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Scrisorile lui Goran
Intr-un mic eseu" din 

1984, Cioran, ins soli
tar şi dificil, făcea ' a- 
ceste reflecţii asupra 
senului epistolar: „Con
versaţie ca i r  absenl 
scrisoarea este nn eve
niment major al singu
rătăţii. Adevărul despre 
im autor e de căutat mai 
degrediă in  corespon
denţa decât in opera sa. 
Cui măi adesea opera 
iude •  maSoă“. Şi e- 
xamplifica prin NSetz- 
sehe, care, în operă, po-

aparţinănd altei gene
raţii, oricum nu l-ar în
ţelege, nu produce nici 
una dintre teribilele a - 
sefţiun'i care i-au sporit 
faima. Ele apar doar pe 
id, pe colo, în scrisorile 
către fratele său,- dar 
nici aici nu sunf defini
torii, dominante rămâ
nând tot aspectele do
mestice, grijile pentru 
sănătate, informaţiile fa
miliale, evidenţa pache
telor expediate fti ţară 
şi deloc rarele confesiuni

M E N T A L I T Ă Ţ I

aeazi în Judecător şt pro
fet, iar la  corespondenţă 
nu e decât un biet om 
amărât şi bolnav. Cazul 
Iul Cioran, aşa cum a- 
pâre ei ’.dift substanţia
lul volum Scrisori Către 
cel de acasă, editat re- 
«am de „Humanitaş", nu 
«Stş chiar atât dă con
trastant ca acela al fi
lozofului german, dar 
ilustrează exact aserţi
unea că adevărul despre 
un autor se relevă irăi 
curând în scrisorile pri
vate decât in opera cu 
destinaţie publică. In 
scrisorile către părinţi, 
el apare foarte „burghez" 
şl tandru şi, nevrând de
sigur să-şi contrarieze 
adresanţii, convins că.

făcute pe un ton mode
rat, totuşi pline de rele
vanţă. Adevăratul Cio
ran, adică cel în Iposta
ză de gânditor incitaut, 
cu car e suntem obişnu
iţi, se deconspirâ deplin 
fn scrisorile către prie
teni, unde scapără la tot 
pasul aforismele lui in- 
oonfundabile, teribilis
mele,' *cioranismele“ CSri 
mai exact şi mal concis 
se autodefineşte în 1960: 
„Trăiesc din contradic
ţii şi asta mă împiedici 
să ader la vreo doctrină**. 
Dar nu numai la doctri
ne nu acceptă şă adere, 
ci la nici un f e l ’de grup: 

RADU CIOBANU

(Continuare în pag. a 2-a)

CREDITANSTALT INVE8T ROMANIA

Începând din data de 31.01.96,

in g p s t i  b a n i i  d u m n e a v o a s t t a  ia g

fohduî Român de Investyif apettnd ia serviciile g  

P'& Sftt din Hunedoara, 9r. 22 
ppceenbrie ar.7 şi Peiroşar*î, Bd-lDecenobrie nr,86.

Fondul Roman de Investiţii a Înregistrat in  _  
1995 O creştere a valorii titlu lu i de ®  
participare ech iv a len ta  u n e i dobânzi g  
bancare de 8®(3 î t  _

l.*> f ]  * t i t l u l u i  ; -----—  H

115 500 L E I g

I O îS  W ' l ,  « O M A N  D ®  a
INVESTIŢII ■

(nfer»na^“JafeJ.j06Vî56Ol ^

u  m  m  m  m  i a  i « « i  ş r

D i l X î

Justiţia va pierde 
magistraţi de vaieare!

Interviu cu dl IOAN DRAIA, 
prim procura-,

Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani

' — S i începem, dle prim 
p n e a m ,  prin a puncta 

''câteva condurii la  u n  
s-a ajuns vizavi de aetL 
vitatea din anul care a 
t n e s t

—• In pofida unor dificul
tăţi obiective şi subiecti
ve, iiMşpehtţ perioadei de 
tranziţie şl pe fondul u. 
nei creşteri constante a 
cotei criminalităţii, dar şi 
!n condiţiile unei scheme 
rămase nemodificate, în 
sensul majorării ei, pre

cum şi a unor cadre cu 
mai puţină experienţă pro
fesională, apreciem, fără 
a fi acuzaţi de o falsă mo
destie, că activitatea noas
tră In anul 1995 s-a situat 
la cote superioare faţă de 
anii anteriori, relevate de 
indicatorii de volum şi ca
litate.

A consemnat 
VALENTIN NEAGU .

(Continuare In pag. a 6-8}

întreruperea PRO TV 
generează scandal 

la Hunedoara!
Somaţia Inspectoratu

lui Generai de Radioco- 
municaţii Timişoara, de 
la sfârşitul lunii ianuarie, 
prin care se sista semnalul 
PRO TV în reţeaua TV Cor- 

' vin a creat un moment de 
tensiune in rândul abona
ţilor acestei reţele, dar 
şi între cel doi difuzori 
de programe prin- cablu 
TV NET şi TV Corvin.

SE APRINDE 

SCÂNTEIA

Televiziunea prin ca
blu în municipiul Hune- 
doara este Împărţită de 
către două reţele prţvate:

TV NET, reprezentată prin 
dnii Zoltan Horvath, Dan 
Virgil şi TV Corvin, re
prezentată prin dl. Cornel 
Stan, director la ,S.G. 
Transilvania Trust GATV. 
Colaborarea dintre WV 
NET şi TV Corvin a Cu
noscut un făgaş relativ 
normal până în 26 ianua
rie a.c., când telefonic 
Inspectoratul General pen
tru Radiocomunicaţii, Ti
mişoara somează TV NET- 
ul de a sista semnalul 
PRO TV in Reţeaua TV 
CORVIN. In baza acestei

CORNEL POENAR 

(Continuare în pag. a 2„a)

Q HOTĂRÂRE CONTESTATĂ I
Feste 100 de lucrători de la R.A.G.O.L. Gălan 

s-au prezentat luni dimineaţa la Prefectura judeţu
lui pentru a protesta împotriva unei măsuri a Con-] 
siliului local pe care o consideră abuzivă şi lipsită 
de temei.

Este vorba de faptul că, în şedinţa de vineri, 23 
februarie a.c; Gonsiliuî local tCălan â destituit în. 
tregul consiliu de conducere a respectivei firme. 

Delegaţia lucrătorilor din Călan a fost primită 
[de Gheorghe fJrpghici, preşedintele Consiliului Ju

deţean, Mihail Rudeanu, subprefect, de alţi repre
zentanţi ai unor instituţii Judeţene.

Din discuţiile care au urmat a reieşit în esenţă 
faptul că s-a urmărit înlăturarea directorului Ioan 
Spătăceanu de către* primarul oraşului, Mihai Ne- 
gesc.

Ulterior, la Prefectură s-a stabilit ca la Călan 
să se deplaseze o comisie care să verifice oportuni, 
tatea si legalitatea hotărârii consiliului local de 
destituire a consiliului de conducere al R.A.G.C.L. 
Călan. (V.N.)
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TRIBUNA ELECTORALĂ

Conferinţa de presă a UDMR 

0  ÎNTÂLNIRE A CLARIFICĂRILOR
Turneul preelectoral prin 

judeţul Hunedoara al li
derilor Uniunii Democrate 
Maghiare din România — 
Marko Bela, preşedinte şi 
Takacs Csaba, preşedinte 
executiv — a cuprins du
minică, 25 februarie, şi o 
întâlnire cu membri şi sim
patizanţi ai uniunii ia De
va. în preludiu la această 
întâlnire, staful UDMR a 
organizat o conferinţă de 
presă. Au mai participat 
la ea dnii Fekete Zsolt — 
deputat şi Borbely Mar- 
ton, preşedintele Filialei 
judeţene a UDMR.

Multe clarificări refe

ritoare la activitatea uni
unii s-au realizat cu par
ticiparea ziariştilor prezenţi 
la această întâlnire.

întrebările adresate de 
ziarul nostru dlui preşe
dinte Marko Bela au fost: 

I. Dacă în perspectiva 
viitoarelor alegeri uniunea 
are în vedere vreo alianţă, 
şi dacă da ce criterii vor 
sta la baza alegerii parte
nerului ?

ION CIOCLEL 
TRAIAN SONDOR

(Continuare io pag. a 3-a)

CONFERINŢA DE PRESA

P.R.M. se aşteaptă la o campanie 
electorală dură, dar va merge cu 

' cărţile pe fată
In debutul conferinţei de 

presă organizată de condu
cerea Filialei judeţene Hu
nedoara a Partidului Ro- 
, mânia Mare — ce a avut 
loc sâmbătă, 24 februarie 
a.c., la Deva, la care a  luat 
parte şi dl Ioan Hortopan, 
deputat P.R.M. de Hune
doara —, dl. Ioan Urdă, 
purtătorul de cuvânt al 
filialei, a dat ciţire unui 
comunicat prin care -1» 
în termeni foarte limpezi 
şi fermi —  a prezentat 
poziţia acesteia Intr-o 
mulţime de probleme cum 
a r fi atitudinea antina
ţională şi antieconotaică 
a celor ce conduc ţara, 
demisia generalului Ioan 
Pitulescu, corupţia şi pă
ienjenişul mafiot din ţară, 
atacurile partidului . de 
guvernământ şi ale preşe
dinţiei la adresa liderului 
P.R.M.

în continuare, dl. Ioan 
Hortopan preşedintele fi
lialei judeţene şi-a expri
mat surprinderea faţă" de 
cele afirmate de dl. Vai-, 
doş, preşedintele sindica
tului ,,Siderurgistul“, re
feritoare la nepartieiparea 
parlamentarilor hunedo- 
reni Ia soluţionarea recen
tului conflict din muni
cipiul Hunedoara. Domnia 
sa a adresat o scrisoare 
comisiilor de specialitate 
ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului referitoare '" la 
situaţia în care se află 
S.G. ' „Siderurgica" S.A. 
De recenta criză energe
tică cu care s-a confruntat 
ţara, P.R.M. consideră vi
novat guvernul Văcăroiu, 
care se dovedeşte incapa
bil să conducă destinele 
economiei naţionale. în 
prima parte a activităţii 
sale, actualul guvern a 
avut câteva reuşite, dar 
în ultima vreme se lasă 
condus- dg jpafia financi
ară intemaţionafâ, care 
vrea să facă din România 
o colonie, o ţară de rang 
inferior. Iar partidul de 
guvernământ acceptă aşa 
ceva.

Pagubele suferite de e- 
conomia naţională trebuie 
să le suporte cei vinovaţi 
şi nu populaţia ţă rii De
viza în alegeri a P.R.M. 
este „Uniţi în belştigj- şl 
bunăstare şi do) ani de 
regim autoritar**. .Oamenii 
trăiesc, din ce In ce mai 
rău şi mai greu şi, după 
şase ani de suferinţă, me
rită un trai mai bun. 
Autoritate nu înseamnă 
dictatură, ci impunerea 
respectării stricte a  legilor, >■ 
eliminarea corupţiei, «set», 
eheriildr etc. în . cadrul 
conferinţei S-a subliniat 
de mai multe ori că, dacă 
va ajunge la putere P.R.M. ̂  
ya pune o mână pe ma
tură, iar cealaltă pe fă
raş, II vâ aduna pe es
croci, bişniţari, trădători 
Ş.a. şi-i va arunca dincolo 
de graniţele ţării : *■’ 

P.RJVl va sprijini mo
ţiunea introdusă recent In 
Parlament. „Deci veţi vota 
alături de opoziţie?" a 
fost întrebat dl. deputat, 
care a răspuns: „Da, în 
acest caz, ceea ce nu în
seamnă că ne vom alia 
cu opoziţia". Listele cu 

. candidaţii cu care Filiala 
judeţeană Va merge In 
alegerile locale se defini
tivează în aceste zile. 
P.R.M. ştie că viitoarea 
campanie va fi extrem de 
dură, dar va merge cu 
cărţile pe faţă şi va răs
punde prompt şi docu
mentat la toate acuzaţiile, 
învinuirile ce i se aduc' 
— total nefondate — dlui 
Cornel Vădim Tudor s-au 
ivit şi se înmulţesc după 
ce domnia sa şi-a anunţat 
candidatura la Preşedinţia 
României — ceea -ce ar
gumentează faptul că 
multora, inclusiv actualu
lui preşedinte, le este tea
mă de domnia sa. Dl 
C.V.T. a afirmat că nu 
Vâ mai participa 4a lucră
rile Senatului, dar se 
speră că va reveni asupra 
acestei hotărâri.

A consemnat
TRAIAN BONDOR

una pe 2 ?
0  Halal =  expresie uzuală prin care 

poporul îşi arată mulţumirea faţă de aleşii 
săi.

m u



Scrisorile lui Cioran
(Urmare <fio « tei“ originare e o p e r-1

—--------— - • r  --------- m'anenţă a vieţii sale. ‘
„M-ana convins că toate echilibrată doar de ad- 
neplăcerile fa viaţă vin miraţia niciodată epui. 
din Participarea la  un zată pen tru . limba ro- 
grup aUrşriVe*, Scria mână, in contrast cu a lte i 
asta în 1948, după ce în limbi şi In primul rând / 
193? îi anunţase cu un cu cea franceză, „idiom J 
ton peremptoriu pe Mircea fără rezonanţă poetică ţ 
Eliade-, pMai *>uit ea şi nici metafizic**, a- l 
niciodată m-am convins flat în evident declin,/ 
că Garda de Fier este nemaifiind vorbit decât 1 
Ultima şansă a Români- de africani ş i 'd e  valahi. \ 
ci (_J Orice gest de di- Cea mai sintetică expre»1 
namltare a democraţiei sie a acestei viziuni se / 
în România este un act află într-O scrisoare din ţ 
creator". De altfel, tre- 1982, către Gabriel Lii,1 
buia făcută distincţia ceanu: „Acest g ^ i  (iim-1 
netă intre scrisorile de ba română) este unic3 1 
până in 1945, în care scuză a ţării noastre, iţi ţ 
enormităţile de acest fel vine câteodată să spui l 
nu erau nişte accidente, că ai noştri compatrioţii 
şi cele de după stabili- au sunt demni de limba! 
rea definitivă la Paris, ce o vorbesc. Ea le este, * 
când contactul profund intr-adevăr, infinit su- \ 
cu „ideea europeană" de- pertoarâ". Este unui din l 
termină o reconsiderare marile paradoxuri ale/ 
radicală a convingerilor acestui „scandalos" gân-1 
sale juvenile, mărturisită ditor, unul# dintre puţi- \ 
în repetate rânduri. An- ml ear# au, deschis cui-1 
corarea intr-un fonda- turti române a poartă; 
mentali»» mesianic şi spre universalitate; re- ţ  
autohtonist nu poate dura fuzând limba maternă l 
în cazul umil om cult pe care o venera, a  de- 1  

. dublat de un caracter : venit umil dintre cei mai > 
nu mai departe decât iu mari stilişti, recunoscut \ 
1949 va vedea te  mişca- ca atare; ai culturii f ra i-  i 
ra i legionară te  ave»- ceze. 
tară pe cât de stupidă Scrisori către cei de ] 
pa atât de tragică", acasă este o carte tx - ' 
Drama sa mărturisită e traordinară, în car» Cto- i 
scepticismul, neputinţa ran se autoradtografiază,. 
de a  se consacra unei rrievându-şi toate mo- ’ 
credinţe. Nu-1 susţine csnismale intime care I 
stei măcar credinţa în i-au determinat de-a fon- i 
pepprfoi neam, Dirapo- gul vieţii evoluţie gân -, 

dezavuarea «gin- dirifc

Dacă elte universităţi 
populare au dificultăţi, 
cea care funcţionează In 
cadrul Casei de Cultură 
Haţeg are un alt statut 
în  zqnă nu există insti
tuţii concurente care să 
organizeze cursuri de 
calificare. Jar certificatele 
eliberate cursanţilor sunt 
recunoscute, mulţi patroni 
trimiţându-ş» angajaţii, 
mai ales la cercurile de 
contabilitate. S-a întâm
plat şi aici cu vreo 3 
ani în urmă ca cineva stră-

tea Populară Germană, cu 
sediul la Bucureşti, le-a 
adus câteva donaţii; un 
calculator, $ maşini de 
sorbi electrice, un radio- 
casetofoo. Aceste donaţi», 
ca şt m a n ile  de cusut 
premise, sunt pentru cer
curi o bus* aiateri*» in- 
dispensabilă instruirii 
cursanţilor.

Cercurile organizate sunt 
destul de _ multe, ele dos- 
făşurându-se şi în zilele 
de sâmbătă şi duminică.
In acelaşi timp, sunt şl

Ptpuiart Haţeg

in de oraş să realizeze 
un cur* de contabilitate, 
pentru care multe femei 
au plătit atunci bani mulţi, 
dar nici până azi n-au 
primit aici o diplomă, ci 
doar.,, explicaţii. O întâm
plare neplăcută pentru 
unii, dar benefică pentru 
Universitatea Populară 
Haţeg. ■

Dna CorasAta Vasiu, 
care răspund* la Casa de 
Cultură Haţeg de activi
tatea universităţii, preciza 
că afilierea ia  Uniyersita-

Cabinete medicale sau extinderea r»
La sediul vechi al Ca

sei do Ajutor Reciproc 
a Pensionarilor Deva, si
tuat te  strada l Decem
brie, nr. 11, s-au amena
jat şi pus în funcţiune 
cabinete de fizioterapie şi 
de efectuare a injecţiilor 
şi altor tratamente pentru 
membrii casei. Acestea 
sunt dotate cu aparatură 
de specialitate şi «unt de
servit» de cadre bine pre
gătite, eu o îndelungată 
activitate profesională. 
Tratamentele sunt In to
tal gratuite.

Pensionarii care benefi" 
ciaaă de aceste servicii, 
înfiinţate în scopul ocro
tirii sănătăţii celor vârst
nici, au la îndemână. In 
aceeaşi clădire, cabinetul 
medical unde se fac con
sultaţii, se scriu reţetele 
pentru medicamente şi se

dau recomandări privind 
tratamentele necesare.

, Din primele sile de 
funcţionare, serviciile noi
lor cabinete «unt solicitate 
de numeroşi pensionari. 
Astfel, între 10 ianuarie 
şi 20 februarie, s-au pre
zentat pentru injecţii' ş* * 
alte tratamente 314 per
soane. Pacienţii exprimă 
mulţumiri şt au euvinte 
de apreciere pentru ceea ce 
s-a făcut spre binele kw*.

Cu toate acestea, unii 
membri ai CARP, cei drept 
puţini la număr, contestă 
funcţionarea cabinetelor 
medicale şi de tratament 
şi doresc desfiinţarea for 
şi extinderea în acel local 
a clubului pentru jocuri 
de rummy, table şi şah. Con
siliul de Administraţie al 
CARP Deva solicită opi
nia membrilor casei; do

resc menţ 
lor medicale şi de trata
ment sau suni pantei des
fiinţarea lor şl reînfiin
ţarea clubului în acel spa
ţiu? Flecare membru tot 
poate exprima opţiunea 1» 
sediul nes» al casei cu o* 
cazîa deplasărilor la ca
sierie pentru plata coti
zaţiei .sau a împrumuturi
lor,

diverse. Abia Încheiate, 
cercurile de contabilitate 
pe calculator, de iniţiere 
în contabilitate şi de ste
nodactilografie simt re
luate de Ia 1 martie, de
oarece testându-se piaţa 
muncii s-a văzut că este 
nevoie da aceste specia
lizări. Pe lângă acestea 
se vor iniţia un cerc de 
croitorie şi altul de ali
mentare publică.

Cercurile de yoga, de 
dana modem pentru co
p ii şl tineret şi de calcu
latoare pentru copfi com
pletează activitatea uni
versităţii O «ctildfote 
benefică persoanele* inte- 

. resate. in special copii si 
ta n d . căci .pe lângă cu
noştinţele dobândit* a- 
cestea au şi avantajul u- 
nor tarife rezonabile a_ 
eh state te două rate.' Dar 
est* profitabilă activita
tea Universităţii Populare 
şi pentru Casa de Cultură 
Haţeg, constituind o sursă 
de venituri, care, te  ştie, 
sunt foarte mici în dome
niul culturii.

VIORICA ROMAN

SATELE COMUNEI GURASADA

i i

ta  Oficftil poştal din,
Gurasada am foSMcfi I»
0 oră de vârf. Se numă
rau bălti. se tetpărţeau- 
ziare, scrisori, tetefrsm e-

— Este o zi ceva mai
aglomerată — ne spune 
dna Adriana Naghi. diri
ginta oficiului: zi de
plată a pensiilor. Fiecare 
factor poştal are o mare 
răspundere: pensionarii
să-şi primească banii la 
vreme. J •

— Dar abonaţii la „Cu
vântul liber"?

— l-a fel. Ca in fiecare
zii -V — f

— Câţi abonaţi ' aveţi 
luna aceasta?

—• 223. Numul lor se 
menţine.

Factorii poştali erau gata 
de drum. Schimbăm câ
teva vorba cu dumnealor:

Eu li servesc pe să
tenii din Gothatea şi U- 
lieş. Am 65 de abonaţi, aş 
zice permanenţi la ziarul 
nostru judeţean. Le place 
ziarul — ne spune dna 
Magdalena Dan, poştăriţă 
de peste şapte ani.

Un fecior fain, cu tol
ba plină, cu bicicleta, gata 
să pornească spre Câm
puri Surduc şi Gîmpuri

t  *
l,. '7 . H v 7

|  C« sediul în Deva, str. Depozitelor, m  
1 17. înregistrată la Registrul Comerţului sub 
j n r .  J20/123/1991, cod fiscal 2U 8U 1.

1 Anunţă intenţia de majorare a tarifelor 
* de transport şi prestări servicii, din momea» 
« tul creşterii preţurilor Ia carburanţi,, piese, 
imateriale, energie electrică.

i
|  —» iiciMiiun; cu ie r,
1 «

de Sus. L-am prezenta» 
pg* Florin Opriş, poştaş 
cu vechime de... un an.

— Fterise, c a ia ,» vteţa 
. de poştaş? -

— b*«d bine SMMbafLo 
Pe teama. Ea are vechime 
aici. Stei pasiunea fo pen- 
tru  meseria asta învăţ şi 
eu

— Eu am mulţi ani Ia 
poştă — ne spun® dna; 
Aurora Opriş. Lui Florin 
îi nlaee. Dar la nuntite de

: abonamente 8  bat: «o am 
aicL în satul de centru,; 
49, el are, in două sate. 
numa i 4L

— Da, mamă. Dar ou 
mă doc eu biciclete. Pfu 
nă într-un Ioc, apoi ore 
pe cărări cu pasul — slce
Florin

Pleacă tânărul poştaş. 
Apoi maicâ-sa. " î t  undfi- 
rese eu privirea.

— Bonă idee v-a venit 
să scrieţi din când tn când 
şi despre ceea ce tac lu
crătorii unul oficiu poştal 
sătesc, tn multe situaţii 
sunt nebăgaţi in scamă 
— vorbea eu un pfe de 
nostalgie în glaş dna di
rigintă Adriana Naghi.

. Am. făcut o. Şi o vom face,

Gh. I. NEGREA

* ;

S.C. ROMCAMION S  A. DEVA

B eneficiari:

—  persoane fizice;

«91. eo B L 4 ® * sm m ejt m m t
* o f  A & M u w tn tA T f*

prşzsritnl* (f»d*ctar *efj

^  ÎBtrsaoa răspundere penta «mamitei
y llW . f i  P * * * # te v fS ( ■: '■ ■ ■. /v;;:.:-*

«y- jUsU îejiM
neecfttisctate intnisMtanj 
cotabartiariior.

Mimitrf ÎAfet# ftiiihltrsfu hm rhV mi *ţţ*f o V U U Ş V ţ  »v v l v  ^ j i U t l i r U U t y  V — f  ***

pa«tâ ’

—- agenţi economiei cu capital de ştiri f i i :  
l p riv a t. (180) i ;
* ' ' tj

generează 
scandal la Hunedoara !

(Urmare t)

somaţii, din data de 27. 
91. 1996 TV NET-ul în
trerupe semnalul te re
ţeaua TV CORVIN, fapt 
ee declanşează conflictul. 
S.C. Transilvania Trust 
CATV anunţă abonaţii, 
prin reţeaua proprie, că 
„semnalul PRO TV a fost 
întrerupt abuziv de către 
TV NET, îndemnându-i 
totodată să boicoteae şu- 
ccastă societate".

ta  aceeaşi zi, la sediul 
TV NET îşi face apariţia 
dl. Cornel Stan, împreună 
cu poliţia, unda se în
cheie un protocol prin care ,
*e sugera TV NET-ului 
să dea semnalul PRO TV 
în reţeaua Corvin. Trans
misia semnalului PRO 
TV se reia până luni, 
29. 01. 1996, când se pri
meşte o nouă somaţie din 
partea I.G.R., prin care se

cere reţelei TV NET să 
întrerupă total semnalul 
PRO TV către TV Corvin,
până la obţinerea avizului 
tehnic de către S.C. Tran
silvania Trust jCATV. In 
acelaşi timp şi societatea 
Transilvania Trust CATV 
primeşte o somaţie din 
partea I.G.R. prin care 
se interzice difuzarea ori
cărui semnai (toate pro
gramele) în reţeaua pro
prie, până Ia autorizarea 
acesteia.

Difuzarea semnalului' 
PRO TV de către TV NET 
în reţeaua TV Corvin s-a 
făcut în baza contractu
lui dintre S.C. Transilva
nia Trust CATV şi Media 
Pro S,A., încheiat lâ 25 no
iembrie 1996 până I la 
autorizarea tehnică a re
ţelei TV Corvin, când Me
dia Pro S-A. Bucureşti va 
pune la dispoziţia socie
tăţii hunedorene un deco
dor. A

I.G.R. CONSIDERA
il e g a l a  f u n c ţ io 

n a r e a  TV CORVIN

tn  opinia I.G.R. func
ţionarea TV Corvin este 
ilegală întrucât reţeaua nu 
este autorizată, fapt pen
tru care a luat măsura, 
conform Legii audiovizua
lului art. 38, pct. 2, de 
interzicere a tuturor trans
misiunilor, nu numai a pro
gramului PRO TV.

Di. Cornel Stan, proprie
tarul TV Corvin, acuză 
I.G.R. de rea-credinţă în
trucât deşi a depus o ce
rere în data de 7. 10. 
1994, prin care solicita 
autorizarea reţelei, aceasta 
nu s-a făcut, cu toate că 
I.Q.R. avea obligaţia să o 
facă te 20 de zile de la 
depunerea acesteia, ne-a 
precizat Intertocutojni.

Opinia I.G.R este alta, 
deoteec* licenţă s-a eli
berat de către C.N.A. pe

s-a i
AGROSOrr SRL. 
doara. societate care 
transformat ulterior tă  
Transilvania Trust CATV, 
iar cererea din I  s e te a ,  
brie 1994 figura pe ve
chea societate.

Pentru emisia neauto
rizată de programe, con
form Legii audiovizualu
lui. I.G.R. a sesizat W: 
dată cu somaţia de intra» 
rudfere a transmisiei du 
către TV Corvin şi Pa*, 
chetul local Hunedoara, 
fapta fiind considerată •  
încălcare a a r t  40, pct. t  
din legea de mai sus. Cart 
este că din fot acest con
flict, cei care vor pierdu 
în  final surit cei aproxi
mativ 10 000 de abonaţi 
racordaţi la reţeaua TV 
Corvin, a căror situaţi» 
este neplăcută, prin nit. 
recepţionarea programă» 
lui de televiziune PDO 
*V, _ 
audienţă.
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Por
n»

_ it 
potrivii unită-

V* 38 ’ fctewsfe' a c ,  se 
fanplincsc 63 cfc an» Ar 
c&ntJ. prin «înaltul Decret 
ns. 4 8 r  a  fost aprobat 
.jBegutaseantui . apărării 
pastile contra atacurilor 
aerierae‘* act prin care- s-a 
legiferat tel&fiţarea Ap*, tastrufe, precât» şt ~ sie
rării Pasive, rare olteri- unor accidente industriala
o r a primit denumirea de majore creşte
Apărare Civila, Iar frtk lectici eivffle 
p m en t de Protecţie O -*  tarare; 
tăia, . ■ Totodată,

Protecţia Civilă dta Ro- vile fr revin
activitate ca tn~ de trecere M

. . . .
^  a@iQL ta\ W4i

s .

celelalte autorităţi ale 
.•KftninistrRţfri publice 
centrale şi locale, afipntii 
economici şi fmfitufftfe 
publice se pregătesc» pen
tru starea de război sau 
alte situaţii speriate, cum 
sunţ calamităţile naturale 
şi catastrofe,

Continuând frumoasele 
tradiţii făurite de înain
taşi, unităţile şi formaţi
unile de protecţie civilă, 
credincioase poporului şi 
animate de ifn fierbinte 
patriofiştn, ă*-au afSturat 
maselor populare h» Re
voluţi» din Decembrie 
1989. contribuind la vilş. 
toria acesteia.

ţii m& 
vitâtii de protecţie civilă. 
România a  ratificat prin 
decretul nr 224. din 1# 
mat1 1990 Protocoalele a» 
diţionale I şi II la Corn 
ventiile de la Geneva dirt 
12 august J949 privind 
protecţia victimelor con* 
flictelor armate. .

fii continuă, perfecţio
nare şt moderafzare, pro* 
tecţia civilă eonaritnie O 
«Himcnenti fen*»rtantă 
de forte da prettctte desti* 
nate ducerii, alături, de 
cefeinfte forte, a acţiunifor
de apărare *  tarii. |W?)

PcofrcUri Civila, 
tng. o v ro r tr  iu g c a

BINGO PLANETA GAMBRINUS 
HUNEDOARA

■  bile la gospodăria anexă a unităţii noastre. Li-J 
■citaţia va avea loe în data de 4 bfertîd 1996 i

II ora 12 la sediul Inspectoratului Şcolar Jude-1 
ţean din Deva, str. Gh. Bariţiu, nr. 2. Relaţii I  
la tel. 213315. (171)|

BANKCOOP ORĂŞTIE I
Organizează în data de 29 februarie 1996,*

I la sediul Judecătoriei Orăştie, birou executor |  
judecătoresc, ora 9, licitaţie pentru: •  im obili 

iGeoagiu Sat, str. Morii, nr. 9 •  imobil Orăştie,|

I str. Pricazului, h l  52, ap. 21 •  imobil Grăştie, I 
str. Căstăului, nr. 2 •  imobil Rum os. nr. 2411 

I #  imobil Romos, nr. 186 •  iambii Spini, nr.l 
| l 5  •  imobil Orăştie, str. Crişan, nr. 62 A S g  
■autocamion Raba. Informaţii Bankcoop Orăs-g 
|t îe , telefoane: 647565, 647569. (tTW fl

I 
I
|  SUPER BfN G # în data de 29- februsifej 
f  1996, «rele 24,
. Premiu linie — TV color. g
§  Premiu B IN G O a u to tu r ism  Dacii» 1310.1
I Preţul unui bilet este de 25 GQ6 fel. I
■  Vă. aşteptăm! . (6396696) j

|  CONSUMCOOP ORĂŞTIE |

î /  Cu sediul hi str. Nieotee Băfcesca, nr. 8.Şj Scoate Ia licitaţie lucrarear Creare de a c - |
gccs in unitatea de alimentaţie pubReă pesta-|
garant „DACIA** Orăştie, din trotuar. |
f: Documentaţia se găseşte Ia sediul unităţii.»
|  Licitaţia va avea loc în  data de 11 mar-B

I tie 1996, ora 10, lă sediul unităţii. |
De asemenea, scoate la vânzare, 2 chioşcuri» 

|d in  material lemnos şi tablă, aflate In locali-1 
gtatea Tămăşasa şi Orăştie. ' ■ I  
|  Informaţii suplimentare lâ tel. 641716 sau*  
■  642393. (179)|

| ----------- LICEUL TEOB- tT^ T E O-------------- [

|  Organizează licitaţie publică deschisă
| t n i  închirierea unor spaţii

Privatizare prin 
cupoane nominative 

şt certificate 
de proprietate

S.C. TESMA S A . LUPENI 
bdul Păcii, nr. 2  bi* tel., fax 054 - 560773 

PRIVATIZEAZĂ PRIN CUPOANE 
NOMINATIVE ŞI CERTIFIC AVE DE  

PROPRIETATE 60 % DIN CAPITALUL 
SOCIAL.

Dacă numărul cupoanelor natnmaifcie ş i  i 
al certificatelor de proprietate va  depăşi fi® ? 
la» sută din» capitelul social a? societăţii, vor in 
tra criterii de selecţii : .

—* cei care lucrează la S.C. TESMA S A . 
Lupeni şi rudele de g rad u l I  afe acestora;

— cei care an ieşit te  pensie de te S.C. 
TESMA S.A .;

cei Care- au îueraţ la S.C, TESMA S.A.*
S  C. TESMA S.A. LUPENI 

OFERĂ :
1. Siguranţă în menţinerea valorii Stor 

ţiunii depuse.
2. Posi-biHtatea transformării dividendelor ,

î»  noi acţiuni. ţ
3. Rambursare» contravaterti acţtanilor la r  

cserere după o perioadL de minimum 2  ani dă 
la  depunere.

A  Posibilitatea achiziţionârfi ca priori
tate a prwiuseter sodet#ţiL §

la  conducerea şi elabora- V 
n^ţ steâteguei saefetăfi comercial®. |

■•tiŞ i I6. Prioritate Ia îecadradea In munca ».apţii 
personal tehnic şi menritor hx limita locuri- » 
lordisponibile- la societate.

?. Posibilitatea, îa  caz de- deces, de pre- ! 
laşa» a acţiunilor de către ceilalţi memtei ai I 
fanalteb

Alte date referitoare: la SC . TESMA S-A. | 
Lupeni se pot obţine de? la  sediul, firmei. i

Cupoanele nominative ş l eertifteadele am | 
depurr îa Ofîcfal Poştal Lupeni şl Ia eentrele r 
de subscriere din ţară.

MANAGER,
Ing. ec. Vted

SUNTEŢI SOCIABIL ŞI AMBFŢIOST 
AVEŢI NEVOIE DE VENITURI 

: SUPUMENTARE?
Dacă rfa, v* oferim •  colaborare de lungă 

durată, Ia o activitate cu ptrspeettve.
TeL 054/21364$ (şemtrtr programare ş l în- 

terviujţ orele 14—17 de hm î până

I

5

Cet mai mare distribuitor tm  g e m  d i» ţara de

ÎMBRĂCĂMINTE b a l o t a t a  

IMPORT VEST

V A  O F E R Ă
imoracaminre sortata 
— ofertă bogată în sortimente de sezon

•  îmbrăeteiânte nesertată, colectare originală 
în p a n 0  între 5—15 kg

I Cctrtitaiea minimă de vânture MO kg

n o a s t r ă  s p e c ia l a  i

•  Ciorapi paatafeni strech cu efect medicinal 
— toate mărimile, toate culorile.

CELE MAI AVANTAJOASE PREŢURI f  1 
, Adresa birourilor: Q uj-N., str. Iuliu Ma- 

nfu, nr. 6. ■ Teieioo/Fax 964 — 194030 (luni — 
vfnerl r 0-16). Orar depozit t satul Vlaha, îm- 
tre luni şi sâmbătă, 8— 16.

N O U L . M A G A Z IN

D E V A S A T

I 11

Str. Avram tencu, Bl. H î( parter 

VĂ OFERĂ:
iNSmATH RECEPŢIE SATEUt 

SI COMPONENTE
SI GAMA COMPLETĂ A PRODUSELOR

'  NEI -
• Televizoare:calatcu d ia g m a la  în tre $ 4 -  âî'ora*
•  T d m .

m R a d itm ^e t^m e stereo cu si fără CD
* Frigd*f*yemgelaiGare şimmM ăefngar$f$

; * M o ş im  au to m ate d e  spă fa t m  încărcare

frontală şi verticala /  :^ / / v
A sp irato are

TOATE ACESTE PMMSEU PUTEŢI CUMPĂRA 
^ E0 PIAŢA ÎN 12 RATE LIÎMARE PRîN g

ÎCOdP,

A C E S T E  P WSD&SB
I Z  PVTETÎ GĂSI Ş f L A  MAGAZINELE D lN t  

-  mtmMtOAMA: B -d u t t B e r t ă ţ i i .  n t .Z  

W  - m m m  S tr .  R e p u b lic a  n r . 1 9  « 1
HAŢEG; P-fct U rn irii n r . l .  B l  P 3 3 .  p a r te r

SUCURSALA ASMrURÂRI 

„ION ŢHHAC“ S.A. DEVA

pe bază de contract de

db teren,
şie aeeeptă munca ne teren, varsia n n w j  

ani, d e d a  superioare, cu experlen|# I 
şi de conducere p ela ţil |  

ea aspect t e k  plăcut, fără aa- ;

se marutează faentru:
—  1 inspector .)
— 1 inspectmt

. ^ —  1 tespeetor
•  Hunedoara — 1 inspector

Petroşani — 2  inspectori
Orăştie -' —  1 inspector

I «form aţii la t e l  054—221549 .sau direct 
; Ia sed iu : Deva, Aleea Crizantemelor, bi. E  l  A 
I B, sc. 2, ap. 2  (parter).

I
r
I
I
1 /

I9 ,
I

PARBRIZE EP
A.8.E.R.

&  * « * tu  <* v ta n w n  au to  0  S U trm  rt>n.pUt d t
t t f a iw l i  Ct <** m /  m ari,
p » W ,/rf/»  d i n  t i r r m a n i a  ^  0  H t c n l h r ,  . . . p . d t  *  d e  e n t i t a t e  

Ceieepn de 7V*/

T COMLXZI iT
0  * ţ ) e e ( i t e i  a c e r t i h i l e

| -  eaegtrtav.ra 14. tUAIu 05* 219167
i - |  PO rR  Altei 5in«uh«lm. Compte»:Eun»ra '̂

A parbrizele noastre simt mereu ut fa-
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•  Vând casă şi grădină,
Sîrbi, nr. 29. Informaţii 
Mane Ionel. 1396072)

•  Vând Ford Escort, a_ 
variat (eventual piese), 
tei. 626804.

•  Vând două vaci, tră
gătoare. Tel. 624125.

(396075)
•  Baza de recepţie Orăş

tie cumpără de la popu
laţi® porumb boabe STAS, 
preţ 270/kg Tel. 641896.

(3864)
•  Vând Saviem carosa- 

tă. Ĉ> tone, cabină me- 
Ae, Stare foarte bună,

TV 1,5 tone. 
Braşov, cabină, şa- 

punte spate, noi. Pe- 
404, combi, 1990, 

60 000 km, stare irepro
şabilă, maşină cusut in
dustrială UMC, şaibă la
terală tractor, U 650 pen- 

tăiat lemne, batoză 
•tc, Informaţii Orăştie, 
tal. 642948. (3965)

: •  Vând mânză trei ani, 
Geoagiu, tel. 322, preţ 
«egociabil. (63967)

' 0  Vftnd pati-bar utilat, 
|p  funcţionare, în Brad, 
piaţa agroalîmentară. In- 
11 ~ . la Benea, tel.
•51901. după orele 24. ■ 

(3542)
•  Vând clarinet n o u  

informaţii tei. 656100,
05*5)

•  Vând- motor Şi cutie
Şgm . 1300’ perfKîtă stare, 
• 6  OM, Păucineştt, nr. 
» .  (2998)

•  Vând casă Gtfştur,
CH. informaţii tel. 729269; 
4 W* 15- (6520)

•  Vând «nobilă sufcage- 
4 it. . to i şi trei corpuri 
4t#W»*c în stil vechi ger- 
dW fc.ig f t  . 711080. .: (6621)..

iW-Vm&A diverse garni
tu ri de mobilă şi alte bu

ri. TeL 711312. (6522)
Vând «casă, curte, 

lină. Sin tandrei - 12Q.
formaţii Peştişn Mare, 

ar. 29. (6849)
»  Vând Citroen CS în

matriculat, stare bună. 
Bel. 712313. (6523)

•  Vând urgent Renault 
ffcsţfic pentru marfă şi 
persoane, stare perfectă, 
tel. 614485, orele 9—16, 
*12487, permanent. (6822)

0  Vând Opel Rekord 
1900, tel. 711936. (6815)

•  Vând casă 6 camere, • 
baie, apă curentă, grădină 
69 ari, Brîznic, nr. 64.

(6815)
•  Vând Fiat Regata Die

sel, preţ convenabil, talon 
VW Pâssat. tel. 224667.

(6817)
•  Vând Oltcit '  Club 

stare perfectă, 28 000 km, 
tel. 219170, după ora 15.

(6807)
•  Vând talon Opel Com- 

tnodore 25 şi piese de 
schimb, Orăştie, teL 641296.

. (0604)
•  Vând casă trei nivele,

nefinisată. Deva, A. Vlai- 
cu, 93. teL 616366.

•  Vând un ha pădure
sat Lunca, corn. Băiţa, teL 
730039. (6226)

9  Vând casă, pământ.

HOMUmADi $A . Braşov 
., Ssdttsk 4t fşitr—ilut  
p  , VdrtMabiUwt 

cauţi colaboratori 
(peroane juridice) pcntni 
piaţa de valori mobiliare.

• uit* central
■K
■ leitfoit

iUMMUtH
•!MpSâ

ap. 63. (6801)
•  Vând Dacia 1300 pen

tru piese schimb, tel. 
661623-sau 660859. (6802)

•  Vând casă Deva, str.
V. Babeş, nr. 31, tel. 
620282. " (6819)

•  Vând Dacia combi,
fabricaţie februarie 1996, 
tel. 217877. (6843)

•  Vând tăuras, 260 kg,
Veţel, tel. 665164. (6847)

•  Vând sajcofoane Impe
rial şi Timiş Superior, ta
ragot texiolit, Clarinet 
Beum, acordeon 80 baţi, 
pod ■Dâcfa; tel. 247829.

' ' (6845)
•  Pierdut carnet şomer 

pe numele Stoia Ioan 
Gheorghe. Se declară nuL

(6803)
•  Pierdut autorizaţie 

258526/1903, eliberată * de 
Consiliul Local Şoitpuş, 
pe numele Vasiu Vergina. 
Se declară nulă. (6618)

0  Pierdut căţea Cio
bănesc German; în 12 ” fe
bruarie. Găsitorului ofer 
recompensă, tel." 211128, 
orele 9—16. (6820)

•  Închiriez spaţiu co
mercial (27 mp), Babeş, 
22, tel. 221112. " (396076)

•  închiriez mese de 
biliard complete, tel. 
211041/219232, 8—15. (6232)

•  SC H or SRL Orăştie 
anunţă intenţia' de" majo
rare a preţurilor începând 
cu data de 18. 03. 1996.

(6812)
•  SC Start CATV SRL

anunţă intenţia de majo
rare a abonamentului lu
nar, la suma de 1880 lei, 
începând cu data de 1 
aprilie 1996. (6519)

: •  . SG Nagy Etena o
Company SNC Băcia, nr. 
113‘ A anunţă intenţia de 
majorare a preţului . la 
pâinea albă de 1,5 kg, în-

martie 1996, în funcţie de 
scumpirea materiei prime

(68Q6)
0  Cetăţean francez, re

zident in Rpmânia, pro
prietar ăl unui teren în 
Franţa de 2005 mp, în 
valoare de 300 000 FRF 
(60 OQO dolari), neputând 
să-l vândă, pune acest 
teren în vânzare prin lo
terie. . Puteţi câştiga acest 
teren .cu avantajele pe 
care Te aduce —- viza per
manentă pentru Franţa 
şl celelalte 6 ţări schen- 
gen — dacă participaţi la 
loterie. Pentru a participa, 
trimiteţi 100 franci fran
cezi (sau 20 dolari) . cu 
numele şi adresa dv. (cu 
confirmare de primire) 
domnului Jacques Espezel, 
Oficiul poştal nr. 1, Că
suţa poştală 80, Bacău 
5500. Trafgerea la sorţi va 
avea loc în prezenţa unui 
notar pe 31 mai 1996. 
Puteţi participa la loterie

COMEMORĂRI

•  28 februarie — 
5 ani de când dra
gul nostru

CONSTANTIN
VIENESCU

ne-a părăsit pentru 
totdeauna. Odih-
nească-se în pace! 
Familia. (6885)

•  C« -triate- sentimente 
şi durere mare amintim 
trecerea unui an de când 
bunul şi iubitul nostru 
*oţ şi tată

----- m Ak c u l k ţ

una. Dragostea 
aă-ţi veghere somnul ţar 
odihna ta s i  fie ta  aed  
netul burată. ~ Dumnezeu 
să te odihnească fin pacei 
Soţia Angela, fiica Adina.

(6230)
DECESE

•  Cu adâncă şi ne- 
ffnărginHă durere a- 
nunţăm trecerea în ne
fiinţă, la vârsta de 

i 59 de ani â  dragu
lui nostru <
©c. ZENO BAI CU 

director economic la 
SC „Condor** SA De
va, om de aleasă o. 
menie şi probitate 
profesională.

Familia îndoliată 
vă Invită să-i aduceţi 
un ultim omagiu la 
Casa . Mortuară din 
Deva şi să-l con
duceţi pe ultimul său 
drum joi, 29 februar 
rie 1996, In şa tul na
tal Strei.

f  Soţia Marfa, flCfl 
Căijn, nora LiliaRa şl 
nepoţica Alina te vor 
plânge mereu şi nu 
te vor uitaniciodată.
•; Sufletul - tău cald 
şi spiritul tău nobil, 
pe care cei aleşi au , 
avut privilegiul să Ie 
cunoască, ne vor ve- 
jţhea neîncetat şi vor 
rămâne veşnic vii.

Dumnezeu să te o- 
dihnească! (6827/28)

•  Cu tristeţe in 
suflet, Geta şi Florin 
Ionică, nepoţii din 
Craiova, regretă tre
cerea in nefiinţă a 
unchiului şi naşului 
lor

ZENO BAICU
Suntem alături de 

familia îndoliată.
Dumnezeu să_l o- 

dihnească! (6827/28.

,

BANKCOOP S.A., FILIALA HAŢEG 

Vinde la

următoarele bunuri:
•  Casă, curte şi anexe, situate în localita

tea Strei — Sîngeorz,' str. Branişte, nr. 266.
Preţ pornire — 10 000 000 lei.
#  Apartament cu 2 camere, situat In Că- 

lan, str. Bradului, bl. 15, ap. 21.
Preţ pornire — 3 000 000 lei.
licitaţia  va avea loc In ziua de 29. 02. 

1996, ora 11, la Judecătoria Hunedoara, prin 
Executorul Judecătoresc.

Relaţii suplimentare la tel. 770030 ş i ' 
225667 Haţeg. (176)

•  Eugen Drăgulescu 
anunţă- cu durere” co
legii Liceului Comer
cial Haţeg, promo
ţia 1954, decesul ne
aşteptat al bunului 
nostru coleg şi prie
ten »

ZENO BAICU
Transm|tem sincere 

condoleanţe familiei 
îndoliate. (6837)

•  Colectivul de sa
lariaţi de la SC „Con
dor1*. SA Deva - anunţă 
dispariţia fulgeră
toare - din viaţă, in  
data de 26 februarie 
1996 a celui care a 
fost bunul nostru co
leg Director economic

de fnmor- 
. va ara* loc 

JotT 2* februarie 1993, 
ora 12, la Casa Mor
tuară d b  Deva,. Iar 
fnhnaipna hi . satul 
natal Strei Călan, ora 
14.

(Dumnezeu să-l o- 
dihnească In pacei

(8831/29)
.............. 1 ■ t ■ .

•  Salariaţii SC Con®, 
fruct SA Deva sunt 
alături de domnul 
Balcu Zeno Călin la. 
greaua pierdere pri
cinuită de decesul 
tatălui său

ZENO BAICU 
Sincere condoleanţe 
familiei îndoliate. 
r (6823)

•  SC Simako Invest 
SRL Deva, prin con
ducerea apeietăţii, 
eâta alături de faaâi- 
lîa Baicji . l a , dispari
ţia fulgerătoare a ce
lui care' a fost

ZENO BAICU 
un om de aleasă o . 
menie, un nepreţuit 
colaborator. Dumne
zeu să-l odihnească!

(6838)

•  Salariaţii din ca
drul SO Condor SA 
— SUT Deva, profund 
mişcaţi de fulgeră- 
toarea trecere în e- 
tarilitate a celui care

. a fost un desăvârşit 
coleg şl prieten 
ec. ZENO BAICU 

transmit sincere con
doleanţe întregii fa
milii, fiind totodată 
alături de ea. Dum
nezeu să-l odihnească 
în  pace! (6846)

- 0  Fratele Olah Lu
dovic şi familia mul
ţumesc cetăţenilor o- 
raşului Haţeg care 
au participat la fu
neraliile fratelui 

OLAH GAVKIfcA
(2999)

18,00 Observator An
tena 1; 19,00 Focos.
Ştiri din actualitatea lo
cală; 19,15 Timpul Hu
nedoarei; 20,15 Bits-mix; 
21,15 Fa ; 23,45 Biyer- 

j* flaneat  - , _
ă MWftWW W lW W â M r

! ALES? V-ATÎ DECIS?

•u h » e r 1 « r «  p e h t A t a  
o p ţiu tw »  d*

-A{ ORIFICAŢ! Ş A N S A !  

a u  A D E V E N I  A C Ţ I O N A R I ,  

• FGETî A C U M 1

IB H T O SA  ŞI CASA DE COMERŢ nREGINA<« 
% SJWU DEVA

VÂ OFERĂ EN GROS:

O m  taKbte extra la sac şi ambalat 
Făină albă, mălai grisat, zahăr, gris pre-

I%
I%
I%
!  #  Conserve carne porc Ungaria
|  #  Superconcentrate provenienţă SUA (10
j sortimente), aspartan, zaharină, sare de B -  
I măie pentru sucuri la dozator. .

( •  Porumb, sare, uleiuri uromati/ate şi 
pungi pentru POP CORN. 

j Informaţii la DepffiEitul „AROMA" • din 
® D eva. s tr. M. F,m in«ţrn n r. 4fl iW a lu I  fustei.  Deva, str. M. Eminescu, nr. 40 (localul fostei 
1 fabrhd de mobilă). (0306002) 1

i ‘ ' -- - - - Î
j FILIALA DE REŢELE ELECTRICE DEVA j

I Vinde la licitaţie publică mijloace fixe din j 
J dotare.
, Lista aprobată este afişată la sediul filialei | 
î din str. George Enescu nr. 39, Deva. 
j Licitaţia va avea loc in data de 11. 03.1996, |
, ora 10,00, Ia sediul filialei din municipiul Deva, | 
|  cu repetare în data de 18. 03. 1996. I

înscrierea pentru licitaţii precum şi depu
nerea anticipaţiei se face până la data de 
11. 03. 1996 ora 9, respectiv 18. 03. 1996 ora 9. 

Relaţii suplimentare la telefon 613685.
I*
I4 *
\
4.

I'%
Ib
I

■ .%■

Ih
[b

I
k

I: h'
I

S.C. M UREŞUL S.A. ŞOIM UŞ j
• 4'
Vinde din stoc cutisin Ia preţuri negocia- | 

bile. Informaţii Ia tel. 625886.

GRUPUL ŞCOLAR CU PROGRAM 
„ SPORTIV DEVA

Organizează concurs pentru ocuparea pos
tului de electrician.

Informaţii la teL 617015. (175)

S.C.EL». SRL ’
SOCIETATE RQtttNO-MERICANA 

cu trid itlc  in vMiifN' «roaeio' 
selectloflein 

MANAGER DE VANZAEi
eJUBlTU PRELIMINARE: U U

$totiLuiptrlo*re
posesor cirfiet de conducere eventual «islnt 
co««n 1 c41iviiite,prjz.ent« oîacuta 
varsta tatiaa 40 ani 

ÎNSCRIERI SI RCtWH SUPLIMEHTAPE 
• LA TELEFON 054/642584 :

fi*9-
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