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Miercuri, 10 aprilie, 
la Deva s_au desfăşurat 
lucrările şedinţei Consi-, 
liului judeţean.

Pe ordinea de zi a şe„ 
dinţei au Cost dezbătute 
mal multe proiecte de ho 
tărâri privind:

— Aprobarea contului 
de execuţie a bugetului 
propriu al judeţului pe 
anul 1993;

— A contului de tezaur 
la  dispoziţia Consiliului 
judeţean pe 1995;

— Aprobarea raportului 
asupra situaţiei bunurilor 
Consiliului judeţean la 31 
decembrie 1995;

— Aprobarea bilanţului

contabil şi contului do 
profit şi pierdere al re. 
giilor autonome din sub. 
ordonarea Consiliului ju
deţean;

— Transmiterea, fără 
plată — pe bază de pro. 
tocol — a unor proiecte 
tip, către unele consilii 
locale.

Consilierii au dezbătut, 
cu acelaşi prilej, informa, 
rea cu privire la activi, 
tatea desfăşurată de ser
viciile publice ale m i. 
nisterelor şi celorlalte 
autorităţi ale administra, 
ţiei centrale, organizate 
în judeţ pe anul 1995.

Un exerciţiu de democraţie

JO IA MARE

Nu mai puţin de 13 
proiecte de hotărâri s.au 
aflat pe ordinea de z i  
şedinţei de marţi, 9 apri. 
lie, a Consiliului local De. 
va.

In debutul dezbaterilor, 
consilierii au hotărât. în 
unanimitate, ca doctorului 
chirurg pensionar Ioan 
Moza să-i fie conferit t i. 
tlul de Cetăţean de O. 
noare al 'municipiului De. 
va, ca semn al. recunoaş. 
terii meritelor specialista, 
lui şi cetăţeanului, puse 
în slujba oraşului şi a 
concetăţenilor.

Cu toată ordinea de zi 
încărcată, toate proiectele 
au fost dezbătute cu 
multă responsabilitate, şe. 
dinţa constituindu.se în.

1 •  Câte un milion pen-
*. tru familiile sinistrate.

( Loteria Naţională, prin 
t intermediul Crucii Roşii 
j Române, dăruieşte celor 

I 142 de familii din ju . 
I deţill nostru, care în de- 
( cembrie 1995 şi iânua- 
'  rie 1996 au suferit din 
I cauza inundaţiilor, câta 
« un milion de lei. Acest 
|  dar creştinesc distribuit 
,  acum în prea’jma Sfin- 
|  telor Paşti de Filiala 
I de Cruce Roşie Deva. 
I este binevenit pentru fa. 
1 miliile sinistrate. (V.R.) 
J •  In ,,Luna pădurii".
|  DL ing. Ion Crişan, dl- 
J rectorul Filialei Silvice 
I Deva, ne-a informat că
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tr-un veritabil exerciţii* 
de democraţie, ceea ce 
au poate decât să bucur»:

Nu toate proiectele au 
devenit hotărâri Asupra 
unora s.a  găsit necesar 
să se mai reflecte, nu 
pentru că obiectul lor nu 
ar fi în interesul oraşu
lui, ci pentru că, pur şi 
simplu, deciziile imporu 
fante trebuie bine gândite, 
graba nefolosind la nimic.

Printre hotărârile adop
tate se numără achiziţio
narea unei instalaţii pen
tru reducerea consumului 
«le energie electrică la 
iluminatul public, organi
zarea unui târg de ţară 
la Cristur, mai multe 
Concesionări de terenuri 
pentru construcţii. (I.C.)

Dintre înălţătoarele slu j. 
bo religioase care se ofi
ciază In Săptămâna Mare, 
apreciem că aceea căra 
ne impresionează cel mai 
mult şi manifestă e mat 
profunda înrâurire asupra 
vieţi) noastre, este slujba 
celor 12 evanghelii din 
Joia Mare. Minunatul nou 
ce pătrunde , adâno fi. 
inţa noastră îl simţim ca 
pe un fior sfânt şi_l re
trăim mereu, an de an, 
din fragedă copilărie şi 
până la adânci bătrâneţi

In această slujbă ne 
regăsim în rândul celor 
nare, cu sfântă seninătate, 
ăigenunohează cu Iumâ. 
narea aprinsă, ascultând 
cu luare aminte cuprinsul 
tragic al celor 12 evan. 
ghelil. In care ni se în_ 
făţîşează patima cea de 
bună voie a Domnului 
nostru Iisus Hristos. Ne 
imaginăm apoi şi ne re. 
găsim stând pe marginea 
mormintelor tăcute în  
care-Şi dorm somnul «j» 
vecie cei dragi ai noştri. 
simţindu_ne strâns uniţi 
şi cu toţii îmbrăţişaţi de 
dragostea demnă a . lui 
Iisus, căci .Dacă trăim şi 
dacă murim, tot ai Dom. 
ntrlui suntemv‘. (Roman 
14, 8).

Tot în această măreaţă 
zl, an de an, retrăim bu
curia unui eveniment de 
o importanţă covârşitoare 
pentru toţi creştinii — 
întemeierea dunanezeeştii 
Liturghii, aşezământ tai
nic şi sfânt prin car» 
noi ne unim cu Iisus 
Hristos, împărtăşindu_ne 
de roadele Jertfei supre
me, Că astăzi Hristos

în cadrul „Lunii pădurii" 
îri ocoalele silvice din 
judeţul nostru s-au e- 
fectuat următoarele ac
ţiuni: semănat 200 mp 
în solarii, repicări pe

M H
29 ari în . pepiniere, îm
păduriri pe 82 ha şi în . 
treţineri arborete pe 
605 ha, realizându-se o 
producţie de 2 miliarde 
de lei. (N.T.)

•  Magazin „Muzica" 
la Orăştie. Azi, 11 apri
lie a.c., ora 14,39, la 
Orăştie (str. Nicolae Băl-

cescu, nr. 25) se deschide 
un magazin „Muzica", 
atât de aşteptat de iu
bitorii muzicii clasice 
şi modeme din locali
tate. Magazinul aparţine 
S.G. „Gristina Univer- 
sum“ S.R.L. Orăştie, In 
colaborare cu magazinul 
„Muzica" Arad. (M.B.)

•  Azi, handbal femi-
nin. După o pauză mai 
îndelungată, Remin De
va va evolua după-a- 
miază de la ora 16, pe 
teren propriu. în sala
sporturilor din Deva tn 
compania echipei Nl-
tramonia Făgăraş, în
cadrul Campionatului 
Diviziei B. (S.G.)

3ietlcită%i de Jlaşti
Doriţi să vă felicitaţi rudele, prietenii, colegii, 

colectivul de salariaţi, partenerii de afaceri, cu pri
lejul Sfintelor Sărbători de Paşti?

Ziarul .Cuvântul liber" yă pune la dispoziţie Co
loanele sale la costuri accesibile. Vă aşteptăm anun
ţurile direct Ia redacţia prin fax ori prin poştă.

De asemenea, la chioşcurile noastre de ziare din 
Deva, Hunedoara şi Orăştie, găsiţi cele mal frumoase 
şl mal ieftine felicitări adecvate Sărbătorilor de Paşti.

luând pâinea şl binecu. 
vântând.o şi frâhgând.o 
odată Sf. Ion şi Apostol 
zicând: „Luaţi mâncaţi" 
şt luând paharul cu vin' 
mulţumind l_a dat zi
când „Beţi dintru acesta 
toţi", (Mt. 26—28). Apoi 
a adăugat „aceasta să o 
faceţi întru pomenirea 
mea.". Când primele li
căriri feerice se aprinseră 
luminând timid bolta ce
rului, Iisus Domnul aprinde 
In inima Apostolilor săi 
lumina binefăcătoare a 
împăcării şt le-o dă sub 
formă testamentară şl 
prin ei nouă şi întregii 
lumi, cea mai însemnată , 
şi d« căpătâi poruncă ..A. 
ceasta vă poruncesc, să 
vă iubiţi unul pe altul 
cum EU am iubit" (Ioan, 
15—17). Şi apoi mai con- 
vingător le zice; „Mai 
mare dragoste decât a_ 
ceasta rtimeni nu • are, ca 
Viaţa Iui să şi-o'pună pentru 
prietenii săi. Voi sunteţi 
prietena mei. dacă faceţi 
ceea ce vă poruncesc" (l.H. 
13—14). Şi tot în această 
seară la Cină. Hristos

Pr. Dr. 1.0. RUDEANU 

(Continuare în pag. a 2_a)

FURTUNĂ LA CHIŞINĂU
Barometrul politic de Stat a Rusiei ^  nu In 

la Chişinău indică din parlamentul 'Republl- 
nou furtună. Ea a fost cii Moldova. Şi în a_ 
iscată de mal de mult cest parlament, în «safe 
de când preşedintele Injuriile la adresa pre. 
Miroea Snegur nu mal şedintelui s-au aprins 
depinde de Partidul ea la uşa cortului, nu 

Democrat Agrar din Mol- «_a auzit nici o voca 
dova aflat la putere, care să răcorească min
ei făurindu_şi un partid ţile Înfierbântate ale 
propriu şi dezicându.se, taberei majoritare. O. 
In acelaşi timp, de gâ- poziţia parlamentară s_a 
selniţele privind „limba comportat de parcă n.ar 
moldovenească" decre. fi fost de faţă. discor- 
tată. In ciuda argu. diile dintre capii for- 
mentelor ştiinţifice.' ca maţiunilor politice opo. 
limbă diferită de limba ziţioniste, orgoliile lot 
română de către paria- anihilând şi de data 
mental de la Chişinău. aceasta riposta fermă pe

Multă vreme neînţe. care ar fi putut s-o dea 
legerile dintre preşedin. rusofililor. Astfel Sne- 
tele Mircea Snegur şi gur a rămas singur, 
susţinătorii lui pe de o iar parlamentul a hotă.

j
parte şl Andrei Şanghell, 
primul ministru al Re
publicii Moldova, Petru 
Lucinschl, preşedintele 
parlamentului şi majo
ritatea parlamentară pe 
de altă parte, au mocnit 
Recent însă, când pre. 
şedinţele ţării, care este 
şi comandant suprem al 
armatei, a dat un decret 
prin care il destituia 
din funcţia de mi
nistru al apărării pe 
generalul Pavel Crean. 
gă, pentru corupţie şi 
depăşirea vârstei de 
pensionare, neînţelege. 
rile dintre cele două 
tabere au căpătat, accente 
ascuţite. Reacţia taberei 
Şangheli —  Lucinschi a 
fost promptă şi dură. 
iar în parlament, domi
nat de agrarieni, dezba 
terile organizate pe m ar. 
ginea constituţionalităţii 
decretului L-au spurcat 
pe preşedintele Snegur 
cum le_a venit unor 
deputaţi la gură. L .au 
făcut trădător, hoţ, vân- 
dut.Unii deputaţi au 
vorbit în limba lui Le
nta şi Stalin, „indignaţi" 
de . măsura luată de pre . 
şedinţe de parcă s .ar 
fi aflat în Duma do

rât ca decretul lui prl- 
vindu_l pe ministrul a . 
părării să fie trimis 
Curţii Constituţionale a ( 
Republicii Moldova pen
tru a 1 se verifica... 
constituţionalitatea. Şi 
cum 'toată lumea se aş. 
tepta. răspunsul acestei 
Curţi aservită si ea 
forţelor majoritare din 
parlamfent a fost că pre
şedintele ţării nu p«ate 
destitui un ministru de
cât cu încuviinţarea pri. 
inului ministru. Curtea 
a „omis" faptul eă pre
şedintele este comandan
tul suprem al armatei şi 
că în această calitate el 
poate destitui orice gra. 
dat din subordin» tot 
asa cum poate acorda 
grade, decoraţii, funcţi' 
etc.

De ce ţin aşa de mult 
Şangheli, Lucinschi si 
majoritatea parlamenta
ră la generalul Creangă? 
Să nu ştie ei - că Pavel 
Creangă a fost în vre
murile sovietice consilier 
militar al, U.R.S.S. pe 
lângă Fidel Castro? Să 1

GH. PAVEL

(Continuare' în pag. a 2_a)
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Simeria. Intrarea in Parcul dendrologic. Foto: SIMO GEZA

I

una pe zi
I » „Politica reprezintă | 
j administrarea treburi- j 
|  lor publice în interes | 
J personal".

î  AMBSOSE B1ERCE !
k I

11 APRILIE 1996
•  1 dolar SUA — 2907
•  1 marcă germană — 1949
•  100 yeni japonezi — 2681
•  1 liră sterlină — 4434
•  1 franc elveţian — 2411
•  1 franc francez — 572

4 •  100 lire italiene — 186
ţ  Cursuri de re[ertntă ale Băncii Naţionale
5 a României
V A V /.V .W .',



I O şcoală în prag de primăvară I
■  In ziua documentării dinitfi. Comunei 'roteşti doreşte ea -treburile să idocumentării dinitfi. Comunei Totesti 

noastre pe meleaguri ha* ii aparţin satele Câmeşti, 
ţegane mai persista Păclişa, Reea care au
covorul alb al zăpezii in- şcoli primare şi grădi,
tins ca o mantie de_o niţe eu excepţia satului
iarnă cam lungă. Dar Reea unde nu există

doreşte ca „treburile să 
meargă ca pe roate" şi 
in şcoli. Dar, ca ori. 
unde, mai sunt şi lip
suri ce trebuie remedi_ 
ate grabnic. Este nevoie

zorii primăverii se sim- grădiniţă. Cadre eom_ de mobilier (în primul 
ţeau prezenţi peste tot. pe ten te care dau dovadă rând de bănci), îi lipseşte 
Se simţeau şi în sufletele de probitate profesio- şcolii de centru o ma.

I
I
I
I
I
I
1

generoase ale elevilor 
Şcolii Generale din To. 
ieşti, ei înşişi fiind pri_ 
măvara vieţii.

Amabil, di. prof. Cor
nel Băluconi. directorul 
şcolii, ne.a relatat fapte 
bune. Toate cadrele di_

nalâ, cum sunt Dorina şină de scris, atât de 
Abu Sara (matematica), necesară şi ea într-o 
Crinuţa Crai (limba instituţie. Aici Primâ_ 
română), Virgil Cfim. ria şi Inspectoratul şco. 
peana (istorie — geogra. Iar trebuie sfi-şi dea 
fie). Elena David (bio- mâna în procurarea lor 
logie.agrieultură), CristL. în limita fondurilor e_ 
nd  Bătrâncea (franceză- xistente". .

dactice au preocupări engleză), ca să numim .-Dacă se desprimăvâ. 
serioase în plan profe- doar câţiva, dau farmeo rează trebuie să ne a- 
sional şi se implică In muncii lor, cultivând pucăm de zugrăveli In 
derularea procesului in. cu sârg câmpul slovelor exteriorul clădirii, să 
struetiv_educativ din în mintea ageră a t i .  procurăm geamuri, să 
şcoală. La nivelul oo- nereior vlăstare. i  vopsim uşile şi ferestrele,
munei sunt 18 cadre d i. ..Colaborarea şcolii cu tot tn buna înţelegere 

1 dactice, dintre care io primăria este bună, spu. şl conlucrare dintre 
-  funcţionează la şcoala nea dl. director; dl. prl. Şcoală, Primărie şi In .
I  de centru. După cum mar Iulius Lepădăteni se şpectoratul şcolar. . De

I spunea dl. director. şcoa_ interesează de fondurile, fapt, lucrarea este con. 
la are un efectiv ‘ ' ‘ " - - - - *mic necesare şi, împreună cu tractată cu o firmă de

49 în ciclu] consilierii, cu ceilalţi profil din Haţeg", în .-
|  gimnazial. 21 In ciclul factori cu munci de râs. cheia dl, director.
|  primar şi 16 copii la gră. ptindere din primărie,

I  

I 
I 
I 
I 
I 
I  

I
Srie, VALENTIN BRETOTEAN J |

INTERVENŢIE
PROMPTA

Intr.o noapte de la  în 
ceputul acestei luni, In 
apropierea satului Baldo- 
vin, comuna Rişcullţa, a 
toat foc, nu se ştie din 
ce cauză, iarba uscată. 
Podul se Indreşita eu marc 
viteză spre pădure., E . 
vident. satul s .a  alarmat 
şl mulţi bărbaţi s_au 
dus spre locul unde ar
dea, înarmaţi cu sculele 
necesare stingerii focului, 
sau, cel puţin, limitării 
urmărilor acestuia. Printre 
primii care au intervenit 
au fost Constantin Gan. 
cea, Sabin Gar. Nicolae 
Abrudean, Nicolae Simon. 
Eugen Bădău etc. A fost 
alertat^ şi formaţia de 
pompieri civili din loca_ 
litate — din oare fac parte 
Mircea Toma, Claudiu 
Juri, Cosmică Stratatov
ş.a .__ care, de asemenea,
a Intervenit operativ. 
După multă vreme de 
luptă cu focul, acesta a 
fost împiedicat să ajungă 
la pădure, apoi a  fost 
stins. (Tr. B.)

SCRISOARE COMENTATA

( a f l ă m  d e  l a  p o l i t i e

A FURAT DOI MIEI! rat în Gara Deva ba .
gajele unei călătoare ce l 

în  urma unor Investi- dormea în sala de aş_ f  
gaţii operative efectuate teptare. 
de către poliţist a fost A fost depistat de că- 

3* °4- 199% tre o patrulă a Politiei f  
Căldărar  ̂Novac, de 29 y p  ţîin Gara Deva -

Iar bunurile în valoare fde ani, din Vulcan, cu 
antecedente penale, care *f‘
în dimineaţa aceleiaşi *
zile. la ora 4, a furat 
doi miei dintr.o gospo
dărie din oraşul Căian.

Surprins asupra fap. 
tului, Căldărar Novac 
a reuşit să fugă

365 800 de lei au fost 
recuperate.

ÎNCASATOARE FĂRĂ... 
PORTOFOLIU

Sîmulete Geanina.A. f
dar pentru puţine ore n3* de 20 de ani, din ţ 
•—, după ce â lovit-o cu Haţeg. fără ocupaţie.^ 
pumnii pe Cătălina S i. *6te cercetată în stare» 
lian proprietara mieilor de libertate pentru o o .l  

A fost reţinut în v e . miterea infracţiunii de. 
i derea corectării faptelor înşelăciune tn dauna,
I . . .
*
I
i
i

\

comise. avutului privat Juna 
i : din Haţeg s_a prezentat
LIBERTATE PENTRU drept încasatoare § ta. 

CATEVA ORE aelor pentru curent şi 
_  gaz metan la locuinţele

de ani, din Răducănenl, •  doi cetăţeni din oraş, 
-  tudetul îasL „liberat g in  de la care a primit su- 
i  ; m  . am de 97 000 de leL* Penitenciarul Bîroea In
* data de 3 aprilie 1996,
J (condiţionat. rămânân. Rubrică realizată
]  du .l de executat 883 da CU sprijinul
]  zile de detenţie), a fu . IJ.P. HUNEDOARA

DL Corel Butaş din sa . 
tul Luncşoara, comuna 
Vorţa, s.a  adresat in scris 
Prefecturii şi Consiliului 
judeţean reclamând sta
rea drumului ce leagă lo_ 
calitatea unde domiciliază 
de Dumeşti. Cel» două 
organe i_au răspuns pe- 
ternului. Prefectura 11 a_ 
nunţă pe dl. D.B. că dru
mul respectiv, mai bine 
zis Întreţinerea lui, cade 
in sarcina ..Romsiiva" 
care, de fapt, îl şi uti. 
lizează, transportând lem. 
ne din parchetele fores 
tiere din zonă, şt că s.au  
făcut demersurile nece. 
sare în acest sens. La 
rândul său, Consiliul ju 
deţean îi răspunde pe. 
tentulul că/ ..Romsilva" 
va deplasa lav faţa locu_ 
lui utilaje şi piatră con. 
casată pentru reabilitarea 
drumului Intr.o scrisoare 
trimisă ziarului nostru, 
dL D. Butaş ne scrie că

• •a
•

drumul respectiv este tot 
intr.o situaţie dezastruos, 
să, ba mai mult o vii. 
tură de apă l-a stricat 
şi mai rău. Astfel că răs_ 

punsurile date nu sunt 
altceva decât o simplă 
foaie de hârtie, mal bine 
zis o promisiune deşartă 
Să sperăm că odată cu 
sosirea primăverii „Rom. 
silva" va acţiona In sen
sul în care s_a angajat 
fTr. B.)

Furtună Ia Chişinău
(Urmare din pag. I) Aceasta este, de faptj 

esenţa neînţelegerilor la; 
f i'u ita t  el că acelaşi vârf din conducerea Re_î 
general a fost tovarăş publicii Moldova. Demi-J 
de front In Afganistan terea generalului Crean, 
« I  actualul (Siniştrii al gă a fost doar prilejul I 
apărării din Rusia, Gra. de a lovi in nefericitul! 
ciov? Nu! JU ştiu to ile  Snegur. oscilant şi el înj 
acestea, dar mai ştiu politică, dar care în ui . 

el faptul cft generalul tima vreme parcă şi-a \ 
Creangă este, ca şl ei. revenit din ameţeala a .;!  
Un promoscovit şl că grariană şi se gândeşte >| 
este agreat da şefii de mai mult ia viitorul a .! ;  
I» Kremlin, ori. destitui, eestei ţări româneşti. E lţ  
rea generalului In a- stă acum tn calea celor; 
ceastă perioadă când cart doresc realipirea!
Moscova fi păşit con Basarabiei la Imperiul!
creţ la refacerea im p e. Rus şi de aceea forţele’ 
rlului este cu totul foo- promoscovite vor să-l! 
por tună pentru cel « t doboară Şi probabil vor 5  
Şangheli, I-ucinschi şt reuşi. Când opoziţia;! 
tot! rusofilii din paria, de la Chişinău este aşa.; 
mentul Moldovei şi din cum este, iar din ţară!; 
afara lui .care la rfin. nici un semn de incu. 
dui lor visează ia resta- rajare pentru sora noas.I 
biiirea vechilor rânduieli tră Basarabia nu se a -i 
şi redobândirea privite- rată la ce sA ăg  M ,! 
giilor pierdute. teptăm?

ta
(Urmare din pag. I)

ne-a dat cea mai aleasă 
şi Înălţătoare lecţie de 
smerenie, când jriecfindu.se 
a spălat picioarele aposto. 
Iilor zicându-le ,.V_am dat 
vouă pildă,' că precum 
v.am făcut eu vouă să 
faceţi şi voi". (loan 13. 15) 

Acestea aU marcat în . 
ceputul momentelor grave 
ale patimilor. Sfintele E. 
vanghelii ne relatează că 
Iisus. împreună eu uce. 
nîcii, ieşind de la cină 
s .a  îndreptat spre gră
dină Ghetsman, loc în 
care de multe ori se re

trăgea pentru a se ruga. 
Ii lasă pe ucenici to vale 
şi £1 urcă pe coama dea
lului şi singur fiind se 
roagă de trei ori eu 
sudori de sânge pentru a 
birui cea din iarnă şi cea 
mai grea ispită a celui 
rău — ispita suferinţei.

Trecând prin focul a . 
cestor încercări ne spune 
Evanghelia dobândind in. 
tuiţii, biruinţă, Iisus pur. 
cede ia marea sa operă 
de mântuire, culminând 
eu biruinţa morţii, Iisus 
nu a suferit, nu a mu. 
rit pentru un păcat per. 
sonal, ci pentru păcatele 
noastre şi în locul nostru.

CASA OE PRESĂ Şl,EDITURA 
CUVÂNTUL LIBER -  DEVA

jocifiioie pe oefiani cu prim*
ifimaîmdaîa io Registrul Coreeîfwlwi Deva ca ar, J/20/611/1991. 
Cont: 4077613110 8.C R. .leva, Cod fiito i: 2H 6«7?

d C0NSIUUI DE ADMINISTRAŢIE
K DoMiTRU GHtONIA, ţiefeiirA» (triade? J«?)
Jt TlbfRlU ISTRATfe. uuaprajriiiite ( tr ia d e i ş#l oii.,1
n sabin ateu,, minr iodca. nicouc tmco», jwbri

Adreja leăacjiei: 2/00 -  D«va, Jtr ! 0*{*«bu«, st, 
35, judeţul Hunedoara, 7*UI«»«*. 2 î,i2 /S ; 2Î2JS7; 211269; 

625904 jcorsdurs), Fax: 21856!.
O inîteago răspundere pentru tonţinsfui srtiroleiei o poarti 

outsrii atestora.
b ţtedatţis nu răspunde material sau «ara! peeiru artUalelt 
necoiersdale trimise ziarului din proprie iisijiotîeo o (uiohoritorilor. 

o Manuscrisele (publicate sau nu) nu st 't'napeiază autariloţ.

Tiparul executat la S.C. „Polidovo" S,A 0»»o

18,00 sw m i— iun.» 
19,00 Pm o . Ştiri to. 
cale; 19.15 Timpul Hu. 
nedoarei — Em. rea
lizată de Dana loan; 
20,15 Film artistic: 
Dragoste călăuzitoare; 
21.45 Videoclip; 22.00 
Film artistic.

0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 Ş I

DRUMURILE

Primăria comunei Bre
tea Română se preocupă 
cu «stăruinţă de Întreţine
rea in bune condiţiuni a 
drumurilor ce leagă între 
ele satele localităţii. Pe
riodic se aduce de la S.C. 
„Sidermet" St A. Căian 
zgură ce se împrăştie 
căile de circulaţie, 
această acţiune primăria 
este ajutată de Direcţia 
judeţeană de Drumuri ş l  
Poduri, în special c< 
utilaje. (Tr. B.j.

Ş V m WV W M W W W W W W W J W W W W IA M W W iW M W W W W iM ftâ W

Denocraţie şi lege după tainul plac I
De o perioadă aprecia

bilă de timp la Căian a 
mocnit un conflict Intre 
o bună parte din consi
lierii locali şi conducerea 
S.C. Hidrotransterm S.A. 
Căian, fost RAGCL. Dar 
cum orice lucru îşi are 
timpul său, în şedinţa 
Consiliului local din 23 
februarie s-a „a păsat pe 
butonul roşu“, ocazie cu 
care s-a luat to discuţie 
activitatea firmei de gos
podărie a oraşului.

După o  analiză a si
tuaţiei din teren şi la 
solicitarea a şase consi
lieri, s-a cerut dizolva
rea— Consiliului de admi
nistraţie al Ş.C. Hidro- 
iran stern: S.A., implicit 
revocarea din funcţie a 
directorului societăţii, dl 
sing. loan Spătăcean. Mo
tivele care au impas o 
asemenea decizie au fost, 
In linii mari, determinate 
de nerespectarea notei de 
serviciu de către directo
rul societăţii, neînmatri- 
rularea societăţii în ter
menul prevăzut de -lege 
la Registrul Comerţului 
to vederea organizării 
concursului pentru postul 
de manager (deşi au tre
cut aproape nouă luni de 
la Hotărârea de Guvern, 
societatea nu a fost în
registrată)

Cn toate că hotărârea 
do destituire a vechiului 
C A - din 23 februarie a.c- 
a fost toată cu o majori* 
tete de voturi, dl loan 
fSpătăeean, Însoţit de cir.

ea 70—80 de salariaţi, 
organizează o deplasare, 
tu 26 februarie a.c. la 
Prefectura judeţului pen
tru a protesta împotriva 
deciziei Consiliului lo- 

: «al.
Deşi prin hotărârea 

luată tn 23 februarie a.c. 
de către Consiliul local 
încetează orice calitate 
de conducător a  dlui 
Soâtărean. domnia sa 
semnează la continuare 
diferite documente. între 
care si cele de plată a 
premiilor pentru femei, de 
,M Martie", eu toate că 
legal şi corect ar fi fost 
ea sumele să fie discuta, 
te si aprobate de către 
noul consiliu de admi
nistraţie 1 Dar, pentru u- 
nii democraţia şi legea 
sunt după bunul lor placi

Noul consiliu de admi
nistraţie numit de către 
Consiliul local a numit 
la  rândul său prin dispo
ziţia nr. 17/07.03 ’96 un 
director executiv în per
soana dlui stog. Alexan
dru Ciolpan, care să a- 
sipure interimatul până la 
ocuparea prin concurs 
•  postului tto  manager al 
societăţii

Factori do, conducere al 
Consiliului local opinează 
că schimbarea directo
rului loan Spătăcean nu 
are nici un motiv politic 
(cu toate că dl loan 
Spătăcean este preşedin
tele PDSR în zonă), ci 
exclusiv activitatea slabă

e societăţii pe ear» a 
eondus.o.

Primarul si viceprima- 
rul oraşului Căian, dL 
Mihai Negase, ’-espectiv, 
dl. Oetavian Dumulescu, 
ne.au precizat că lipsa 
căldurii în oraş şi a apei 
calde se datorează tn spe
cial fostului director al 
S. C. Hidrotransterm S-A., 
care a tergiversat ne
justificat înscrierea so
cietăţii la Registrul Co
merţului pentru a  dobân
di calitatea iuridicâ. si
tuaţie in caro noua cen
trală a oraşului putea fi 
predată si utilizată în 
folosul cetăţenilor

După cum s-a mai a- 
firmat, noua mitrala care 
este - o  bijuterie, va fi 
pusă în funcţiune numai 
dopă ce se vor finaliza 
toate demersurile pentru 
„intrarea în' legalitate a 
sorietăţii". Consiliul de 
administraţie recent ales 
speră ea acest lucru să 
se întâmple foarte cu
rând. în aşa fel încât oa
menii să beneficieze de 
condiţii sociale mult mai 
bune.

Ne.ar fi interesat în 
mod, special şi părerea 
dlui loan Spătăeean. însă 
domnia sa, deşi a fost in
vitat la discuţii, asupra 
acestei probleme nu a 
dat curs solicităriL cu 
toate că a promis acest 
lucru Am aşteptat a- 
proape două ore peste 
programul Consiliului 
local, dar —

CORNEL POENAR
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S . C .  I . C . S . H .  S . A .  

H U N E D O A R A

Sfintele sărbători de Paşti 
’96 prilejuiesc Comitetului 
director marea bucurie de  

a transmite angajaţilor LC.S. 
Hunedoara, partenerilor de 
afaceri şi colaboratorilor 
multă <■ sănătate şi noi sa
tisfacţii, multe împliniri în 
muncă şi viaţă!

Tuturor sărbători fericite!
Comitetul director 

Ing. DORU GAIŢA, 
director general

E X P L O A T A R E A  M I N I E R A  

D E V A

" Acum, în preajma sărbă
torilor Sfintelor paşti, Co
mitetul direetor adresează 
cu căldură, tuturor angaja
ţilor de la mină, prepara- 
ţie, colegilor de la Mun- 
celu Mic, Bolcana, Brusturi 
şi de la Regia Autonomă a 
Cuprului Deva, călduroase 
felicitări, multă sănătate şi 
sărbători fericite!

Comitetul director 
Ing. NICOLAE STANCA, 

director

E X P L O A T A R E A  M I N I E R Ă  

C O R A N D A  -  C E R T E J

De sfintele sărbători ale 
Paştilor din acest an, 1996, 
ne face mare plăcere să 
transmitem angajaţilor noş
tri din subteran şi de la su
prafaţă, colaboratorilor şi 
colegilor de la Regia Auto
nomă a Cuprului Deva, a* 
lese sentimente de recu
noştinţă, însoţite de urări 
de sănătate, noroc şi sărbă
tori fericite!

Ing. NICOLAE MOGOŞ, 
director

A S O C I A Ţ I A  

J U D E Ţ E A N Ă  

D E  F O T B A L

Sfânta sărbătoare a 
învierii Domnului ne 
prilejuieşte fericitele mo. 
mente de a transmite 
colegilor noştri de la 
judeţ. D.J.T.S., asociaţi
ilor sportive şi secţiilor 
de fotbal, colaboratorilor, 
sincere felicitări şi urări 
de mai bine, sărbători 
fericite, cu bucurie creş_ 
tinească.
Prof. MIRCEA SARBU, 

preşedinte
Asoc. Ju d .'d e  Fotbal

D I R E C Ţ I A  S A N I T A R A  

A  J U D E Ţ U L U I  

H U N E D O A R A

Transmite cu credinţă 
creştinească întregului corp 
medical, personalului din 
spitale şi policlinici, din sta» 
ţiile de salvare, tuturor co
laboratorilor felicitări de 
ziua sfintelor Paşti, urân- 
du-le, din toată inima, săr
bători fericite!

Dr. ALEXANDRU POPA, 
director

I N S P E C T O R A T U t  D E  

P O L I T I E  S A N I T A R A  

Ş l  M E D I C I N A  

P R E V E N T I V A

Ne este deosebit de plă
cut acum, în preajma sfin
telor sărbători de Paşti, să 
adresăm tuturor salariaţilor 
noştri, colegilor şi colabora
torilor din domeniul sănă
tăţii, sincere urări de bine 
însoţite de urarea „Sărbători 
fericite"!

Dr. MIRCEA CALUGARU, 
director

S U C U R S A L A  J U D E Ţ E A N Ă  

L O T O - P R O N O S P O R T  

D E V A

Sfânta sărbătoare a în 
vierii Mântuitorului Iisus 
Hristos ne oferă deosebitul 
prilej de a adresa lucră
torilor din sucursala 
judeţeană, colaboratorilor, 
cele mai călduroase urări de 
sănătate şi fericire, iar par
ticipanţilor la sistemele loto 
şi pronosport mult noroc 
şi câştiguri mari!

Sărbători fericite!
Jurist IOAN STANILA 

director

EXPLOATAREA M IN IERĂ  
VEŢEL

Bucurându-ne de apro
pierea marilor sărbători ale 
Paştilor, ne adresăm anga
jaţilor noştri de la m inele  
Veţel, Troiţa, Vorţa, prepar 
ratărilor din Mintia, cola
boratorilor şi colegilor de 
la Regia Autonomă ă  Cu
prului, cu alese cuvinte de 
mulţumire, pentru buna 
conlucrare şi le  dorim să 
aibă parte, de seninătatea 
creştină a unui Paşte fericit!'

Comitetul director 
Ing. IOAN TROSAN, 

director

I

I

I

I

I
I
I

S.C. COMBRUT 
CRISTUR S.R.L.

Trăind cil emoţie apro
pierea sfintelor sărbători 
de Paşti, dorim să m ul, 
ţumim tuturor salariaţilor 
noştri, partenerilor 
neficiarifor pentru cola
borare şi le urăm cu toată 
căldura sufletească săr_ 
bători fericite!

ETELKA şi OVTDIU 
DRIJMAN

I

I

I

I
I

A v i z ă r i
Comisia judeţeană de 

urbanism şi amenajarea 
teritoriului a avizat in 
şedinţa din i  aprilie a.c. 
p lanu rile , urbanistice ge. 
nerale pentru satul Geoa- 
giu şi staţiunea balneară 
Geoaglu; planul u rb a . 
nistic zona I pentru S ta, 
ţiunea Geoagiu-Băi; pla_ 
nurile urbanistice de de. 
taliu pentru zona Roci. 
Deva. autoservice şi ga
raje în cartierul Bucura. 
Uricani, biserică bap. 
tistă, fn satul Stela, 
comuna Tomeşti.

Au fost respinse la 
avizare planul yrbanlstir 
de detaliu pentru o bi

serică penticostală la 
Sarmizegetusa, deoarece 
amplasamentul propus 
este situat pe uit teren 
din perimetrul arheologicr 
planul urbanistic de 
tletaliu pentru un spa. 
ţiu comercial, tu «său. 
iru l staţiunii Geoagiu. 
deoarece nu se încadrează 
în planul urbanistic zo. 
nai, pentru centrul s t a .1, 
ţiunii; planul urbanistic j 
de detaliu pentru garaje I 
aferente blocului C din \ 
Băiţa, deoarece proiec. ţ  
tantul nu s-a  prezentat ! 
pentru a susţine p ro . J 
punerile. Poate n_a fost ţ 
plătit de-ajunsi (I.C.) t

Promisiuni neonorate
; Au tracul patru ani de 
la precedentele alegeri lo, 
cale, când în adunările 
cu cetăţenii din comună 
Crişcior s-a promis marea 
eu sarea. Vorbe in vânt. 
căci din cele promise a ,  
proape că nu s.a  realizat 
uimi" tn rândurile do 

faţă von» aduce din nou 
in discuţie nefinallzarea 
Pieţe! de alimente din 
Gurabarza. tn piaţă sunt 
cinci mese de beton, de 
peste lo  m lungime, aco. 
perlte, care necesită mici 
reparaţii şi vopsire. O 
dată amenajată piaţa, 
producătorii agricoli, cât 
şi cumpărătorii nu ar mai 
fi obligaţi să meargă 
până la Brad, cheltuind
bani cu transportul pe
autobuz, care acum se
ridică la 1140 de lei de

persoană. De darea în fo_ 
losrnţă a pieţei ar bene
ficia chiar şi consiliul 
local care ar încasa taxele 
stabilite ce ar putea fi 
folosite in interesul gos
podăririi comunei. In a . 
cest fel nici producătorii 
agricoli n-ar mai fi o . 
bligaţi să-şi văndă marfa 
pe marginea trotuarelor, 
in apropierea podului 
peste răul Cri şui Alb, 
la intrarea in incinta uri
nei şi nici pe ridul de 
la Cltib, in condiţii im. 
proprii Dar cine trebuie 
să facă toate acestea, 
dlor de la Consiliul local 
Crişcior? Noi zicem că 
dumneavoastră, căci pen
tru asta sunteţi plătiţi.

ALEXANDRU JURCA. 
corespondent

Să vedem, să fim văzuţi!
Iată o cerinţă a unui 

trafic în siguranţa care 
de fapt este prevăzută 
şi 4n normele rutiere 
Condiţia este desigur, 
funcţionarea sistemului 
de iluminat cu care este 
dotat orice autovehicul 
Cât de mult se respectă 
această cerinţă ne-o 
spun repetatele sondaje 
pe arterele dp circula, 
ţie.

Se pare că unii con. 
ducători auto ,.uită“ a- 
eeste amănunte . ffiind 
Indiferenţi la pericolele

pe care le reprezintă.
întâlnim o serie de 

maşini ale căror fa. 
ruri nu luminează co. 
rect, dar şi o serie de 
conducători auto pe caro 
n u .i interesează acest 
aspect, decât cu prile. 
jul inspecţiei tehnice sau 
în cazul şoferilor profe. 
sioni.şti cu ocazia rev i. 
ziilor periodice. In rest...

Multe feste le joacă 
şoferilpr,. în . special ce
lor amatori montarea 
greşită â farurilor a 
becurilor din faruri. La

controalele efectuate a . 
firmaţia este unică: -A . 
şa au fost de când am  
maşina**. De cele mai 
multe ori însă conclu
zia este aceeaşi — ne. 
ştiinţa sau uneori n e . 
glijarea acestui aspect 
aparent minor. Aparent 
minor pentru unii po
sesori de autovehicule, 
d a r c u ' implicaţii se
rioase de multe ori pen . 
tru  partenerii de drum 

In  schimb luminile 
care de fapt nu ajută 
la nimic le găsim mon
tate pe muite autovehi. 
cule. Sunt montate In 
partea din spate lumini 
suplimentare, care intră 
In funcţiune la acţiona, 
rea pedalei de frână 
şi care nu fac altceva 
decât să deranjeze pe 
cei care circulă in spate 
Sunt montate Jocuri de 
lumirţi care de altfel îşi 
au locul in altă parte.

nicidecum ' la autovehi- 
cule. „

Nici justificările în 
aceste cazuri nu pot 
contrazice legea.

In partea din faţă a 
autoturism elor uneori 
cele patru faruri mon. 
tate din construcţie; la 
autoturisme funcţionează 
atât pe faza de drum cât 
şl pe faza de întâlnire. 
„Este bine pentru noi“, 
ne spun unii, dar nu şe 
gândesc nici o clipă la 
cei cu care se intersec. 
tează pe timp de noapte.

Sunt atitudini de care 
traficul pe drumul pu
blic nu are nevoie, ati
tudini ce constituie un 
pericol pentru trafic şi 
împotriva cărora agenţii 
de poliţie rutieră vor 
lua măsuri în conformi, 
tate cu legea.

Maior MIRCEA NEGRU, 
Poliţia Municipiului Deva

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLIŢA

Organizează - ■

in vederea concesionării a 2 parcele de te
ren a câte 935 mp fiecare, pentru realizarea 
unor locuinţe cu parter şi etaj tn zona centrală 
a satului Topliţa.

Concesionarea terenului se face pe durata 
existenţei construcţiilor.

Taxa anuală minimă de concesionare este 
100 lci/mp/an.

Informaţii suplimentare şi consultarea 
planşelor de detaliu se pot obţine zilnic intre 
orele 10 şi 14 la sediul Consiliului local al co
munei Topliţa.

Documentele licitaţiei se pot ridica contra 
cost de Ia Consiliul local al comunei Topliţa.

Ofertele se depun până ia  data de 29 a- 
prilie 1996, ora 14, la sediul Consiliului local 
al comunei Topliţa.

Garanţia de participare la licitaţie este de 
100 000 lei.

Taxa de participare la licitaţie este de 
80 000 lei.

Licitaţia va avea Ioc în ziua de marţ!, 30 
aprilie 1996, ora 10, la sediul Consiliului loca! 
ât : ■ comunei Topliţa.

SPITALUL MUNICIPAL ORĂŞTIE

Angajează prin

•  două asistente (surori me dicale) pentru 
Dispensarul medical comunal Balşa.

Informaţii suplimentare T» Serviciul per
sonal al Spitalului Municipal Orăştie. (8142)
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ANIVERSARI
\f

:-y •  Ani mulţi şi fericiţi
pentru Liliana din Şoi 
muş. Soţul Florian. (8189)

■[/î VANZARI —
;}r- CUMPĂRĂRI
,’i CT ' • ' • '

•  Vând Dacia 1320 IN 
1989, 53 000 km, fel. 612599

(7637/38)

•  Vând loc casă 11
ari Bretea Mureşană, tel. 
612599. (7637)

•  Vând urgent casă
bătrânească, curte gră . 
dină. zonă frumoasă, sat 
Ulieş, Gurasada. Inform a. 
ţii, 225933. (7631)

•  Vând casă, anexe,
grădină, 3.5 ha pământ,. 
Bucium, Sîntămăria Or- 
lea, tel. 627379. (7626)

•  Vând casă în Hune.
doara, str. Chizid, nr. 12. 
preţ negociabil. Inform a, 
ţii 058/813492 fam. P a . 
puc — Alba, după ora 
16. (7630)

m Vând casă, str. Barbu 
iLăutanu, nr. 14, Viile 
Noi, Deva, după ora 15.

(7625)
•  ţ£ând coviltir pentru

Dacia papuc. Deva, tel. 
225272. (8187)

•  Vând Renault 9 ne_ 
înmatriculat, motor re
zervă, 1000 DM, tel. 625959.

t» (8186)

, v ,» Vând casă in  con. 
strucţie, anexe, grădină, 
spaţiu comercial amenajat, 
Brănisca, reiaţii tel. 629162.

(7580)

•  Vând Audi 80 Băcia 
126 şi remorcă auto, ST 
«neria, tel. 660947.

(7614/15)

•  Vând teren intravilan 
In Simeria. str. Gh. Doja.

Informaţii la tel. 318660. 
între orele 16—21. (7644)

•  Vindem mese do 
hiliard englezeşti cu 
accesorii la preţul de 
1600 DM în lei, asi
gurăm transportul. In
formaţii tel. 059 
437640, 059 — 417187.

(7563)

Societatea Comercială 
Agrotranseom Hermes 
S.R.L. Brad prin mâga. 
zinul din piaţă Brad vă 
oferă en gros şi en detaii 
următoarele specialităţi de 
bere: Haţegana 680 lei/ 
sticlă, Regun 900 lei/sti. 
clă. Silva, 1100 lei/sticlă, 
Timişoreană 700 lei/sti- 
clă, Premium Pils 820 Iei/ 
sticlă, Timişoţeana Pils 800 
lei /sticlă. Preţurile includ 
TVA. (3590)

•  Vând urgent aparta
ment 3 camere, strada 1 
Iunie Brad, şi Dacia Ber_ 

lină. decembrie, ’95, 5000 km 
tel. 655419. (3591)

•  Vânzare la licitaţie
în 17 apriliev 1996, ora 
10, în satul Ruşi, nr. 5, 
comuna Bretea'" Română: 
imobil casă de locuit, a .  
nexe şi grădină. Inform a, 
ţii Judecătoria Hunedoara, 
birou executor judecăto. 
resc. (7033)

•  Vând cântar mobil
2 tone, 500 mărci. Tel. 
051/139817, (7803)

DIVERSE

•  S.C. Teo Impex 
S.R.L., cu sediul în Hu
nedoara, strada 22 De
cembrie, îşi anunţă ono. 
rata clientelă de mărirea 
adaosului comercial de la 
30—300 la sută. (7804)

•  S.C. Cical CI S .N .a  
Hunedoara anunţă inten. . 
tia de majorare a pre
ţului la pâine, începând 
cu data de 15 mai 1996.

(7805)
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Ii SOCIETATEA COMERCIALA
- „GOSPODARUL SERVICE COM S.A.“ HAŢEG 

Str. Decebal. nr. 15.
Anunţă lansarea de oferte pentru ocuparea func.' 

ţiei de
. •  MANAGER

în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/1993, a] 
contractului de management. Concursul de selecţie* 
a ofertelor şi testarea se va organiza după 45 de! 
zile de la ultima publicaţie a prezentului anunţ, j 
Relaţii şi informaţii suplimentare se pot obţine la1 
telefon 054/777413 sau la sediul unităţii. (7034)!

FILIALA DE REŢELE ELECTRICE 
D E V A

Anunţă licitaţie pentru executări de lu
crări de combaterea rozătoarelor în staţiile de 
transformare ale filialei. 5

Licitaţia se organizează în ziua de 18. IV. 
1996, ora 10, Ia sediul F.R.E. Deva, din str. 
G. Enescu, nr. 39. Relaţii suplimentare la 

!>telefon 215750, interior 134. (185)

„TOURING—DOUBLE T“
Prin agenţia dc transport internaţional 

;persoane
„CONSIM“ DEVA 

P-ta Victoriei, 2/1 (I.P.EI.)
VA OFERĂ

Curse regulate cu autocare moderne pen
tru : Germania, Franţa, Olanda, Belgia, 
Anglia, Danemarca, Suedia, Spania, Italia. 
Asigurări medicale pentru străinătate, 
închirieri de autocare pentru excursii în 
grup. interne şi internaţionale.
Informaţii si rezervări, zilnic orele 9— 17. ţ  

ţTelefon 230690.’ (6398138)
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OFERTE
DL SEKVÎCH ,

•  Societate româno,
germană, cu sediul în O. 
răştie, N. Titulescu, bloc. 
81, ap. 3, apgrfjăm u r
gent tâmplari. .-■■■ (8044)

•  Caut femeie îngrijit
rţ 'p il de un an. Tel. 
612640. (7639)

PIERDERI

•  Pierdut ştampilă a-
parţinând Sindicatului l i .  
ber Complex- C.F.R. Si. 
meria şi cupon cec nr. 
895880—895960. Se de
clară nule. (8185)

în c h ir ie r i

•  Caut de închiriat â . 
parlament d o u ă . camere, 
cu telefon (ne)mobilat. In . 
formaţii tel. 064/148481.

(7633)

#  Societate comercială 
din Deva închiriază ate . 
lier de tâmplărie în loca
litatea Zam.

Informaţii: tel. 211560/ 
187. (7641)

DECESE

•  Toma Ionel, procu
ror, şi fiica Irina, cu du . 
rere in suflet, anunţă 
încetarea din viaţă a 
dragei

TOMA ELISABETA 
GETA

soţie şi mamă. Corpul 
neînsufleţit se află depus 
la Casa mortuară din De. 
va, înmormântarea în 12 
aprilie, ora 13, în cimi
tirul ortodox. Dormi în 
pace scumpa noastră Geta!

(397877)

v #  Cu nemărginită 
durere fo suflet re
gretăm dispariţia pre. 
matură a dragului 
nostru nepot şi văr 

ADRIAN BARBU 
şi transmitem sin
cere condoleanţe fa

miliei îndurerate. Dum
nezeu să .l odihnească 
în pace! Familia Iuga. 

: ' (7649)

m Colectivul de Ia 
E.M. Coranda Certej 
este alături de dom
nul sing. Petresc Pe
tro la greaua încer
care pricinuită • de 
decesul soţiei sale 
şi îi transmitem pe 
această cale sincere 
condoleanţe. (7650)

N O U !

•  Colegii din cai 
drul personalului TESA 
îi prietenii apropiaţi 
sunt alături de Pe. 
trese Petru la dispa
riţia incredibilă din 
această lume a soţiei 
sale

. TAMARA 
Dumnezeu s-o o . 

ciihnească în pace!
(7650)

•  Cu adâncă du. 
rere vecinii de scară 
deplâng trecerea pre
matură în eternitate 
a celei care a fost 
draga noastră vecină 

RODICA 
STEFANOVICI 

Dumnezeu s.o  o- 
dihnească în pace!

(7655)

•  Salariaţii S.C. 
Venus S.A. Deva sunt 
alături de dl. director 
Tudor Liviu la du
rerea pricinuită da 
decesul tatălui său.

Dumnctzeu să-l o . 
dihnească! (7651)

. "rn+m+mmm- ■: ■

• Colectivul BanK- 
coop S.A. Hunedoara 
— Deva în aceste 
momente grele prici
nuite de încetarea pre
matură din viaţă a 
celei care a fost dna
PETRESC TAMARA, 

preşedinta Comisiei 
judeţene a Coopera
tivelor de Credit Hu
nedoara. este alături 
de familie. împăr, 
tăşindu-l durerea.

II vom păstra O 
veşnică amintire.

(397876)

•  Colectivele Soo- 
peratlvelor de Credit 
din Hunedoara, Pe
troşani, Brad, Orăştie, 
Haţeg, Simeria, Că. 
lan, Ilia, Vulcan, Pul, 
Vaţa, Zam, Băiţa, 
Baia de Criş, Geoa. 
giu, Sarmizegetusa 
anunţă cu nemărgini
tă durere trecerea în 
nefiinţă a celei care 
a fost o inegalabilă 
şi distinsă şefă

ec. TAMARA 
PETRESC

preşedinta Comisiei 
Judeţene a Coopera
tivelor de Credit Hu
nedoara — Deva.

Dumnezeu s.o  o- 
dihnească în pace!

(397875)

UN SERVICIU CARE RĂSPUNDE ZI SI N.QAPŢE 
SOL IC ITAR1 LOR SI NEVOILOR DUMNEAVOASTRĂ

TARIF' 666 LEI/KM

i
. 'L'fs 
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SX . COMAT DEVA S.A»
ur«M« tuturor parlmnaritotf 

cmri, s a la r ia ţ i lo r  sooimtătii, «eţi-
____ oftărilor, familiilor si tuturor catarg
d ra g i '.gri a p ro p ia ţi to r sânăiaio, prosperitate)- 
'Şi ifydeptito-irea. tuturor dorinţelor).

S Ă R B Ă T O R I  F I R I C T T T  s

REGIA AUTON OM A 
A C U P R U L U I DEVA

Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Paşti
lor, Consiliul (J? Administraţie al Regiei Auto
nome a Cuprului Deva urează tuturor salaria
ţilor şl colaboratorilor multă sănătate şi îm
plinirea tuturor dorinţelor.

HRISTOS A ÎNVIAT!
Preşedinte al C.A., 

Director general,
Ing. MIRCEA DOBRE

| ATELIERELE CENTRALE S.A. CRIŞCIOR I 
j Dragi prieteni, şi colaboratori primiţi, la * 
I ceas de sfântă taină a învierii, un gând de |  
j bine şi împlinire a clipei ce împreună o zidim. j 

HRISTOS A ÎNVIAT! I
I■*»".
IA
IA
I

Manager i
Ing. VIOREL POENAR I 

Lider de sindicat |
NICOLAE HUŢ

—  [
S.C. METALOTERM S.R.L. CALAN j 

. Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti, * 
I S.C. METALOTERM S.R.L. Călan urează tu- j 
■ turor angajaţilor, colaboratorilor şi beneficia- - 
J rilor săi multă sănătate şi sărbători fericite! |  
j . MIHAI DAN, j
j patron societate^
| ------------------------------------------------- --------------- 1
j S.C. UNIVERS S.A. DEVA
. Sfintele Sărbători de Paşti ne oferă pri- J
| lejul să adresăm acţionarilor, colaboratorilor, j
J clienţilor societăţii, salariaţilor firmei şi fami- *
I liilor acestora sincere urări de bine, sănătate I
% • *___ |«  _«..« * *şi împliniri în viaţă.

IHRISTOS A ÎNVIAT/ 
Consiliul de administraţie '

I

I
. %

Iy
|  SPITALUL MUNICIPAL BRAD j
. Sfânta sărbătoare a Învierii Domnului ne « 
I prilejuieşte marea bucurie de a adresa tuturor | 
• salariaţilor noştri, familiilor lor, colaboratori- j 
J lor şi locuitorilor Ţării Zarandului, cărora Ie } 
j asigură asistenţă medicală, cele mai calde u- |  
î rări de bine, fericire, sănătate si numai bu- ■,

[
S

I

I curii.
HRISTOS A ÎNVIAT!

I Consiliul de administraţie al spitalului 
Director medie primar 

IONEL ZENO COSTINA *
--------------------------------------------------------------------------- \

J UNITATEA DE TRATAMENT PENTRU î 
I AGRICULTORI GEOAGIU J
* Sfânta Sărbătoare a învierii Domnului ne j 
5 oferă deosebita ocazie de a adresa şi pe a- * 
|  ceasta cale salariaţilor noştri, familiilor lor, j
* colaboratorilor, cât şl celor care ne trec pra- ■«
| gul staţiunii de tratament cele mai alese u- | 
î rări de sănătate, fericire şi numai bucurii. j 
J SĂRBĂTORI FERICITE! J
I Director PETRU DONCEA, I
* Contabil şef IOANA HOCH ;

■ L / l \ U l f l  Mmf V  1 1
s_e manate
Str PEXRU MAlQRm 2*7 
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