteahnă consiliului local asupra* 
mai veche de pe vremea acestor persoane care ■ 
C.A.P. nu a fost aban- confundă proprietăţile, 
donată, foarte mulţi con- (AL. J.).

Către

Redacţia ziarului „CUVÂNTUL LIBER“ 
D E V A

Domnule Redactor şef,

Referitor la articolul „Ne întâlnim la Viena“, pu
blicat in ziarul „Cuvântul liber", nr, 1352, din 1-2 apri
lie a.c., ne exprimăm totala dezaprobai^ faţă de fapte
le încriminate şi regretul că din eroare sau lipsă de 
informaţii, numele firmei noastre a fost legat -de per
soana în culpă. Informaţia potrivit căreia numitul 
Popa Emil, autorul înşelăciunii, este angajat la F.R.E. 
Deva (I.R.E., cum scrie autbrul articolului), este eronată; 
Persoana în cauză este angajată la S.C. „ELCO“ S. A. 
Deva.

Ca atare, venim cu rugămintea de a face cuvenita 
rectificare în paginile ziarului ce cu. onoare îl conduceţi.

Cu mulţumiri,

Lider sindical,
ADOLF MUREŞAN

■ m m . m m *.M j 8 <■ »  f  —  * *

\ «A M M l||tlEnOM M E!
|  , (Uţmare din pag. I) Mică, la combaterea ho- <
« ——— — —- ———-  - *ărittă-«. infracţiunilor şi l
I Violete jr, a fer pene_ f
! na, — în asemenea m at tor negative ce pef-ge- J 
|  meijte — un mpre nu- nara ameninţări noi la |
5 măr de părinţi, fraţi /şi & '«a stabilităţii şi se- * ; 
I surori, rude sau prie.- carităţii n : -iale. |

teni au ţinut să trăiască în  cadrul solemn, a î
I împreună cu ostaşii emo_ fost prezentat Mesajul I 
I ţionantele clipe ale de- preşedintelui României, J

a- |Ett- •
punerii jurământului d ' domnul Ion îlies ti, a . 
credinţă către ţară şi dresat jandarmeriei c u 1 
popor. pt il< jul tniversă . iS .

Din partea ■ Comanda- de ani de la 'înfiinţare, I 
montului Trupelor de în «are, între altele; se j 
Jandarmi a  participat arată că „Instituţia dum- |  
colonel Ioan Jugănarv. neaVpastră a reintrat, *

A fost relevat cu a_ *
cest prilej că, de-a lun-

lk  ̂ ..  ̂ ^

I .gul istoriei, jandarme-
' —; '' :r\ " 4. m. jC • J a'

i
făgaşul îndelungatelor 
sale tradiţii, cucerind I

ria a 'fost ^ r m ă “ “ de Încredere'î *
elită, un orgartism «u_ «  . Pr«  l° vez!le de [
torizat cu rare s-a pu_ onahsm ale jandar- * 
tut imprima Spiritul de mi.lor- P^m bărbăţia şi .
n««no «tat- Priceperea lor, prin ca- I

pacitatea de a rezolva . 
situaţii complexe în spi- ţ 
ritul legilor ţării, ai*.a.- J 
părării intereselor ge- |  
nerale ale societăţii**. *

Tot cu acest prilej, a |  \
fost prezentatf Ordinul * ţ

4, din : 20 |  ?
ministru- . V

Doru

ordine şi linişte în stat.
De asemenea, s-a sub- 

|  liniat faptul că, în con-
* teXtuj profundelor trans- 
|  formări care s_au pro-
* dus In viaţa societăţii 
I româneşti după Revolu- 
'  ţia din decembrie 1989,
I în condiţiile instaurării de zi nr. 1744 
J democraţiei si con soli- martie a.c. al

dării statului' de drept, l»i de inţerne, 'dl 
I jandarmeria a renăscut şl Ioan Tărăcilă. !
; a dobândit un loc de Exerciţiile de pregăti- i

« primă importanţă în sis- re fizică şi de lu p ta i  
temui instituţiilor me_ prezentate de diferi- J 

* nite să apere ordinea de te formaţiuni, ad dove_ * 
I drept şj liniştea cetăţe* dit' că Ia Orăştie exis-* 
* nilor. S-a exprimat în- tă un detaşament bine î 
I crederea că şi în viitor pregătit, gata oricând I 
» jandarmeria va contribui să-şi îndeplinească în J 
|  la întărirea climatului de cele mai bune cbndiţii |  

legalitate şi ordine pU- misiunile încredinţate. w —

r

l

Moment din cadrul manifestărilor de la Oiăştîe.
Fdto CONSTANDIN FLORIN

R T L

6,30 Ştiri, seriale şi 
d.a.; 10,05 Kojak (s.p.j; 
11,30 Vremea dorin ţei; 
{$); 12,00 Preţul e- mare 
(cs); . 12,30 Duelul fa
miliilor (cs): 13,30

Springfield Story ; ; 
14,15 Santa Barbara fSR 
15,05 Pasiunea ei e .tr i. 
ma (s); l̂ OO Ilona Cîbris- 
ten talkshow; 17,0b Hans 
Meiser talkshow; 18,00 
Jeopardyl (cs); 18,30 (Pire 
noi (s); 19,00 Frumos şi 
bogat (s); 19,30 Exploziv 
— bârfe bulevardiene; 
20,10' Exploziv f— ma
gazin; 28,40 Vremuri bună 
—> şi — rele (s); 2145 
Fotbal cu F, Beckenbauer; 
22,00 Fotbaj •  Meci din 
Cupg Campionilor; 23,5Q 
Fotbal •  Comentarii,

CANALE i
7.30 Ştiri; 9,45 <3hidul. Par
lam entului |0,^:/SldiW -fll' 
lu i  Maurizio Qostanzo (r); 
l2 ,4 5 F o ru m (m a g .);  14,00 
TG5 -r- ştiri;. 14^5 . C o . 
tidienp; l4 ,|p  JŞoanttfuI 
tV, ÎH »
milie (tJsaWh l<âO Agdn.

17.00 Bim Bum B an  (d^u);
18.00 Super.sam uraiul (s);
18.30 Desene animata:
19.00 OK, preţul e corect 
(cs); 20,00 Roata norocu- 
lui (cs); 21,00 Ştiri; 2145 
Cirpulă zvonul (show); 
21,40 Film; 23,45 Ştiri; 
0,15 Show.ul lui M. Cos- 
tanzo; 2,30 Cotidiene (r);
3.30 Fiecare volum (r); 
440 Reluări.

SAT 1
6,30 Mag. m atinal cu  

sport; 7/50 Brunch TV  
(magazin TV); 10,30 G ini- 

'iti& tm  IhâHnatSţ , ’ t i M  
M agazinul *fcmeilor; 12,00 
t r e c !  la  casă! (sît, eoni.);

13.00
V e â n ii # ) ţş i |3 ^ ;. Soarele 
C a i N ^  (*IÎ *440 Fal- 

;i« Fl ^ f T ! i ) ; ' Tf5 4 5  N u . 
m ai iubire nu! (sit. corn.);
15.55 Tim e Trax (s. ŞF);
16.55 «acGyvei- (ş.); 18,00 
Să riscăm! (cs)ţ 19,00 To
ta l ;$au - nim ic (csh  29,00
S C . serii „ •  Sport;

' R oata noroctdui 
(cs); 2145 D octir  de m m v  
te  (s); 22,15 Chicago R o. 
pe (s); 2345  Bicker F en -  
ces (s.p.); 0,15 Infernul
am erican (film  SCÂ , *92); 
2*55 Reluări.

N 3  C

6,30 Ştiri NBC; ; 7,00 
Ştiri ITN; 7/50 Lumea 

jafacerilbr ş  Ştirij . 10,00 
"Comerţ TV; 11,00 • Roata 
banilor; 15,00 Piaţa eu
ropeană; 19,00 Azi — In
formaţii la zi; 20/50 Golf 
Chaliange „General Mo
tors" 1995; 21,30 Datc-
line, cu Jane Pauley şi 
Stone Philips; 22,30 Ma
gazinul ştirilor NBC; 
23,30 Show.ul serii, cu 
Jay Leno; 0,30 Rea) Per
sonal (show), cu Bob 
Berkowitz; 1,00. Buletin 
bursier; 140 Oferta pip- 

-ţoi; 1,30 Ştirile nopţii 
NBC; 2/50 Timp egal — 
show politic; 3,30 Vjdeo- 
moda; 4fi0 Rivera în 
direct!; 5,00 Dateline. 
InforuMţii.

e U R O S P O R T

9,30 Aerobic' •  C.E. de 
(a Sofia (sel.): 10,30 Pa
tinaj artiştic (partea I ) ;
12.30 Fotbal •  Semifi
nalele Cupei UEFA (man
şa I — r); 14.30 Tenis •  
Turiienl ATP de la Esto- 
ril. Portugalia (d); 17,00 
Ciclism •  Clasica Gent- 
Wevelgem (d); 18,15 Te
nis » Turneul ATT de 
Ia Estoril, Portugalia (d);
19.30 Moto •  Magazin 
Grand Prix — MP al 
Malayesîei, in terv iuri; 
20,00 Auto •  Magazin 
Grand Prix — Formula 1 
— 1995; 20,30 Buletin de 
ştiri; 21,00 Box •  Prime 
Time Special; ' 23,00 Auto 
•  Magazin Grand PriX 
(r); 23,30 Moto •  Ma
gazin Grand Prix - (r);

- : 5 APRILIE

Si. Mc. Teodul, Aga* 
topod, Serapion şi 
Teodora (Denie — Ca- 
nomil cel Mare);

Onomastică: Victor;

•  S-an născut: în 1904, 
la Orăştie, medicul I. \  
CORNEL CARPINI- ţ  
ŞAN (m. 1970); în 
1932, scriitorul FA- 

NUŞ NEAGU; în 1933, 
scriitorul ROMULUS 
VULPESC lî;

•  A murit, în 1946, în 
Franţa, poetul avan

gardist .de limbă ro
mână şi franceză 
ILARIE VORONCA 
(n. 1903); •

{ •  Soarele 'răsare la ora 
6,51 şi apune la i9,47; 
luna ja apogeu;

•  Au trecut 94 de zile 
din an; au rămas 
271. -

w f c

M IEROHRI.
5N%PRftJIE

T V R  1

7,00 TVM •  Teie. 
matinal;. 8,30 La pri
ma oră; 9.15 Serial 
•  Santa Barbara (rj! 
1040 Desene aniapL 
te; 11,50 Moda pe 
merisîlane (âu); îî,2®

ii nerol pî/ri; M40 
TVR laşd r i TVR C lu j. 
N.; 1640 Magazin sppr- 
tiv: 17,15 Alfa şi O n e . 
ga. , î'»,» t i  
adunate...; 18,30 D e. 
sene animate; 19,00 
Sensul schim bării; 
19/50 Fata şi băieţii 
(serial); 20,00 Actua
lităţi •  Meteo •  Tele. 
sport; 20,45 Serial •  
D f.  Quinn (dp. 43); 
21,45 No! frontiere; 
22,35 Enigma (cs); î sMo 
Â ctuaiiţăfe ‘,  0 p  ' îâ» 
t&Inirea de ■ la A te n t 
nopţii..

T V R  2

7,00 La prim a eră; 
9,15 Ora db m uzicii 
10,00 Itinerar german; 
11,30 Desene anim ate; 
lţOO Gong! (r); U W  
Documentar CFI; 1345 
T\-Jej«~nftî CFI' *14>

.: Serialul ' serisdelot':
: 15,30 Lupta p e o ttl

drepturi tn Statete 9u-
* date ; 1630 Desene a .
I mimate; 16.‘att Ş t ko-

gaţii plâng »s,; 17,40
i Aur şi norâi (s); 18/30

. 1 Emisiune în HtttOa
maghiară; 20,00 Rea

r Memoria; 20/50 Wâ-k - mnri muzicale; 21,00
1 TVM 0  Mesager;

21,30 Studioul m uri-
| cii uşoare; 22,00 Se-
k rial •  Santa Barba-

1k
|

ra ;• 22,45 Teatru TV.

k

l « « «
. : k '

I 9,00 Desene ani-
' •k • mate (r); 9,30 Serial

1 ş(r) •  FBI; 1040 Serial
1 • . , •  CIIIPS (r); 11,10
I FiJm artistic: . PistO-
» larii (r); 12,40 Vide».

text; 18,00 Desene a-
1 nimate; 18/50 Jeeul cl_
■ . frelor (film documen.1

# '*!• ' tar); 19,00 Nodul Gor-
dian; 20,00 Serial •  
T răieşte-ţi visu l —- ep. 
17; 21,00 Telejurnal
(em isiunea t e  ştiri a  
telev iziun ii TELE .7  
abc din 4  04. 199%| 
21,30 Serial •  V ec i. 
n il — ®P. *7; 22.$0
Ţara nm ânui; 2249  
Chestiun r n k . ;
Cartea -le citire; 23J9 
Staruri p en tu  tot* 
deauna; > 345 Vide®, 
text.

TV DEVA
9,00 Videotext; 10,00 

Observator •  Antena 
1 ; 11,00 Film artistic: 
„Cele două vieţi' ale 
lui J. Logan" (relua, 
re); 13,00 Videotext i 
17.00 Observatei’ •  
Antenă 1 ; 18/50 Fo- 
cus •  Ştiri din ac . 
toalitatea locală; 18,0 
Film artistic. „Conspl. 
raţia Wilby"; 20,00 
Videotext.
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încheiat

DIVIZIA B, SERIA A III-A

Rezultatele etapei: Arsenal Reşiţa — Metalur
gistul Sadu 2—0 ;’.., Vulturii Lugoj . Minerul  Bdr. 
•hegri.3—0.;. petrolul Videle ***•; -Petrolul Stoina 3—1; 
Minerul Hovinari — Minerul Motru 0—2.; Mmerul 
Anina — FC Drobeta Tr. Severin 1—2 ; Vega De- 
va — SP. M. Drăgăneşţi Olt 4—0 ; Electronistul G. 
Argeş — UM Timişoara 3—2 ; Minerul Mălăsari — 
Metalul Bocşa ; -Constructorul Oaiova -*»•pe-

Mtâ Ţîcîeni 4—i ' i  Unirea Alexandria 
mpulung 0—0. ’

5. Minerul Bărbăteni 22 15 3 4 72— 19 48
6. ASA Aurul- Brad 22 13 2 7 62— 30 41
7. .Minerul Teliuc 22 9 3 10 34— 36 30
8. Minerul Gheîari .21 ' 9 2 10 33— 42 29
9. Constr. Hunedoara 22 9 0 13 32— 58 27

10. Minerul Livezeni 22 8 2 12 44— 65 26
11. CFR Simeria 22 8 0 14 41— 71 24
12. Jiul Petrila • 21 6 3 12 26— 54 21
13. Minerul Aninoasa 21 6 2 13 -. 34— 67 20
14. Favior Orăştie 22 6 2 14 '38— 74 20
15. Haber Haţeg 21 5 1 15 24—111 16
16. EGCL Călan 21 1 2 18 24—100 5
17. Met. Crişcior 21 1 2 18 20— 95 5

Etapa viitoare, nr. 23, din 9 aprilie:
Mîn. Teliuc — Min. Livezeni (Hanzi S., Dineş 

G., Muntean E.) — Deva' şi Brad ;
Victoria ’90 Călan — Min. Certej (Mîndru I., 

Tirşa D, Cobzari S.) — Hunedoara;
- Haber Haţeg — Min. Gheîari (Pcpescu I., Kek- 

sedi R., Clrstea C.) — Petr.„ Lupeni;
Met. Crişcior — Min. Aninoasa (Suciu C., Ia- 

cob V., Kelemen L.) — Deva ;
Jiul Petrila — EGCL Călan (Costea A-, Lada 

A., Banc L.)—  Simeria ; ţ‘-:Vi
Mîn. Şt. Vulcan — Min. Bărbăteni (Capoţescu 

V, Dănilă.C., Pintilei V.) — Hunedoara;
Dacia Orăştie — OFR Simeria (Cîrstea I ,  Ku 

« a i  C., Zlate P.) — Petroşani;
Constr. Hunedoara — Aurul Brad (Csiki A ,  

Precupaş I ,  Chifar O.) — Deva.

Tânărul boxer hunedorean Mihai Leu 
a  dw edit sâmbătă seara la  Aachen, in 

, GertaaMa, pă este cel mal bun boxer 
prafeslonîst al ţării noastre, cttcerind 
co brio centura intercontinentală (ver
siunea WBO) la ctegoria şemimjjlocie,

' prin KO tehnic pe meca
nicul Cfaig- Allhn Houk, în repriza a 
Xl-a,. arbitrul fiind nevoit să oprească 
meciul, americanul încasând serioase lo
vituri din partea românului. Campion 
Mondial de juniori fn 1987, titlul câş
tigat la Havana, in Cuba, Mihai, după 
debutul său în boxul profesionist, la  16 
sept. 1991, are realizat un palmares im- 

‘presiouaint şi după ce a  trecut la profe
sionism s a  susţinut până acum 20 de 
meciuri, încheiate eu tot atâtea victorii, 
d in  care 6 prin KO. Şi pentru acest 
meci, boxerul nostru s-a pregătit exem
plar. Deşi nu a cunoscut • stilul -de joc 
al americanului, boxerul nostru recu
noscând la sosirea în Bucureşti că a 
avut ceva emoţii în această privinţă,

auzind că americanul e puterftic, 
tent, desfăşurarea partidei avea să a - |  
rate .fiffec&feypţr că Mihai (t *vut " tot J 
timpul j superioritate, tphnigă, dominând I  
prin directele sale ' de stânga la figura! 
adversarului. Că învinsul . boxerului I  
nostru avea o frumoasă carte de vizita! 
o spune şi palmaresul său: 52 de m e- | 
ciuri susţinute,, dintre care 47 de vie-;, 
torii. Deci; mfjjt mai ma-1
re ca "“Mihăl Leu. însă, cel care conţi- ■  
nuă să meargă mai departe este boxerul |  
nostru, gândul lui fiind mereu la obţi-1
nerea titlului de campion mondial la |  
categoria semimijlocie de 66,678 kg, c e i 
a r putea fi cucerit chiar în vara aees-1
tui an.

Excelent tehnician, dăruit trup şi su-1 
flet acestui sport cu adevărat barbă- |
tesc, sportivul nostru de renume, Mihai 
Leu, ne va mai aduee multe bucurii 
nouă huaedorenilor, tuturor românilor.

SABIN CEltUU

tot cu victorie

ETAPĂ JUDEŢEANĂ LA JUDO

In organizarea Direcţiei Judeţene pen
tru  tineret şi sport Hunedoara, la sala 
de judo a Clubului Mlcfaelian Deva, s-a 
desfăşurat recent etapa judeţeană din 
cadrul campionatului naţional individual 
de judo copii, băieţi, şi fete, concurs la care 
au participat peste 120 de sportivi de 
la cele 5 secţii din judeţ ş i în finalul 
căruia organizatorii au răsplătit cu a- 
plauze şi cu premii pe tinerii judoţsa, 
clasaţi pe primele două locuri la fie
care categorie de greutate.

Câştigătorii 'locurilor. I, cei mai în 
formă şi de perspectivă sportivi, care 
au etalat frumoase calităţi ce pot con
tribui în viitor la progresul judou-lui 
hunedorean, au fost desemnaţi urmă
torii : Roxana Cordea, Sorina Merea, 
Aurelia Andrei şi Eugen Puşcaşu de la 
AS Parîngul Lenea, Gabriela Constan- 
tinescu, Florin Olaru, Marius Duma şi 
Constantin Negoiţă — AS- Energia Hu
nedoara, Hanelpre Olari şi Râul Viserin
— CSŞ Michelian Deva, Gheorghc Vlad
— AS Mecanica Orăştie, Dan Tomoi, 
Gabi Ion, Ţiberiu Biro, Gabriel Stoicuţ 
şi Alin Belea d'e la secţia Haţeg a CSŞ, 
Deva, (prof. MIRCEA SÎRBU).

REZULTATE LA POPICE ŞI 

VOLEI

In superligă, la popice?’ băieţi, în der- 
byul Văii*Jiului — Jiul Petrila — Min. 
Vulcan 5618 — 5431 şi în aceeaşi cate
gorie la fete, Min. Vulcan — Electro- 
mureş Tg. Mureş 2412 — 2410, La vOlei, 

Divizia B, .fete, Jiul Petroşani a fost 
învins la CSU Oradea cu 3—0. (S.M.).

SE CĂSĂTOREŞTE NADIA ?

După cum cunoaştem, in vizita între
prinsă de Nadia Comăneci şi în jude
ţul nostru, cu logodnicul său Bart 
Conner în toamna anului trecut, a  fă
cut cunoscut că nu peste mult timp va 
urma căsătoria. Şi iată că într-o recen
tă convorbire telefonică cu dl Nicolae 
Vieru — preşedintele Federaţiei române 
de gimnastică, Nadia şi-a manifestat, 
dorinţa de a oficia căsătoria în Româ
nia. Ceea ce ar fi posibil să se întâm
ple chiar la sfârşitul ăcestei luni. (S.G.),

JAPONEZII ÎN AJUTORUL 

GIMNASTELOR NOASTRE

Şi dacă am amintit — în rândurile 
de mai sus —de cea mai mare gimnastă 
a lumii, să . informăm şi noi cititorii 
ziarului nostru că în urma unei, donaţii 
a Guvernului japonez, sala de gimnas
tică din Complexul Naţional bucureş- 
tean va fi dotată cu aparate .şi mate
riale din ultima generaţie, apărute pe 
piaţa mondială. Valoarea* acestora se 
ridică la peste 500 000 dolari., <S;C.).

ZANC A AJUNS LA 

UNIREA DEJ

După un scurt popas la Corvinul Hu
nedoara, Zâne — venit de la „U“ Cluj, 
a ajuns acasă la el, la Dej şi zilele tre
cute a reuşit să se legitimeze la Uni
rea Dej, Divizia A, seria a Il-a. Deci, 
în meciul din retur al Corvînului' la 
Dej (etapa a 28-a), Zanc va juca îm
potriva foştilor săi coechipieri. (.S.C.).

va

1. M ijierul. Venus Motru 
"2. ARO Cîrttpulung Muscel
3. FC Drobeta Tr. S. .
4. Petrolul Stoina
5. Vulturii Lugoj
6. Voga Deva
7. Minerul Mătăsari V:
8. Unirea Alexandria 
0. Petrolul Videle

]•- Electronistul C. Argeş 
t i .  Metalurgistul Sadu 
12. Petrolul Ţicleni 
12. Mine Ral Rovinarj 
14. Metalul Bocşa 
ÎS. Minerul Anina
16. Mânerul Berbeşti
17. Constructorul Craiova
18. UM Timişoara
19. Arsenal Reşiţa
20. Sp. M. Drăgăneşţi Olt

24 16 
24 15 
24 14 
24 14 
24 12 
24 11 
24 12 
24 11 
24 12 
24 11 
24 l î  
24 11 
24 10 
24 10 
24 10 
24 10 
24 9 
24 9 
24 7 
24 3

7 
6
8 
9 
S

10 
12 
10 
ta' 
u  
12 
12 

4 10 
4 10 
3 11 

13 
13
13
14 
17 "

62—20
47- 47
4 4 -  33
48— 31 
37—25
45— 32 
37—27 
28-30 
32—35 
.46—41 
28—29
34— 37 
22—29 
SB-43
36— 32
35— 49
37— 36 
35—44 
30—53 
20—̂70

44
43
40
36
36
36
36
35
m
H
M
34
33
31
29,
29
24
14

Etapa; viitoare (duminică, 9 aprilie): UM Ti
mişoara— - Minerul M ătăsari; Metalul Bocşa — 
Constructorul Craiova; Petrolul Ţicleni — U- 
ninea Alexandria ; ARO C impui ung Muscel — Mine. 
RAL Rovinari; Minerul Motru — Arsenal Reşiţa * . 
fetolurgirtuLBădU — Vulturii Lugoj ; jdinerul Ber
beşti — Petrolul Videle; Petrolul ’92 Steina — Mi
nerul Anina; FQ Drobeta — Vega Deva.; Sportul 
Drăgăneşţi Olt — Electronistul ©.Argeş, SA;

DJVIZIAB, SERIA A IV-A

Rezultatele etapei: Minerul Cavnic — Olimpia 
"Satu Mare 1—2 ; CPL Arad — Parîngul Lonea 1—1; 
Laminorul Zalău — AŞ Paroşeni Vulcan 2—0 ; Me
talurgistul Cugir — West Pe’trom Pecjca 6—0; A- 
vîntul Reghin — Minerul "Şărmăşag 1—3 ;  Mine
rul Uricani — Chimica Tîrnăveni 3—2; Motorul 
IM A Arad ri- Minşuţr Zlatna 0—2 ; Minerul Lupeni 
— Olimpia Sâlenta- 3—0 ; Sticla Arieşul Turda — 
AS Sigheto.2—O ; Oaşul Negreşti Oaş — FG Arad 
2—0, ? \

C L A S A M E N T U L

1. Minaur Zlatna 24 18 1 5 70—22 55
2. Parîngul Lenea- 24 13 4 7 52—38 43
3. AS Sighet 24 13 ,3 8 45—23 42
4. Olimpia Satu Mare , 24 13 1  10 54—37 40

. 5. Metalurgistul CUgir 24 13 - O 11 41—28 39
.6. Chimica Tîrnăvehi 24 12 3  9 47—36 39
7. AS Paroşeni *) 24 14 1 9 42—33 39
8. Olimpia Salonta 23 12 2 9 31—29 38
9. Laminorul Zalău 24 12 l  11 35—34 37

*0, Motorul IMA Arad 24 11 2 U  42—33 35
11. Minerul Lupeni ** 24 11 2 12 40—46 34
12. Minerul Uricani 23 11 1 11 39—45 34
13. FG Arad 24 10 3 11 40—47 33
14. Oaşul Negreşti 24 10 1 13 32—59 31
15. Minerul Şărmăşag *) 24 11 1 12 26—42 30

,16. S tlda Arfeştd Tprda' 24 9 2 13 36--42 29
17. West Petrom Pecica 24 9  2 13 31—52 29
18. Minerul Cavnic 24 8 3 13 26— 34 27
19. CPL Arad 24 6 2 16 26—44 20
20. Avîntul Reghin ; 24 5 2 17 23—59 17
*) Echipe penalizate cu 4 puncte.

Etapa viitoare (duminică, 9 aprilie): Olimpia 
Satu Mare — CPL Arad ; Parîngul Lenea' — Lami
narul Zalău ; Paroşeni Vulcan — "Metalurgistul Cu- 
g ir; West Petrom Pecica — Avintul Reghin, Mi- 
nerul Şărmăşag — Minerul Uricani’; Chimica Tir- - 
năyeni a» Motorul IMA A rad; Minaur Zlatna —« 
Minerul Lupeni; Olimpia Satonta — Sticla Arieşul 
Turcia; Sighetul Mafmşţiei ■**. Oa^il Negreşti O aş; 
Fi®, Arad — Minerul Cavnia

DIVIZIA C — JUNIORI ...

Rezultatele etapei nr. 22 din 2 aprilie : 
Min. Aninoasa.— Jiul Petrila 
Min. Gheîari — Met. Crişcior 
Haber Haţeg — 'Constr. Hunedoara 

Min. Livezeni — Vict. ’90 Călan 
Favior Orăştie — Minerul Teliuc 
Minerul Certej — Dacia Orăştie 
CFR Simeria — Min. Şt. Vulcan 
Min. Bărbăteni — ASA Âurul Brad

C L A S A M E  N

0 -  i ;
1-  0 ; 
3 -2 ;
0— 3; 
3—0; 
3—0;
1— 3 ; 
3 -1  ;

1. Mi». .Şt. Vulcan
2. Daeia Orăştie
3. Victoria ’98 Călan 

'4- Minerul Certej
5. Minerul Bărbăteni
6. ASA Aurul’ Brad
7. .Minerul Teliuc
8. Minerul Gheiari
9. Constr. Hunedoara

10. Minerul Livezeni
11. CFR Simeria 
m  Jiu l Petrila 1
13. Minerul Aninoasa
14. Favior Orăştie
15. Haber Haţeg
16. EGCL Călan
17. Met. Crişcior

29 
27 
26 

71 24

cob

S., Dineş 

(Mindru I.,

la-
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diţpă cum -ni s.a spus. 
Aici, departe de agitaţia 

vieţii laice, cu. deşertăciuni
le ei, trudesc 35 de călugă
riţe. Şi roa4$le eforturilor 
lor supt evidente acum când

din Subcetate, Foto: PAVEL LAZA

REPERE SPIRITUALE ■

» » * » ■ Marca artistului autentic"
Scriitorul Radu Cioba. 

nu a împlinit 60 de ani. 
O vârstă a deplinei ma
turităţi fizîce, dar mai cu 
seamă a spiritului său 
scânteietor, nu o dată 
incisiv, de fiecare dată 
marcând Insă personaiita. 
tea sobră a unui Domn 
al scrisului, al Omului de 
valoare în ultima instan. 
ţă. Evenimentuh a iost 
marcat de Biblioteca Ju. 
deţeană „Ovid Denstisia- 
nu" prin tipărirea în ciclul 
„Personalităţi hunedorene" 
a unei biobibliograiii Ra
du Ciobanu. Tipăritura 
se deschide cu o mărtu
risire a cunoscutului pro. 
zator care consideră ca: 
„Fiecare nouă carte e, in
tr-un iei, un debut. Fie
care carte am rescris.o 
în alt fel, mi.a impus alte 
rigori, mi.a prilejuit altă 
experienţă, alt gen de aş
teptări, de emoţii şi trăiri.

Şi cred că aşa' va ii până 
la siârşit".

Un tablou superb ai. 
cătuieşte scriitorului Ra. 
du Ciobanu apreciatul cri. 
tic literar Mircea Ivănes- 
cu:" Radu Ciobanu este', 
într.un moment când î/i 
literatura noastră contem-, 
porană nu lipsesc nici per. 
sonaiităţiie pătrunse cu 
gravitate de propria im
portanţă, nici spiritele ex. 
travertiie, prea ne răbda, 
tourc pentru a.şi mai 
controla exploziile tempe
ramentale, unul dintre 
scriitorii care.şi desăvâr. 
şese, cu o superbă şi e- 
legantă discreţie, lucrarea, 
gândindu-şi şi trăindu-şi 
arta cu acea seriozitate şi 
marele calm suiletesc din. 
totdeauna constituind mar. 
ca artistului autentic."
; la  biobibliografie sunt 
inserate şi părerile altor 
critici, cunoscuţi oameni

de cultură, între care La. 
urenţiu Ui ici, preşedintele 
Uniunii Scriitorilor din Ro
mânia („... Radu Ciobanu 
s.a  dedicat romanului, 
reuşind să împace, în con
diţii de profesionalism în. 
contestabil, prpliiicltatea şi 
echilibrul valoric..."), Va. 
sile Chiior, Corneliu Nis. 
tor, Cornel Ungureanu, 
Dim Rachici, Corneliu Ră- 
dulescu, Adrian Dinu Ra. 
cKieru, Marcel Petrişor.

Opera scriitorului Radu 
Ciobanu se întinde pe 
distanţa a şaptesprezece 
volume, a mii de articole 
care au văzut lumina in 
diverse publicaţii, a altor 
scrieri aflate în edituri 
sau in pregătire. Un om 
şi un artist de seamă. Un 
om cu care ne mândrim. 
Un artist cu care litera, 
tura română prosperă!

MINELBODEA

SIMPOZION: „Contribuţia lui Francisc Hossu-Longin 
in activitatea de emancipare
Francisc Hossu-Longin 

se numără printre oamenii 
de seamă ai acestor me. 
leaguri , de la a cărui 
moarte se împlineşte o 
jumătate de secol. Acti
vitatea sa de o viaţă vi
zează emanciparea socia
lă, culturală şi naţională 
a românilor transilvăneni: 
Acestei personalităţi i-a 
fost dedicat simpozionul 
organizat la Deva de In
spectoratul Judeţean pen
tru Cultură, .Muzeul Civi
lizaţiei Dacice şi Romane, 
Consiliul municipal, Ca- ' 
şina Română, Despărţă
mântul Deva al Astrei, 
Asociaţia judeţeană a 
Veteranilor de război.

Despre viaţa şi activi
tatea lui Francisc Hossu- 
Longin, pe care l-a cunos
cut personal, a vorbit df.

Victor I. Şuiaga, un de
pozitar extraordinar de 
istorie locală trăită. In 
continuare au luat cuvân
tul : prof. Viorel Vânătoru 
(Arhivele Statului Deva): 
„Câteva documente de ar. 
hivă privind activitatea 
lui Francisc Hossu-Longin 
de sprijinire a războiului 
pentru independenţă din 
1877-1878“ j prof. Adela 
Herban (Muzeul Civili
zaţiei Dacice şi Romane): 
„Inculpaţi şi apărători hu- 
nedoreni în procesul Me
morandului11 ; prof. Vâleria 
Stoian (Biblioteca jude
ţeană) : „Francisc Hossu- 
Longin.apărător al româ
nilor în procese naţio
nale" j prof. Dumitru Bar- 
na (Arhivele Statului De
va) : „Francisc Hossu-Lon. 
gin, sprijinitor al învăţă-'

niântului primar confe. 
sional românesc hune- 
dorean" ; prof. Ioachim 
Lazăr (Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane): „Fran. 
cisc Hossu-Longin şi So. 
cietatea de istorie şi ar
heologie a Comitatului 
Hunedoara". Prof. Nico- 
lae Adam (Inspectoratul 
Judeţean pentru Cultură) 
a amintit despre legăturile 
lui Francisc Hossu-Longin 
eu Orăştia, iar scriitorul 
Radu Ciobanu a vorbit 
despre „Memoriile lui 
Francisc Hossu-Longin", 

Prin întreaga sa des
făşurare, manifestarea a 
fost un bun prilej de res
tituire a unei certe per. 
sonalităţi hunedorene.

MINEL BODEA

MĂNĂSTIREA PRISLOP

„Citim în cartea vremii 
că, după epoca năvălirilor 
barbare, prin desişurile co. 
dxilor, prin ascunzişurile 
munţilor, pe văile apelor, 
pe câmpii şi prin dumbrăvi 
încântătoare apar primele 
vetre, şi altare ale luminii: 
biserici şi-mănăstiri cu vlă
dici, preoţi şi călugări ves
titori de mângâiere şi de 
învăţătură creştinească" - 
scrie preotul profesor Ila. 
rion V. Felea în, „Religia 
culturii", v

Intr-un astfel de loc, în
cântător şi retras, s.a înăl
ţat şi Mănăstirea Prislop, 
cel mai vechi centru reli
gios şi de învăţământ din 
judeţul nostru. Aici, citim 
In aceeaşi carte, „Sî. Ni- 
codim cel Sfinţit - înteme
ietorul şi organizatorul mo
nahismului român" ne-a 
lăsat' un „Evangheliar din 
1404, împodobit cu fron- 
tisplcii şi iniţiale artistice".

, Astăzi lucrarea se găseşte 
la Muzeul de istorie al ţării,

mănăstirea trece printr-o 
perioadă de refacere după 
cele patru decenii ale apu
sului regim. In aceşti ultimi 
ani de dezgheţ posteomu- 
nist, s-a înfiinţat un semi
nar monahal in spaţiul ce-- 
dat de mănăstire. Este al 
doilea din ţară după cel de 
la Agapia. Recent s-a ter. 
minat o clădire care adă
posteşte o sală de mese şi 
dormitoare pentru 25 tţe 
eleve. In total seminarul 
are 90 de eleve, dintre care 
20 vor susţine anul viitor 
primul bacalaureat. Din ac
tualele elevă puţine yor 
rămâne să se dedice vieţii 
monahale, interiorizate şi 
austere. O parte poate vor 
preda religia în ciclul, pri
mar, aici studiind pedagogia 
şi efectuând practică pe
dagogică. Şi sunt aşteptate 
cu interes in şcoli generale, 
după informaţiile pe care 
le avem. Probabil că foarte 
multe îşi vor continua stu
diile, pregătirea din semi
nar, similară celei din şco
lile normale, îngăduihdu-le 
să - urmeze orice facultate 
ar dori, : '" -y-

Ne-am apropiat ş i . acum 
J ,,i «te acest

Biserica

centru spiritual cu pioşe
nie, fără intenţia -unei imix. 
tiuni, doar cu 'dorinţa since
ră de a_i prezenta obiec
tiv problemele şi cu spe. 
ranţa ca şi alţii să le vadă 
cu respectul cuvenit. Nă
dăjduim că în sfârşit se va 
găsi înţelegere pentru a se 
înlătura câteva lucruri su
părătoare în prezent. Primul 
ar fi terenul de la poarta 
mănăstirii, de aproximativ 
un ha, pentru care ar tre
bui să li “se dea foştilor 
proprietari alt pământ în 
schimb. Doar : astfel s-ar 
putea realiza o intrare co
respunzătoare. Nu departe 
de această intrare în mă
năstire, cu vreun deceniu 
în urmă s-a construit o 
casă pădurărească, presu
pus post de observaţie a- 
tunci, o reală primejdie azi, 
pentru că aici se pot adă- 
posti indivizi cu gânduri nu 
tocmai curate.

Nu cu mult timp în urmă 
un tânăr cu probleme min
tale, probabil , “ adăpostit 
aici, a pătruns în două nopţi 
în seminar. De aceea măi
cuţele spera ca proprietarii 
casei să se decidă, în sfâr
şit, s-o vândă mănăstirii.

- Vorbind despre pădure am 
aflat că, deşi mănăstirea a 
avut în trecut, acum nu i 
s.a restituit, lemnele de 
foc procurându-se din alte 
surse.

La mănăstiri credincioşii 
se reculeg, prin rugăciune 
îşi redobândesc liniştea tul
burată de viaţa zbuciumată. 
Din păcate, vitregiile isto
riei au făcut să avem foarte 
puţine astfel de centre spi
rituale în zonă. In judeţul 
nostru, în afară de Prislop, 
o pită mănăstire pentru că
lugăriţe s.a mai conturat 
doar la Ghelar. Dar dacă aici 
se poate ajunge, relativ uşor 
(luând autobuzul din Hu
nedoara), spre Prislop nu 
circulă nici o cursă, nici 
de la Haţeg, nici de la Hu
nedoara. Acest lucru Ii 
împiedică pe localnici să 
meargă la mănăstire, chiar 
şi la marile noastre sărbă. 
tori ortodoxe. v ’

.̂CU greu te desprinzi din 
pacea adâncă cc stăpâneşte 
acest loc. Aici doar păsă
rile ✓  văzduhului şi vântul 
îşi fac auzite prezenţa. Ni
mic dih verva obişnuită 
unei şcoli nu tulbură liniş- 

. tea. Chiar şi în pauze ele
vele se îndreaptă tăcute 
de la o clădire la alta, a- 
titudinea lor fiind în ton 
cu locul in care studiază. 
Pleci cu senzaţia că înde- 
părtându-tş pierzi ceva, că 
împăcarea ce ţi-a coborât 
în suflet rămâne undeva 
în urmă.

VIORICA ROMAN

Moment din timpul simpozionului „Contribuţia 
lui Francisc Hossu-Longin în activitatea de emanci
pare' socială, culturală ţi naţională a românilor tran
silvăneni". Foto PAVEL LAZA

Şcoala in sprijinul construirii unui monument devean
Este . cunoscut faptul că 

în 1R93, cu ocazia sărbă
toririi centenarului „Cora
lei Catedralei Sfântul Ni- 
polae" din Deva, aceasta 
ă luat iniţiativa ridicării 
unui momunient în curtea 
bisericii întru cinstirea 
martirilor şi eroilor nea
mului din toate timpu
rile. Anul trecut s-a reu-

coristul ing. Gheorghe Je- 
flea, care a adunat suma 
de 500 000 lei de la per
sonalul F.R.E. Deva. Sub
semnatul, ca dascăl, mi- 
am asumat vizitarea sec
torului învăţământ, nu 
pentru că salariaţii din 
învăţământ dîspun de sa
larii mari, ci pentru că 
au un suflet mare şi In

şii să se toarne fundaţia, totdeauna au sprijinit ac- 
soclul şi scheletul monu- ţiunile pornite în spre 
meniului, din beton, ur- binele obştii. Astfel, am 
mând ca în acest an,'în- ajuns la Liceul „Traian",
cepând cu luna aprilie, 
să se treacă la placarea 
monumentului cu marmu
ră. Pentru terminarea in
vestiţiei, după deviz, mai 
sunt necesare 11,5 milioa

ne lei, din care s-au colectat 
de la diferite instituţii , 
şi din donaţiile credin
cioşilor 4 milioane lei, 
sumă ce s-a virat la 
MARMOSIM Simeria, în 
cadrul devizului menţio
nat. Pentru pavarea în 
•jurul monumentului; MA
SON Bîrcea ne-a sponso
rizat cu materiale (dale), 
în valoare de 6,5 mili
oane lei, urmând casă su- 
portăm m anopera’lucrâ- 
rii, r -

în  scopul strângerii 
de bani am recurs impli- 
cit la liste de subscripţie,

unde am fost primit cu 
căldură de domnul di
rector Robert Singer şi 
întreg corpul profesoral. 
După arătarea scopului a- 
cestei vizite, am prezen
tat şi ce sume am obţi
nut de la diferite şcoli : 
Şcoala Generală Nr. 1 — 
66 000 lei; Şcoala Gene
rală Nr. 2 — 39 000 lei; 
Şcoala Generală Nr. 5 — 
25 000 lei; Şcoala Gene
rală Nr. 6 — 15 000 lei; 
iar de la salariaţii Inspec
toratului Şcolar Judeţean 
— 60 000 lei. Mi s-a dat 
cuvântul în cadrul adu
nării generale a cadre
lor didactice şi elevilor, 
unde am arătat elevilor 
ce reprezintă monumen
tul ce se construieşte: Pe 
4 laturi sunt exprimate

(donaţii). Ş-a remarcat 4 file ale istoriei noastre

(faţada — răscoala Iul 
.Horea - şi revoluţia lui 
Avram Iancu; războiul în
tâi mondial, războiul al 
IWea mondial şi anul de 
cotitură 1989), iar deasu
pra monumentului stră
juieşte o cruce de marmu
ră de 1,70 m. Am apelat 
la elevi ca să renunţe 
într-o zi la un corn (co
vrig), banii respectivi 
dându-J în • scopul adu
nării de fonduri pentru 
Monumentul Eroilor. I- 
nainte de vacanţă aştep
tam rezultatul. La 23 mar
tie, domnul director Ro
bert Singer, împreună eu 
doamna contabilă a lice
ului; mi-a prezentat do
sarul cu listele cadrelor 
didactice şi elevilor pen
tru  a le păstra în cartea 
monumentului, precum şi 
cu contribuţia Liceului 
„Traian", ce totaliza su
ma de 262 780 lei. Gâtă 
nobleţe sufletească!

Gorala Gâtedrâlei „Sf. 
Nicolae" Deva aduce mul
ţumiri tuturor cadrelor 
didactice şi elevilor care 
au contribuit la realiza
rea monumentului marti
rilor şi eroilor neamului;

TRAIAN GIURA, .
secretarul comitetului 

de construcţie

Vechi centru spiritual cu noi rosturi
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DE IA CITEA Şl CAMERA DE CONTURI
Cli plata in rate

Camera de Conturi Hu
nedoara — Deva a trimis 
In judecata Colegiului ju- 
risdicţional S.G. „Realcom" 
S.A. Petroşani — societa
te cu capital majoritar de 
stat, pentru recuperarea 
sumei de 11,4 milioane de 
lei. De unde provine a- 
ceastă sumă ? Societatea a 
vândut unui număr de 7 
salariaţi şi foşti salariaţi

ai săi. o serie de active 
cu plata în rate. Cum pla
ta în rate este în fond o 
formă de creditare, la va
loarea rămasă de achitat, 
trebuiau calculate do
bânzi, lucru ce nu s-a -făcut 
la încheierea actelor de 
vânzare. Aceste dobânzi (pe 
care cumpărătorii le-au a- 
chitat, se pare, între timp) 
se ridică la suma susmen
ţionată.

Pe cine vreţi să păcăliţi, 
domnilor ?

In judecata aceleiaşi in
stanţe ' a fo'st trimis dl Ioan 
Medruţ, directorul Direc
ţiei Programe, Prognoze, 
Bugetî Finanţe a Consiliu
lui* judeţean, pentru re
cuperarea sumei de 11,8 
milioane de lei. Suma re
prezintă diferenţa de eva
luare â  unor bunuri de pa
trimoniu — mijloace fixe 
şi obiecte de inventar —

între datele la care aceste 
bunuri au foşt vândute u- 
nor agenţi economici şi 
data când s-a efectuat 
plata. •

Evident, cel trimis în 
judecată nu şi-a însuşit 

- vreun leu din diferenţa 
respectivă, dar în calitatea 
pe care o are răspunde, 
împreună cu preşedintele 
Consiliului judeţean, de co

rectitudinea ordonanţării, de 
credite sau a unor tran
zacţii.

Nu ne interesează mo
mentan dacă dl I.M. va 
fi obligat sau nu la plata 
respectivei diferenţe, aces
ta fiind atributul instan
ţei. In ceea ce ne priveşte 
însă ne trezim chemaţi în 
judetată, Iar Judecătoria 
Deva, de către Consiliul 
judeţean Hunedoara, pen
tru plata unei diferenţe 
de evaluare de 1648 637 
lei. .

Deci, este trimisă în ju
decată o persoană fizică, 
iar pe noi ne cheamă în 
judecată o persoană juri
dică. Salariatul se folose
şte de autoritatea firmei 
în speranţa de a diminua 
efectele lipsei sale de pru
denţă, ca să nu spun'em 
altfel.

Ge bunuri de patrimo
niu a vândut însă Consi
liul judeţean Societăţii Co
merciale Casa de presă şi 
editură „Cuvântul liber" 
SA, la data de 30 martie 
1993?':: ■

Trei scaune tapiţate, şa
se fotolii, două covoare 
pluşate, două dulapuri tip 
fişet, o draperie de pluş, 
o bibliotecă, două măsuţe 
radio, un dulap de lemn, 
un raft de arhivă şi alte 
câteva gioarse, vechi de

16 ani şi peste. Singurul 
lucru de valoare cu ade
vărat. era o mochetă plu
şată. Este bine să se ştie 
că la suma de 393 404 lei 
ne-au fost aproape băgate 
pe gât aceste aşa-zise va
lori, atunci când încă e- 
pram societate comerciala 
cu capital de stat, cu care 
preşedintele Consiliului ju
deţean manevra după do
rinţă. " .

Plata lor către Consiliul 
judeţean am făcut-o la da
ta de 16 decembrie 1993. 
Intre data când ni s-au 
evaluat aceste bunuri — 
30 martie 1993 şi data 
când am făcut plata, în 
tre FPS şi S.C. „Casa de 
presă şi editură Cuvântul 
liber" a intervenit con
tractul de vânzaje-cumpă- 
rare a societăţii, aceasta 
devenind la 22 septembrie 
1993 societate comercială 
cu Capital integral privat.

Pe cine vreţi să păcăliţi, 
domnilor, cu această ac
ţiune ? • Adică am cumpă
rat gâscă de la piaţă, i-am 
dat proprietarului eât a 
cerut pe ea şi după ce am 
dus-o acasă vânzătorul mă 
cheamă în judecată că tre
buie să-i mai dau nu ştiu 
cât pe gâscă. Sau asta-i altă 
gâscă-n altă traistă ?

ION CIOCLEI

Că urmare a articolului 
.Necazuri cu pensia", pu
blicat în ziarul dvs din da
ta de 9. 03. 1995, precizăm 
următoarele:

In conformitate cu pre
vederile art. 48 din Regu
lamentul de aplicare a Le
gii nr. 18/1991, primăriile

pentru considerentul că a- 
cestea nu sunt selecţiona
te  şi ordonate, incomplete 
etc., acest fapt datorăn- 
du-se în cea mai mare par
te fosţelor organe care a- 
veau obligaţii de control 
şi îndrumare pe linia evf-. 
denţelor contabile, a mure

lor QAP din raza adminis- 
trativ-teritorială a Consi
liului local Brad, singurul 
cu probleme mai deosebi
te la această dată, după 
cum s-a scris şi In zianil 
dvs, intr-un alt .articol.

In ce priveşte pe numi
ta Xlca Ileana din coreu-

funcţie de actele existente 
la dosarul său de pensio
nare.

Mai menţionăm că In 
prezent nu există nici o 
reglementare legală,- potri
vit căreia să se poată con
stitui cu martori vechimea 
in muncă realizată în fos-

Despre contractele comerciale (I)
Orice societate comercială, pentru a-şi putea desfă

şura activitatea, are nevoie de parteneri. Fie că este vor
ba de partenerii care ii procură marfa, piesele ori ma
teria primă, fie că discutăm de cei care desfac mar
fa, cei care o transportă, cei care o păstrează în de
pozite, ca şi multe alte situaţii, nu eşte de conceput 
o activitate singulară, izolată. Fiecare societate comer
cială colaborează cu altele pentru realizarea scopu
rilor sale comerciale, in final, obţinere de beneficii.

Contractul este un act juridic important, care 
trebuie să fie bine conceput pentru a feri de neca
zuri părţile contractante. Contractul reprezintă un 
punct- de vedere comun, un acord de voinţă interve
nit între reprezentanţii a două sau chiar mai multe 
societăţi comerciale şi prin care se stabilesc condiţii 
de pornire a unor afaceri comune, de derulare» lU*,; 
de lichidare, de anume prestaţii etc.

Contractele pot fi interne sau externe, în funcţie * 
de părţile contractante şi de obiectul contractului.

Contractul este recomandabil să se încheie în 
scris, în câte un exemplar pentru fiecare parte. La 
fiecare dintre participanţi, contractul se înregistrează 
şi se păstrează în arhivă. Facem precizarea că fie
care exemplar al contractului are caracterul de ori
ginal (chiar dacă este o copie).

Contractul se semnează de reprezentanţii socie
tăţilor participante la stabilirea condiţiilor, se ştam
pilează şi fiecare parte primeşte câte un exemplar.

Contractele pot fi interne ori externe, în funcţie 
de natura activităţii şi de participanţii la operaţiunea 
'comercială. ' »

Cum activităţile comerciale sunt numeroase fi i i  
variate, cel puţin aşa cum Ie defineşte articolul 3 din 
Codul comercial, tot aşa de variate şi diferite sunt şf.? 
contractele comerciale ce se pot încheia pentru fie- 
care faptă de comerţ, cum spune legea, sau, mai pe 
înţeles, pentru fiecare operaţiune comercială în par- 
te efectuată. : E

aveau obligaţia să preia 
arhiva fostelor GAP din 
raza lor administrativ te
ritorială, astfel că in con
formitate- cu reglementări
le legale în vigoare insti
tuţiile şi agenţii economici 
cu personalitate juridică, 
deţinătoare de fond arhi- 
vistic, sunt obligate, ca la 
cererea persoanelor intere
sate,: să elibereze adeve
rinţe care să ateste date 
ce rezultă din documente
le primare existfnte în ar
hivă, (astfel că) în cazuri
le în speţă, adeverinţe pri
vind volumul de muncă 
realizat de către coopera
tori in' fostele GAP.

In această situaţie, foştii 
cooperatori nu au ce cău
ta . la Banca Agricolă sau 
Direcţia pentru Agricultu
ră şi Alimentaţie, după ac
te . privind yolumul de 
muncă pe care l-au pres
tat In fostele GAP, ci ta 
primării, respectiv — con
siliile Iacale competente.

Este adevărat că din lu- 
■ a  februarie (991 şl pâ- 
a ă  în prezent unele pri
mări! att tergiversat din 
motive obiective preluarea 
arhivelor fostelor GAP,

cil şi a păstrării arhivelor 
fostelor GAP, care nu s-au 
implicat suficient sau a- 
proape deloc în aceste pro
bleme nici înainte şi nici 
după decembrie 1989.

Unele consilii locale e- 
libereăză mai anevoios a- 
deverinţele solicitate moti
vând lipsa unui spaţiu co
respunzător, precum şi a 
personalului calificat, care 
să extragă datele necesare 
din documentele aflate în 
arhivă. Oricum, modul în 
care s-a arătat într-un alt 
articol că „s-ar fi primit 
răspuns de la Primăria din 
oraşul Brad, că nu se gă
seşte un om care să răs
colească evidenţele şi să 
ne găsească normele rea
lizate", propunându-ne fo
losirea unor şomeri, poa
te fi acceptat numai de 
către cineva care nu cu
noaşte legislaţia In mate
rie cu privire la calitatea 
şi competenţa persoanelor 
care întocmesc şi semnea
ză actele generatoare de 
drepturi materiale-băneşti.

In prezent- este ta ettrs 
de finalizare acţiunea de 
ordonare a arhivei foste-

na Gheîari, aceasta cunoaş
te răspunsul nostru cu a- 
dreage^tr. 3506/11. 07. 1994, 
ca ornîare a scrisorii adresa
te Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale, refera
tul cu nr. 22/l<). #1. 1995 
şi Decizia nr. 41/17. 03. 
1995, privind soluţionarea 
contestaţiei sale, drepturi
le contestatarei la pensie 
fiind corect calculate In

iele 6APtf,fn calitate de 
cooperato«Sj[timpul util la 
pensie), aceaşţă regim en
tare existând numai pe 
linia asigurărilor sociale şi 
pensiilor de stat.

Vă mulţumim pentru co- 
laborare.

AUREL OPRUŢA, 
Şeful Oficiului de pensii 

pentru agricultori Desen de: CONSTANTIN GAVRILA.

Lui Mihai Jurca Kopron. 
ezoi din Deva, patron Ia 
S.G. „Capri Trans Comex" 
SRL Deva i se dusese pro. 
babil vestea că prin fir
mă poate comercializa şi 
intermedia înmatricularea 

' autoturismelor româneşti şi 
străine. ' Nimic deosebit 
până aici, numai că dl 
patron s.a apucat de a- 
faceri necurata Mai 
exact, de a promite în 
dreapta şl fn stânga că, 
prin relaţiile Iul de la 
Inspectoratul Generali de 
Poliţie, poate facilita In. 
matrlcularea autoturis. 
metor străine mai vechi 
de opl anJL , Or, se ştie,

acest lucru este ilegal. 
Şl totuşi...

Prin decembrie 1994, 
Ovidiu Penciu din Deva 
îl -solicită lui Kopronczoi 
înmatricularea unui Opel 
Kadett mal vechi de opt 
ani. în schimbul a 400.000 
de lei, I se promite că In 
trei săptămâni treaba este 
rezolvată. Mai mult, după 
Ce încasează banii, pa. 
tronul H eliberează şl o 
procură specială pentru a 
putea circula până la în

matriculare. Altă fără
delege!

Nu după multă vreme,' 
apare un alt client. Este 
Ciptian Jibetean, tot din 
Deva. Dânsul vrea să în
matriculeze un autoturism 
Mazda mai > vechi de opt 
ani. Invocând aceleaşi cu
noştinţe de la poliţie, şl* 
lui i se promite marea cu 
sarea. Pentru el însă chel
tuielile sunt mai . mari,, 
adică o jumătate de mi. 
llon de lei.

Al treilea păcălit va fi *  
Călin Arman, din Deva. 
Pentru înmatricularea 
unul - Renault 9, lui Ko.
pronezoi îi dă 300.000 de 
lei.

Deci, mai bine de un 
milion de lei încasaţi 
pentru un lucru ilegal. 
Evident, înmatricularea 
celor trei autoturisme ""Sa 
s .a  fădut

Şi încă ceva demn de 
reţinut. Iii prezent, Mihai 
Surea Kopronczoi feste 
arestat Într-O altă cauză, 
pentru înşelăciune!

ţC© .inai urmează ? Voia? 
trăi şi vom'  vedea.

V. NEAGU
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P R I M A  V  A R  A — A N  O T I M P U H (

„ASPECTUL CIVILIZAT A l STRĂZII ESTE PROBLEMA FtECÂRUI C E tifE  AH“
Desigur t nu «.»m»af 

primăvara este vremea 
curăţeniei generale, dar 
cum este anotimpul flo
rilor, vremea când naiu- 
• , ... trezeşte la viaţă * 
intrat «o şn îjnţa noas
tră, de a lungul anilor, c« 
primăvara Mi primenim 
tot ceea ce ne înconjoa- 
" 1Ne-am propus, in rân
durile de faţă, să con-
^ flnăl 1 ii p ICCOSlâ

! , ia îled  , iteva râ i in 
suri' la întrebarea „Consi
deraţi că aspectul civili- 

curăţ nia străzii *1 a 
>>i j înt . | 

zonei verzi ţin exclusiv 
de cei care sunt plătiţi 
Să le efectueze, ori este 
si problema dv ? ■ Iată 
fh continuare răspunsuri
le primite :

Dr. Valeria Codreanu, 
medic : Nu,- categoric nu 
ţine numai de cei de îa 
salubritate. Consider că 
Cste obligaţia fiecărui ce
tăţean, că ţine de respec
tul faţă de propria per-_ 
soartă, în- primul rând, şi' 
în al doilea rând faţă 
de societate. Face parte,

. erc-d, din noţiunea gene
rată de igienă, care se 

extrapolează la nivelul în
tregii societăţi.

Letiţia Faur, învăţătoa
re : Aspectul civilizat al 
oraşului ţine de gradul

de civilizaţie al l  -uitot l- < 
lor iul, dâr este şi pro
blema noastră, a fiecăru- 

' ia,- ca locuitori a i oraşu- 
lui, dar şi ca dăscăli. In 
munca noastră cu copiii li 
învăţăm s& păstrez® ţarii- 
ţenia în parcuri, la lo
curile de jo^că, ^  stră
dăm in cartierele de lo- 
cu;t, pentru că deprinde
rile da acest fel se for
mează de la cea mai fra- 
geoâ vârstă.

Mar ia Fierea, patron, 
magazinul „Azur” din De
va : NU, nu este exclusiv 
a celor de la salubritate 
ori oe îa /  ,r i» verzi In 
faţa magazinului nostru 
se mătură şi se spală tro- 
tuarul o h  dimir -» 
ţă. A intrat în obişnuin
ţa noastră da, prin rota
ţie, două salariate să se 
ocupe zilnic de curăţenie, 
de aspectul ordonat al vi
trinelor Stradale, Aş fa
ce un apel la locatarii ca
te aruncă de la înălţime 
tot felul de mizerii pe 
trotuarul din faţă, ca să 
nu mai spun de mulţi
mea de resturi ce se poa
te vedea în spatele blo
cului Unii parcă au ve
nit din pădure.

Pe strada Pescăruşu
lui din Gojdu, unde locu
iesc, fiecare gospodar îşi 
face curat în preajma ca

sei* sapă rondurile de,
iferi. , '

A u  Cizma*. insUtutori

dată efectuată, trebuie 
s-o păstrăm cu toţii- Este 
datoria fiecărui cetăţeaţl > 
să-şi facă ordină fn fa
ţa casei şi în jurul ei, să 
respecte efortul semenu
lui în crearea frumosului. 
Nu avem peste tot la în
demână coşuri de gunoi, 
dăr păstrăm resturile pâ
nă II găsim. Aspectul în» 
grijii ai oricărui colţişor 
de stradă, al zonei verzi, 
îţi încântă privirea, îţi 
creează o stare do opti
mism.

VS. — Deva: Desigur, 
curăţenia depinde în ma
re măsură de cei care 
trebuie s-o realizeze. Dar 
noi toţi trebuie sa o men
ţinem. Se spune că este 
Uşor să faci curăţenie, dar 
mai greu este s-o păstrezi. 
De aceea trebuie să fo
losim coşurile. şi contai
nerele, nu să aruncăm la 
întâmplare hârtii şi rezi
duuri, iar faţă de cei ca
re rXi au aceste deprin
deri să avem o atitudine 
civică. O dată cu veni
rea primăverii, ar trebui 
ca toţi cetăţenii să iasă 
la primenirea zonelor 
Verzi. Consider câ ar tre
bui ca Organele locale să 
lanseze şi să sprijine i-

nlţMktlvel« gospodâreşti a- 
)h isoJfalffbr ăă I«sestţi. 
■** locali să le

Ana Maria Mărilă, pro-
. Consider ei t i-  

jiecţul civilizat « i cartiO-. - 
rultti, curăţenia surit deo
potrivă probleme ale sa
lubrităţii (care are obli
gaţia să ridice gunoiul la 
timp şi total), dar şi ale 
noastre, ale cetăţenilor, ca
re trebuie să le păstrăm şi 
mai ales să educăm co
piii în spiritul respectu
lui faţă de ceea ce exis
tă, să le insuflam un com
portament ecologic.

. ★  ,
A rezultat din ancheta 

făcută în rândul mai mul- 
, tor persoane'- (spaţiul. »u 
ne îngăduie să publicăm 
toate opiniile) că partici
parea la efectuarea şi 
păstrarea curăţeniei gene
rale ţirfe de respectul fa
ţă de noi înşine şi de se
menul nostru. E drept câ 
apostrofând un necunos
cut pentru neglijenţa de 
a-şi fi lăsat „urmele" tre
cerii necivilizate printr-un 
loc de agrement, printr-un 
parc sau chiar pe trotuar, 
rişti să ai surprize ne
plăcute. Dar poate Vorbă 
bună ar prinde mai de
grabă.

Anchetă realizată de 
ESTERA ŞINA

Un caz rezolvat
lntr-q audienţă la redac

ţia noastră, dl Constantin 
Gherasim, din satul Sălci- 
vn nr 93. comuna Zam, he- 
a prezentat o scrie de do
cumente. ,3: , ,
r  Sunf 'pfehsionar. Am lu
crat mulţi ani la mine din 
Valea Jiului. Dar şi pămân
tul I-ain lucrat. Greu, dar 
l-am lucrat împreună cu 
soţia. Acum, când sunt la 
pensie, nu rji s-a dat pă
mântul la căre 'avem drep
tul Amycerut 2,02 ha.

Am adus .Cazul in fa ţa  
prim ăriei cdmunei Zamâ 
Iată  ce ne-a declarat dl 

’ p rim ar Nicolşe M untean :
— ,D1 Constantin Ghera

sim nu este localnic al sa
tului Sălci va şi nu a de
ţinut nici îşi fel de teren. 
Pământul era moştenirea 
soţiei sale. ; ~

S-au însdris în fostul 
C.A.P. Cu l,8l ha. Comisia 
comunală pentru aplicarea 
Legii nfc 18, formată din 
13 membri, le-a atribuit 1.93 
ha. S-a întodfnit prpces-ver- 
bal de punere îtf posesie, 
pe care dl Ghcjraslm l-a 
semnat. In baga acestui 
proces-vefbal organele ju
deţene ap completat Titlul 
de proprietate, pe care dl 
Gherasim l-a primit, de-' 
clarându-se rnuHurrtît, Con
siderăm castul nu bine, ci 
foarte bine şt clar rezolvat, 
în folosul săteanului.

C,h. I. NEGREA

Dna Eugenia Draia din 
Brad a trecut de 30 de 
ani de când lucrează In 
comerţul cu alimente şi 
în aceste condiţii era fi
resc să se privatizeze tot 
în acest domeniu, împreu
nă cu dna Mei an ia Ma
nea are in  oraşul nou un 
magazin. Unitatea — co
chetă, foarte bine apro
vizionată — desface o ma
re, diversitate de mărfuri, 
ut> se virea este promptă 
şi plină de solicitudine. 
Ai i. vând s. pte sorti
mente de pâine — trei

unui proiect de hotărâre
Pcoacteam reveni

Ctt smăi »:-■? şsifpta celor 
discutate tu conferinţa de 
presă a Filialei Judeţene 
a Partidului Liberal '93 ce 
a avut loc recent, O facem 
in Jarfest hţîHîăf ai ziarului 
nostru.

Ţinem să precizăm câ alo
cuţiunile prezentate de con
ducerea filialei au fost foar
te vehemente, de-a dreptul 
acuzatoare la adresa Con_ 
siliului local al municipiu, 
lui reşedinţă de judeţ care, 
în şedinţa din 21 martie a.t., 
a respins un proiect de ho. 

•târâre referitor la trecerea 
Regiei Autonome de Gos. 
podăric Comunală şi Lo_ 
cativă sub tutela consiliu, 
lui municipal. S.a subliniat 
că Deva este singura loca. 
litate urbană din România 
aride gospodăria comunală 
$1 locâtivă nu aparţine con
siliului local, Proiectul de 
hotărâre respectiv a fost 
întocmit — intenţionat sau 
nu — confuz şi contradic. 
toriu şi, poate, de aceea a 
fost respins de majoritatea 
consilierilor. Vizavi de . a. 
ceste afirmaţii, reprezentan
tul ziarului nostru a pUs 
câteva întrebări, lată ca

re sunt acestea şi ce răs. 
p%Jhşuri eu primit: 

folrebare: Oe re credeţi 
câ a căzut proiectul de 
hotărâre ?

Răspuns : Fiindcă s.au 
exertpaji presiuni asupra 

" Unor ■ Consilieri să voteze 
împotrivă. Au spus câţiva 
consilieri asta.

I.S Cine le.a exercitat? 
R.: N-au' vrut să spună. 

; De frică, poate. Sunt con. 
sillcrl care, Indiferent de. 
spre ce se discută, despre 
ce act este vorba, votea. 
ză întotdeauna contra,

I . : Intenţionat oare pro
iectul respectiv a fost în. 
tocmit confuz şi contradic
toriu ?

R. t Categoric, da. Sacre, 
tarului consiliului local i 

- s-a spus treaba asta. „NU-i 
nimic — â spus acesta — şi 
aşa nu va trece.”

I . : Ce Intenţionează con. 
ducerea filialei P.L. ’93 ?

R.: Să întocmească un 
proiect de hotărâre d a r  şi 
concis pe care să-l supună 
consiliului local spre apro
bare, Să sperăm că acesta 
va trece.

A consemnat 
TRAI AN BONDOR

Parchetul din Orăştie, 
la înceout de activitate

Tânărul conducător al autoturismului Dacia, cu nr, 3 HD 4126,' circulând 
prin Hunedoara cu viteză excesivă, pe bulevardul „Dacia", la ieşirea din oraş, 
a şjuns intr-o porţiune 4c stradă plină ca gropi, unde a pierdut controlul 
volanului. Astfel a acroşat in mers autoturismul „Opel" (imaginea de jos).

Foto: PA VEL LAZA

Din toamna anului tre
cut In municipiul Orăştie 
s-a înfiinţat Parchetul,, a- 
parţinând Ministerului Pu- 

-blic. într-o clădire nouă, 
bine înzestrată şi dotată. 
Aici este găzduită şi Jude
cătoria, pe lângă care îşi 
desfăşoară activitatea Par
chetul, având în frunte pe 
dşoara pi • -pro uroi Flo- 
rica Vişan.' , -

— I,a «ccp .t ,> ii fc si »- ’
1 ologul Nicolae Paşi.iu

A fost greu, ca oricare în
ceput, După >< perif - i ne- 
âu nai fosi repartiz ţi în
că doi colegi stagiari-- spu
nea dumneaei.

— Deci, sunteţi patru. 
Beştîntr-O'perioadă-scurtă 
de început, fără pretenţii 
de bilanţ, ce am putea no-

. ta  dhf activităţi*^ aacestop 
prosMrori ţ - î l  ! | | | |  j  ~ \ 
\ —Iii iphiinial râ n d |s tră | 
niile, perseverenţa, zbate-

.a
mai corect datoria, în lu
mina îndatoririlor ce Ie -a- 

. vem din Legea nr. 92 din 
1932. ,L£:<A, efectuarea îi- 

' măririi penale, supraveghe
rea acesteia, controlul asu
pra activităţii de cercetare 
o ilă a poliţie ses zare .■ 
instanţelor judecătoreşti 
pentru judecarea cazurilor 
penale şi civilei participa
rea la judecarea cauzelor 
prevăzute în instanţele ju

decătoreşti — ca să mă re
fer doar la câteva dintre 
cele mai importante.

— Eu aş completa cu fap
tul că mare atenţie acor
dăm şi exercitării Căilor de 
atac împotriva hotărârilor 
judecătoreşti. în condiţiile 
pe care legea le prevede, 
supravegherii respectării 
legii în punerea în execu- 
tare a hotărâriloi cusw ti 
reşti şi a altor titluri exe
cutorii, - verificării . respec
tării legii în^locurile de de
tenţie, apărării drepturi
lor şi intereselor minorilor 
— a continuat dl procuror 
Nicolae Paştiu.

— Dşoară prim-procuror 
'iriorică''Vişani patru ptt)- 
curori Vor reuşi să acope
re cerinţele, multe şi grele,

iîţfe p f la f i^  df activitate pe 
fcird (Jg'Wfiişi răspundere? 
i  Dacă :în scurtă vreme 
de când fiinţăm am solu- 

..iiQoat. rpai .hing,de 3<3fl̂ dp- 
sare. am organizat şi unele 
acţiuni cu caracter educa* 
tiv şi preventiv pentru oşu* 
nonşterea şi respecţarea le
gilor aş zice bă am... în
ceput sa doved ,n că vom 
reuşi. Vom acţiona pentru 
ca dreptatea şi adevărul să 
triumfe, viaţa şă curgă nu
mai pe făgâşurile ei norma
le.

Gh. I. NEGREA

MAMA Ş / FIICA -  PE ACELA
contractate cu fabrica 

' din localitate, patru adu
se de producătorii parti
culari. Am întrebat-o pe 
dna Eugenia Draia, prin 
ce se. detaşează unitatea 
dumneaei de altele cu a- 
celaşi profil din oraş.

.— Cred că prin două 
lucruri î aplipăm Un a»- 

• daos comercial mai mic 
şi prin faptul că practi
c ă »  creditul. . /  -

— Cum îl aplicaţi ?
— Dacă un cumpărător 

găseşte la noi un articol 
de . care are nevoie. sau 
este pe cale să se epuize
ze şi nu are bani în acel 
moment, îi. dăm marfa şi 
îl trecem într-un registru. 
Urmează să plătească a- 
tunci când primeşte sa
lariul, pensia sau face 
rost de hani, ■ t

S-a întâmplat ba ci

neva să nu vină cu ba
n ii?

-— Nu. Este adevărat că 
folosim metoda numai cu 
oamenii pe care-i cunoaş
tem ca fiind serioşi, de 
cuvânt. Sperăm să ay  .se, 
întâmple nici în viitor.

Tot tn comerţul ou a- 
limente sm privatlaat şi 
fiica Eugeniei Draia, dna 
Luminiţa Davîd carA Bn- 
preuhâ teu soţul Dorin

David, a înfiinţat firma 
„Matadori* cu specific en- 
gros şi cu amănuntul. Şi 
aici buna. aprovizionare 
este la ea acasă, dl Da
vid făcând drumuri lungi 
prin ţară după marfă pe 
care o achiziţionează de 
la prima ahân&. Aşa se 
şi explica adaosul corner 
ciei mic ee se practică 
aici. Dam ptts şi dnei Lu 
mini ţa întrebarea ce l-am

adresat-o şi mamei salei 
— Vindem la cele nud 

mici preţuri din oraş şi 
avem tot timpul marfă 
proaspătă, satisfacem o* 
perativ orice comandă. In 
plus, practicăm o servire 
rapidă şi suntem la tej- 
ghea tot timpul cu zâm- 
betul pe buze.

Deci, mamă Şi fiică pă
şesc pe acelaşi drum. Le 
ur&m să păşcasdl ferm şi 
să aibă bucuril de pe u r
ma a ceea ce faci

WttAtAH  BGNDOR
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ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER"
Abonamentul este calea cea mai sigu

ră şi mat avantajoasă de procurare a  
ziarului nostru. Costul abonamentului 
pe luna mai, corelat cu preţui hârtiei, 
tiparului şi difuzării, esţe de 2000 lei, 
plus taxele poştale. Faţă $e cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care cer 
costa 3 000 —  3 150 lei, prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ ■ 1 000 
de lei, în funcţie de numărul zilelor de 
apariţie.

Ziarul apare zilnic în 8 pagini!
Abonamentele se pot face la oficiile 

poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
mai puteţi face abonamente In ţoi cursul 
lunii aprilie.

Gm bH t e  RMANY 

o p e r a  e c h i p a m e n t e  m o d e r n e

P E N T R U

CREŞTEREA PORCILOR
•  INSTALAŢII DE 

FURAJARE
•  e c h ip a m e n t e  

PENTRU 
m ic r o c l im a t !
BOXĂRI £  
INTERIOARE

•  PROIECTARE
Ş l
CONSULTANŢĂ

S p o r u r i  î n  g r e u t a t e  m ă r i  

E c o n p m i e  d e ;  f u r a j e

TRANSA VIA s .a . 
ALBA lULtA 

Tel ./Fax: 0 5 8  - 8 3 0 8 9 2

I S.R.L. 

BUCUREŞTI
T el/F ax : 01 - 2 1 7  2 $ . 62

S . C  Q U A S A R  E L E C T R O  S R L
Deva Bd Decebal 81R Tei/Fax 611261 614983 K

- Va oferă cuplata in Rate !!!
m calitate de reprezentant al firmei ANA ELECTRONIC 

va oferă toata gama de produse S a m s u n g  :-M
*  Televizoare color Goldstar, Megavision

Philips,Grundig,Panasonic ■
*  Videoplayere.videorecordere
*  Toata gama de produse etectrocasmce1' ' ' i

Rowenta, Philips,DeLonghi *
* Arâgâze Samus (Satu Mare)
*  Frigidere st congelatoare Arctic,B eko,

Philips-Whirlpool *
* Masmi de spaiat de Cugir .Beko i
* Daewoo.Philips Whirlpool

' k Instalaţii de satelit

I M P O R T A N T !  
„ T R I B U N A  E C O N O M I C Ă "

Decanul presei economice din România reaminteşte celor interesaţi — ma
nagerilor de firme particulare sau de stat, specialiştilor implicaţi Şi interesaţi 
In activitatea economică şi care vor să beneficieze de informaţie profesională) 
vitală pentru succesul în afaceri —, că îşi pot procura în continuare, prin abo
namente, următoarele publicaţii pe care U  edităm în acest a n :

•  revista săptămânală „Tribuna economică";
•  revista Iun&ră „Impozite şi taxe*;
•  Buletinul lunar economic legislativ;

" W ;\1m pachet de şase cărţi de actualitate pentru practica economică.
Abonamentele se pot realiza p r in ; v

■ — RODIPET, la oficiile de difuzare a presei din fiecare localitate;
— hi sediul redacţiei, din Bucureşti, bdul Magheru, nr. 28-30, sector 1,

70159.

InformaţU suplimentare se pot obţine apelând la Compartimentul difuzare 
—- abonamente al redacţiei „Tribuna economică" — tel. 659 20 60 (dl. Emil 
Zamfirescu), sau consultând Catalogul presei, editat de RODIPET (poziţiile 
2084, 2085, 2086, 2087, 2088). (207)
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TH E D OCUM ENT COM PANY 
s_  X ERO X  •-

I
S.C.COMSERSRL. -DISTRIBUITOR AUTORIZAT 
TEL: 716551; 716915;716744 FAX: 716773
Copiatoare, maşini de scris, calculatoare, 

imprimante, centrate telefonice faxuri, sisteme de 
alarmă, case de marcat şi cântare electronice. 
reptroprdiectoart,pflp*f&ie- '**&*$£
*ANGAJĂM REPREZENTANŢI DE VÂNZĂRII

i

S.C. REM 4T S.A.
DEVA

în  atenţia, cetăţenilorţ agenţilor eco
nomici, primăriilor, ,moeiaţiUor de lâeâ* 
tari şi elevilor din judeţul Hunedoara.

•  Pentru predarea maculaturii şi car- 
toanelor refolosibile, puteţi apela la cen
trele noastre din Deva — tel. 614421 sau 
614408; .Hunedoara —  tel. 711048; Pe
troşani — tel. 541964; Haţeg —  tel. 
770353; Brad — tal. 650783; Orăştie — 
tel. 642005; 'Călan —  te l  631380.

•  Preţul pentru hârtie, şau .cartoane 
recuperate şi valorificate prin centrele 
noastre este de 110 leit kg. ,

Vă m ulţum im  pentru colaborare şi vâ

AE ORAŞULUI 
D

râ mm * *

c m s iu M 4

A N U N Ţ A  

Scoaterea la

i

în vederea închirierii unui spaţiu, st
ivat în clădirea , anexă din curtea Casei 
de Cultură Brad, strada Independenţei, 
pentru desfăşurarea unor activităţi de a- 
g m m n t,. r
^  Licitaţia are loc în  data de 19 aprilie 
1995, in  conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 1228f 1992 şi H.Q. nr. 140/1991.

Relaţii suplimentare ş i înscrieri la 
Consiliul local al oraşului Brad, camera 
nr. 23, tel, 054/650880.

t

S.C. BANCA COMERCIALA ROMANA SJk.
FILIALA SIMERIA

ORGANIZEAZĂ
LICITAŢIE PUBLICA

în data de 66.04.1695, ora 10, pentru vân
zarea următoarelor b u n u ri:

•  APARTAMENT cu trei camere, situat 
in Simeria, str. 80 Decembrie, bl. A, sc. 3 A, 
*p* 21 payter (eu posibilităţi de privatizare).

•  AUTOTURISM marca Dacia Break, a- 
Ilat Ia sediul societăţii debitoare, Ş.C. Prest 
Ignis SRL Simeria, str. I. Creangă, nr. 51.

Licitaţia va avea loc la Judecătoria Deva, 
biroul executări civile. Relaţii la Judecătoria 
Deva şi la sediul B.C.R., Filiala Simeria.

S.C. BANCA COMERCIALĂ - ROMANĂ S.A.
SUCURSALA JUDEŢEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA

ORGANIZEAZĂ |
LICITAŢIE PUBLICA t

în  data de 07.04.1995, ora 9, pentru vân- j 
zarea: ' V ■ .

•  AUTOUTILITARA RENAULT, an dej 
fabricaţie 1986, proprietatea societăţii corner-J 
claie „VIDEO MUNTEANU SNC“ Deva. |

Licitaţia va avea loc lâ Judecătoria D eva,« 
biroul executori judecătoreşti. Relaţii se pat | 
lua şi de la sediul B.C.R. Deva. J

Cel mai mare

distribuitor 

en gros din 

ţară de

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 
IMPORT VEST

VA QFERA: •
baloţi nesortaţi #
pungi de colectare originală, nesortate : 5— 
15 kg, cantitatea minimă de vânzare — 
100 kg

îmbrăcăminte sortată,
— ofertă bogată în sortimente de sezon 

NOU! NOU! NOU! 
îmbrăcăminte NOUA din import C hina:

#  treninguri şi bluze din bumbac
•  bluze mătase
La preţuri accesibile 1
ATENŢIE !/l . . .. *
Noua noastră adresă: Cluj-N., str. Iuliu

I%

I

i m.% . f * 

\

i 

I

|  Maniu, »r. 6. Tel./Fax: 064 — 194030, 193493 
|  (Inni-vineri: 8-16). Oraţ  depozit: satul Vlaha, 
j luni — sâmbătă, între 9—16.
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ANIVERSARI *
•  Unchiul Adi şi buni

cii din Bîrcea Mică îţi* 
Brează, dragă Dalia, la a_ 
niversarea a 13 ani, un 
„La mulţi ani fericiţi", cu 
tot ce-ţi doreşti de la via
ţă, satisfacţii şi spor mult' 
la şcoală!

•  jtylaml şl bunicii din
Peştera îi urează lui Flo
rinei Moga, din Deva, „La 
mulţi ani". (8632)

. VÂNZĂRI-
CU M PĂ RĂR I

•  Vând urgent, convena
bil, «garsonieră. Deva, 
Micro 15, bl. 52. etaj 4, ap. 
79, telefon 621673.

•  Vând Dacia 1310, fa
bricaţie 1991, 22 000 km. 
DeVa, tel. 616833, după ora 
16. -(8633)

•  Cumpăr teren 300—600 
mp, cu posibilităţi apă, ca
nalizare, energie electrică, 
la artere circulate, tel. 
628582. după ora 18. (8577)

•  Vând mobilier pentru
magazin alimentar, tel. 
687611 (acasă), 613013 (ser
viete). v .(8619)

•  Cumpăr . păpuşi vechi 
cu din porţelan, olă- 
tesc 150 000—300 .00* lei bu
ca Ut, cumpăr medalioane 
emailate cu Maica Dom
nului. tel. 061/113671. (860p)

•  Vând casa, Hărău, nr. 
57, 10 000 000 sau schimb 
cu apartament Simeria 
sau D c v  a. diferenţă 
3 0*0 000.

(8630)
. •  Vând armă vânătoare, 

calibrul 16. te l. 543558.
(8634)

• '  Cumpăr talon Opel 
Ascona 1,6. Tel. 613962, 
616538, ‘după ora 18.

(8036)
•  Vând PC 286 şi im

primantă A 4, preţ 1400 
DM. Tel. 627524.

(8639)
•  Vând circular cu a-

briht, freză, mandrină şi 
banc do tâmplărie. Tel. 
614763. . (8631)

m Vindem garaj meta
lic demontabil 6/5, com- .

- preser 380 V, motor tăiat 
fewme Dentz, cotarcă po
rumb metalică. Deva, tel. 
660335, după ura 16. . ■ -

(8625)
•  Vând apartament trei 

camere, zona Liliacului, şi- 
Vând pătuţ copil. Informa
ţii telefon 624857.

(8626)
, •  Vând Opel Kadett 1,2.

în stare excepţională. Că-.
i janu Mic, nr. 48, jud. Hu

nedoara. (8608)
•  Vând casă. Deva. In

formaţii, tel. 629041, între 
Orele 17—21. (8624)

•  Vând apartament 3 
camere, parter, . posibili
tăţi amenajare spaţiu co
mercial. Haţeg, str. Sarmi-

j zegetusa, bl. 19 G, ap. 2.
(8623)

|  ■ •  Vând casă, Pricaz, tel.
647404. (8618) -

•  Vând apartament 2 
camere,- decomandate, cu 
îmbunătăţiri, tel. 625568,

s după ora 20, Deva.
(8617) .

•  Vând Dacia, stare 
bună, 0 trepte, Deva, str. 
/.arandului, bl. 49, ap. 12.

(8614)
•  Vând apartament 4

camere, central,. Orăştie, 
telefon 642209. '

(8612)
•  Vând talon Dacia 

1310 break. Tel. 731242.
/ - (8611)

•  Vând Dacia 1310, AHO 
32§, pavilion apicol, ms-

• îo r tractor U 650. Tel. 
618245. (8609)

•  Vând sfeclă furajeră, 
Deva, 22 Decembrie, 211, 
telefon 622351.

V, x (8607)
- •  Vânai casă, 4 camere, 
gaz şl subsol locuibil, 
minescu, 34, tel. 660396.

(8606) '
•  Vând Urgent dozator 

Cornelius, 4 capete, avan
tajos, complet, cu două 
tuburi bioxid de carbon. 
Tel. 615639, Horea, 100.

(8646/47)
•  Vând maşină suc-

sifon, completă. Telefon 
641996. (8964J

•  Humă, ciment alb, 
ipsos, ciment, var la 
cele mai -mici preţuri, 
pe str. M. Eminescu, 
48, Deva, telefon 
626149.

„(8956)

•  Societatea „Ga
rant Consulting", tel. 
616449, facilitează vân
zarea, cumpărarea, în
chirierea apartamen
telor, caselor, terenu
rilor. Cumpărătorii 
suni serviţi gratuit,

•  Vând urgent Da
cia 1300, preţ '-nego
ciabil. Informaţii la 
telefon 650958, Mercur 
— Brad (Simoh), sau 
la chidsc spital Brad.

(605044)

•  Vând certificate 
de proprietate. Tele
fon 642781, până la 
ora 20. '

(7390)

•  Vând apartament 3 
camere, Orăştie, Mureşu
lui, bloc 23, ap. H, parter.

(7839)
•  Vând Dacia 1310, 21 000 

km, stare excepţională. Tel. 
651439, Brad.
'  (5046)

•  Vând eaşă, grădină,
Haţeg, strada Câmpului, 
informaţii secţia cizmărie 
si coroane. Preţ convena
bil. (8656)

•  Vând TIR Roman Die
sel, 1982, transport marfă, 
16 tone, cabină dublă, mo
tor în, garanţie, asigurare 
CASCO, preţ avantajos.'

Telefon 715419, după ora 
18. ‘ (7667)

•  Vând VW Golf, neîn
matriculat, stare excep
ţională, maşină de scris 
electrică, televizor color 
Grund mg, tel. 722889.

(7666)
•  Vând convenabil dor

mitor, cuier (trei cor
puri), canapea, două fo
tolii. 712865.

(7664)
•  Vând calorifere noi

şi cărămidă. Orăştie, ţeî. 
642026. ' (8972)

OFERTE 
DE SERVICII -

•  SjO. r io  s o f t
DRINKS S.A. TIMI

ŞOARA, ANGAJEAZA
următoarele categorii 
de. personal: ŞEF RE
PREZENTANŢA (in
giner sau economist), 
cunoştinţe dq marke
ting sau merceologie, 
vechime minim 3 ani,- 
AGENT COMERCIAL 
— posesor carnet B, 
'-5, cunoştinţe mer
ceologie sau marke
ting; vechime un an. 
Doritorii se vor pre
zenta Joi, 6 aprilie 
1995, ora 12, ‘|a  se
diul reprezentanţei din 
incinta SARMINTE3S 
(fostă ICRTI) DEVA.- 

(8967). -

» Facultatea de In
ginerie Hunedoara, str. 
Reveluţ*îk; ar
nunţă ccmfeurs;tîn data 
de 6 aprilie 1995, ora 
II, pentru .ocuparea» 
unui poit dq tehnl-, 
cian. ’ (CEC)

•  Gaut îngrijitoare co
pil mic. Informaţii 614372, 
după ora 17.

(8640)

DIVERSE
•  S.G. APRQVINE55 Gom 

SRL Păucineştl, modifică 
adaosul comercial cu 100 
la sută.

(8655)

ÎNCHIRIERI
•  închiriez teren, ter

men lung, sau vând spa
ţiu comercial (bar, ali
mentară), Hunedoara, G. 
Davilla, 31, 720107.

(8633)
•  Studente, îrichiriem 

garsonieră sau aparta
ment, exclus Micro 15; 
tel. 624662, între 17—20.

(8627)
•  Ofer spre închiriere 

apartament, două camere, 
mobilat; tel. 624275.

(8622)
•  închiriez spaţiu co- 

, mercial, Orăştie, Piaţa

Victoriei. Telefonaţi, Deva* 
621679.' (8610)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 
proprietate, Mediaş, cu 
similar sau garsonieră, e- 
ventual vânzare Deva. TeL. 
•6987533®, până îrr 13 a-ţ 
prilie. (8637)

D E C E S E

•  în  clipele de 
profundă tristeţe şl 
adâncă durere, prin 
pierderea celui care 
a fost

OPREAN RUSAN
salariaţii SJSf. Brad 

sunt alători de di
rectorul lor, trânsmi- 
ţândti-i sincere con
doleanţe. (5045)

•  Familia îndure
rată anunţă trecerea 
în nefiinţă a celei care 
a fost iubita noastră 
soţie, mamă şi buni
că,

POPA L1DIA
înmormântarea are 

loc joi, 6 aprilie, a.c.j 
ora 15, lâ Cimitirul 
Baptist din Deva.

Vei rămâne veşnic 
în inimile noastre!

(18140) »

S.C. ELVILA IMPORT-EXPORT S.R.L. 
Deva, 22 Decembrie, bl. 6 /2  

Tel./Fax 054 — 620549 
OFERTĂ SPECIALA 

EN GROS
•  Zahăr 890 le i/kg  +  TVA
•  Bere Timişoreană Pils
•  Bere Timişoreană Premium Pils
•  Bere Hophen Konig (Baia-Mare)
•  Bere Steffl
•  Bere Schwechâler
•  Bere Kaiser
•  Rom, vodcă, rachiu alb, cognac, secărică, 

alcool 87% lichioruri (Porto, Cherry, Ca
fea, Ciocolată, Kiwi).

Depozitul firmei este pe str. Depozitelor, 
nr. 2 (vizavi de I.C.R.A.). (90284)

S.C. „URSUS“ S.A. CLUJ-NAPOCA '  
A N U N Ţ A  

că plată dividendelor cuvenite pentru e- 
xerciţiul 1994 acţionarilor domiciliaţi în ju 
deţul Hunedoara se va efectua în fiecare zi 
lucrătoare, între orele 9—14,30, la sediul fir
mei S.C. BOLOSSIS SRL din Petroşani, str. 
Horia, iar. .1, sc. C, ap. 34, telefon 545990.

Operaţiunea durează până la data de 30 a- 
prilie 1995. (90283)

F.R.E. DEVA
cu sediul în Deva, str. G. Enescu, nr. 39, 

ORGANIZEAZĂ

m

deschisă, fără preselecţic, pentru lucrări 
.de tâmplărie metalică : uşi din fabţă de alu
miniu. 1 - ,

Licitaţia va ■ avea loc la sediul F.R.E. 
Deva, In ziua de 20 aprilie 1995, ora 10.

Lucrările de tâmplărie metalică din alu
miniu constau în confecţionarea f i  montarea 
â 8 buc. uşi de 0,9 x  2,0 m  şl a tlnU! glas- 
swand de 5,46 as 2,90 m, cu uşă de acces.

. Participanţii la  ■ licitaţie îşi vor prezenta 
ofertele in  pilc şijgiţat. Relaţii suplimentare 
Ia serviciul exploatare reparaţii, tel. 613685
sau 615750, in t. 100. „

[ AGENŢIILE DE PUBLICITATE

' „CUVÂNTUL LIBER" •

Pentru a econgmisi timp  şi bani, pu
teţi publica anunţuri de mică şi mare pu
blicitate în ziarul nostru, fără să vă mai 
deplasaţi la Deva, apelând la agenţiile de 
publicitate din teritoriu : ;

•  HUNEDOARA, pe bdul Dada (tel. 
716926).

•  BRAD, strada Republicii (tel. 
650968), la sediul S.C. „MERCUR".

| •  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma
gazinul „Palia".

•  HAŢEG, pe str. Progresului, nr, 1 
(în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367, 
770735.

Agenţiile ziarului nostru ăsigură, la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunţurilor de 
mică şi mare publicitate.

S.C. INFODIALOG S.R.L.
HUNEDOARA \  .

bdul N. Bălcescu, nr. 1, et. 2, camera 3

r

S P E C I A L A  1
•  CALCULATOARE
1. AT 80386 DX/40 MHZ — 1 610 000 lei
2. AT 80486 DX 2/66 MHZ — 2204000 

lei.
Configuraţiile cuprind:
•  monitor SUGĂ color 14”
•  hard disk 280 Mb
•  floppj 3,5”/1,44 Mb
•  RAM 4 Mb 
TVA inclus.
OFERIM, de asemenea, imprimante, copia

toare, faxuri, subansamble, consumabile. 
Telefon 054/714692, (90279)

S.C. BANC POST DEVA 

Vinde prin

•  1 autoutilitară „RENÂUVT TRA- 
... . FIC‘‘.

Licitaţia va avea loc în data de 7.04. 
1995, ora 9, la sediul Judecătoriei Deva 

.— executor judecătoresc.
i 1 ■

NOU! LA HAŢEG
SC „TN CREDIT PROL) COMEXIM" SRL 

x PETROŞANI *

* Vinde prin depozitul frigoriier ABATOR 
HAŢEG, en gros, următoarele produse :

•  PULPE PUI IMPORT — SFERTURI — 
■4 100 leifkg cu T.V.A.

•  PULPE PUI COPANE — 4 100 Iei/kg 
’ cu T.V.A.

•  PULPE CURCAN COPANE — 3 125 lei/ 
kg cu T.V.A.

•  ARIPI CURCĂ — 3 280 lei/kg cu T.V.A.
•  BURTĂ VITA — 2 800 Iei/kg cu T.V.A.
•  PEŞTE MACROIJ — 2 250 iei/kg cu

ST.V.A. . •
LIVRĂRILE se lac zilnic intre orele 8,00 

— 16,00.
RELAŢII SUPLIMENTARE LA TELEFON: 

543659, PETROŞANI. ‘ : - ‘
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