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îtctitokea «anflhrieeriâ e- 
; xeotort». a F J A R  ’ —
Fftiala Hunedoara cu  x ia . 
riţtH, d e jo i. 18 « p rii»  
a *  a adus îa  prim ptaa
o  seri* de «touteţi pri
vind candidaţii care vor 
reprezenta partidul îa 
viitoarele alegeri locale.

Cu această ocazie, d l 
Gheorghe Dregfeird, pre- 
şedinţele Filialei judeţene 
P.D.A.S., a informat p*  
rei prezenţi că formaţi
unea politică de lată are 
întocmite liste complete^ 
pentru funcţiile de pri
mari şi consilieri, ir» 3iQ 
d» localităţi d in  judeţ»! 
Huncdoetra. Pentru început 
au fost prezentaţi mas»* 
media 10 dintre candidaţii 
oartidului Ta funcţia de 
primar în romanele Baia 
de C r iş— Ni 'olae Cean, 
Crîscior — loan Ba$a, 
Luncoiu de .Tos — Voie» 
Tod, Vaţa de Jos — Va- 
sile Gornic, Peştişu Mic 
— Dumitru Antimie, Bră-

nişoa — Gaşpar Ursa,. 
Gurasada — Eufemia HI* 
cula, Rin de Mori —- Via. 
rei Media, Samiaegenas*
— Petru Suciu şi pentlM 
comuna Ritoiţa —

lipici jiud^eae PJXA.8L* 
„m  n »  e s te .. faine pregă
tită d in  punct d e vedere , 
organizatoric, impunăn* 
du-a* Intr-o navă lega 
electorală *  delimitat* a

Budău. restul de candidaţi 
fiind daţi publicităţii pâ
nă la data de 2 mal a.c, 

Referindu-se la alege
rile pentru ootriilierii jo*- 
deţeni, dl- Gheorghe Dre. ■ 
Chici a subliniat, ca o 
noutate pentru actuala 
campanie electorală, ale-' 
gerea directă a consilie
rilor de către electoratul 
dîn teritoriu. Deşi preve
derea este bună, a mal 
subliniat preşedintele Fi-

Judeţelor kt circumscripţii 
efectorale**.

In  finalul întâlnirii 
cu ziariştii, s-a  făcut a . 
pel la  o campanie electo
rală civilizată, care să 
promoveze pe cei mai 
buni candidaţi, lucru care 
nu poate fi decât în folo
s i i  fiecărei localităţi şi 
implicit al judeţului Hu
nedoara.

■ ■ v,V CORNUL , POBNAR -

«CUI

DESCHIDEŢI HSA1

în  ultima vreme fi-au 
făcut apariţia o aeră 
de indivizi câte, asu.

> mându.şi fraudulos sta*
‘ tutui de salariaţi a l 

ROMGA2J, bat pe la  
uşile cetăţenilor insis
tând %ă încaseze con
travaloarea gazului con. 
sumat d e aceştia. Con- <  
«facerea Regionalei d e j  
distribuţie a gazului^  
-metan — Deva fa ce }  
un apel către toţi a_- 
foonaţii ca Înainte de 

5  orice să legitimeze per- 
voanele care spun că 
vin din partea regiei' 
d e gaz. Prezentarea te-: 
gitimaţiei va fi o do
vadă că cel de la uşă 
este de bună credinţă 
şi îşi face doar me
seria. Deci, atenţie cui 
deschideţi uşa! (A.S.)
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iIERI A AVUT LOC TRAGEREA LA SORŢI 
A MEMBRILOR MAGISTRAŢI 

PENTRU CONSTITUIREA BIROULUI 
ELECTORAL JUDEŢEAN ŞI A CELOR DE 

|  CIRCUMSCRIPŢII
I  ' .
-  Potrivit prevederilor Legii 70/1991, modificată prin 
§  Legea 25/1996, ieri, la Trifatimltâ Tlunedoara a  avut
1 Ioc tragerea la sorţi pentru desemnarea Biroului e - l
2 lectorei judeţean şl a birourilor electorale de cir- m
1 cumscripţii municipale, orăşeneşti şl cotmtnale. 1
j  Biroul electoral judeţean se compune, potrivit I
2 legi», din 15 membri, desemnaţi prin tragere b i  
I  sorţi a membrilor magistraţi de preşedintele tribu-1

Înaintai. ' v i . A
4n «cest med, «U. loan Ardelean, preşedintei» I  

1 Tribunalului Hunedoara^ i .a  desemnat ca membri t e  A «

I biroul electoral judeţean pe magistraţii: Nicolae W *r-ă 
deger. Carol Pupp — judecători, Tiberiu Medaflau,2 

|  loan Mitrofan — procurori. |

v 23 APRILIE
•  1 dolar SUA — 2913 lei
•  « maorii -germană — 1939 iei
•  100 yeni jpkimneci —  2726 lei
•  1 liră sterlină — 4425 lei
•  I tranf elveţian — 2390 Iei

fr*nc francez ri — S7t Iei
»  *8» ithm itatienr — 186 lei

C u n m rt ia  re fe rin ţă  mie B ăn c ii N aţio n a le  
. «  R om ân ie i
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HOROSCOP

Alungaţi gândul de a vă apuca de furat, 
« u  e rentabil. Vă omoară concurenţa.

Astăzi, In plină primă, 
vară. anotimpul trezirii 
firii duoă somnul lung 
şi apăsător al iernii. Iu 
mea creştină ortodoxă 
prăznnieşte c» cinste Of> 
Sfântul Gheorghe, -în. 
truchiparea virtuţii, bâr-

< a*2Sjr2sîsate-ţser;r-'''

ceasta, în care acei zeca 
ani au rămas nebiruiţi". 
Iar Eusebiu în cartea 
sa (VIII cap. 7) a scris: 
..C§ în cetatea Tir la 
Finicia muncitorii au 
slobozit fiare sălbatice 
asupra creştinilor. însă

Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe

hătiei, în accepţia desă
vârşită a "cuvântului, 
preaslăvitul ostaş al 
Mântuitorului notorii 
lisus Hristos S -a  păscut- 
în Capadochia dintr.6  
familie de ofiţeri romani, 

'■dac a  fost crescut dfa* 
fragedă copilărie cu frică 
de Dumnezeu ş i iubir* 
tetă de aproapele sân 
încă de tânăr ajunge la 
gradul de tribun, în ar 
mata lu i IKodeţian (248— 
JfB). mar* prigonitor aJ 
creştinismului. Toată tara 
pe vremea acestui Îm
părat era ca adăpată «ia 
sângeăp creştinilor, ■ ■. asa : 
că Suipieiu a fast' o*  
v o i t  m scrie-, A „N ie ic in â ,  
fi prin nici o  oştire at *  
fost pământul «şa puşti 
iţ, şi noi nicicând n-am 
biruit cu atâtea sărbă
tori ca in vremea a-

fiarele au p o m ii asupra l  
♦mincîtorilw*'. $1 tot J 
acest părinte al istoriei |  
bisericeşti scrie: „Că -o* J 
tatea Frigid an %*mww* |  
şi ap nimicit-o pSgâfli » 
numai pentru aceea, căci I 
toctutorii dintr-îrwa to ţ i ,  
erau creştini*'. |

Moaştele S t. Ghee*gfa*î 
«a foto aşezate In t e * - |  
sul Lidia din TaraSt&WrtU * 
tntr-n biserică unde ve a 
Beau- medincSoţa din UL * 
«Be creştine *t- prteiwmr * 
sănătate şt ap ta* . - Par 1 
testioa ajunsă ulterior J 
Qofe ocupaţia arabă ■ ş l |  
turcească, sfintele moaşte » 
n» au mai fost r i d  aici |  
tn siguranţă şi au f o t e « 
aduse In Europa şl Im- |

Pr. Dr. 1.0. RUDEANU |

(Continuare in pag. a 2-a) |

In sfârşii, avem bugetul 
pentru 1996

După o jumătate de an 
da Aşteptări ş i peste o 
lună de zile de dezbateri 
în parlament, iată că s-s 
votat eu majoritate, nu 
suficient de semnificativă 
însă, bugetul de stat pe 
anul 1996. Caracterizat es 
un buget de austeritate de 
către unii, sau al sărăciei, 
de către - alţii, bugetul 
neputând să reflecte de
cât starea de fapt a 
economiei, iată că, deşi 
a avut mulţi opozanţi si 
nemulţumiţi (oare la rân 
dul lor n.au venit insă 
cu alte soluţii sau va
riante credibile pentru 
«taraţii mai favorabilei, 
acesta va fi desfăşurat în 
curând In teritoriu, ajun 
gând, ce mai rămâne din 
el. până la nivel de co
mune.

Discuţiile au 'test- aprig*, 
aprinse şi contradictorii 
la fiecare capitol dai 
fiind puţinătatea resurselor 
disponibile de repartizat »i 
multitudinea golurilor de 
acoperit tn fiecare do
meniu de activitate. D in , 
cola de orice speculaţii, 
trebuie recunoscut cu • -  
biectivitatp că nimeni şi 
nici unde nu poate să îm . 
partă ceva ce nu are sau 
mai mult decât aee. deşi 
lupta s-a dat pentru ca 
fiecare sector de activitate

să primească un procent 
cât mai mare din produ
sul intern' bPut, conside
rând ea prioritare de rea
lizat obiectivele şi sed? 
purile propuse, spre e- 
xemplu, în domeniul a - 
Dărâri" naţionale, cercetă
rii, sănătăţii învăţământu
lui, agriculturii ete. A - 
poi să nu uităm că ne
voile din fiecare locali
tate sunt mult prea mari 
în legătură cu alimenta
rea cu apă, canalizarea, 
starea drumurilor şi mij
loacelor de comunicaţie, 
asigurarea condiţiilor de 
sănătate, protecţia me
diului şi altele. In acelaşi 
timp importante problema 
nessluţionate la nivel co
respunzător privesc protec
ţia socială a categoriilor 
defavorizate ale populaţiei.

Evident. într-o asettlft* 
nea conjunctură, când la  
limita pragului de sărăcia 
sau sub acesta se situ
ează peste 10 milioana 
de români, oricâtă bună
voinţă ar avea cineva 
este greu să aducă o 
soluţie magică pentru bu. 
get, care să fie sporit 
fără acoperire In muncă

NICOLAE TÎRCOB

* EVENIMENT ENER. 
GETIC. Miercuri. 17 a- 
prilie 1995, în prezenţa 
preşedintelui ţării, dl.
Ian Iliescu, a primului 
ministru. dL Nicolae Vă- 
ciroiu şi a premierului 
Canadei, dl. Jean Chre- 
tlen, a altor persoane o- 
ffciale, a fost dată h» 
fracţiune Centrala n u .
tâearo-electrică de la 
Cernavodă. începută In 
urmă cu 15 ani şi cosi 
tind, p â n ă . acum, 10 mi
liarde de dolari lucră
rile la importantul « .  
biectiv energetic au a_ 
i m  te  faza -inaugurării 
primei unităţi, de 700

căreia i î  vor urma

alte patru, de  
putere. J

aceeaşi

•  î n t â l n i r e  l a  m .
VEL ÎNALT. La Invi
taţia preşedintelui Ro
mâniei, dl. Ion Iliescu, 
s .a  aflat intr-o scurtă 
vizită in  ţara noastră, 
preşedintele Turciei, dL 
Suleyman Demirel. In 
centrul dezbaterilor — 
relaţiile regionale ş i pro
blemele internaţionale de 
interes comisa.

•  DAC AIR SURVO
LEAZĂ. Societatea da 
transport aerian DACI 
AIR, avăndu-4 «a - p t .  -

şedinţe p e  miliardarul 
George Cwistantin Pă. 
uriescu, a prezentat, la

Societate* lui G.C. Pă. 
vmesc* n  dispune d* 
24 asemenea aparate de

Aeroportul Băaeasa, a - 
Vtenwl DASH 8-3*0 . ;lţ*': 
bricat de grupul ca
nadian Bombardier Inc., 
sparat ce va intra în do- 

- tarea Boţitei DAC AIR.

zbor cu care va deservi 
toate lin iile in fam * d  
regionale, la concurenţi 
cu ceirialte societăţi ro
mâneşti de tnansport. a* 
etian. g.

*  NAD1A SE MA. 
RITĂ. In cumul săp
tămânii trecute a sosit 
în ţară, dîn SU A  unde 
şi^a Stabilit domirilrui 
mărea noastră gimnastă 
Nădia Comăneci, pentru 
ultimele preparative în 
vederea nunţii sale ce 
va avea loc în 27 aprilie 
a.c., te Bucureşti. La 
eveniment Se scontează 
să participe ’ circă 1900 
de invitaţi; A lesul' Na- 
diei este, după cum hu- 
nedorenii ştiu deja, fos. 
ttd campion american -la 
gimnastică, Burt Conner, 
care ne-a vizitat ţadeţul 
alături â* Nadia, antd 
trecut ■

(Continuare tn pag. a 2_a)

\  CAMPANIE ELEC. 
TORAL.A LA VÂRF. A* 
proape toate partidele 
cu reprezentare în par
lament au început în 
tortă campania electo- 

. rală. declanşată oficial. 
La sfârsitu] săptămânii 
trecute, dl Adrian Nftsta- 
se, preşedintele executiv 
al P.D.S.R. şi preşedinte 
al Camerei Deputaţilor, 
s-a  aflaţ i*  Rtn. Vîlcea, 
tar dl. Nicolae Mano. 
Pscu preşedintele P AC.. 

a fost oaspetele judeţu
lui -Gorj. Sarabanda pro
misiunilor ia amploare 
cu fiecare zi.

h
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(Urmare din pag. t)

părţHe la biserici şi 
; mănăstiri. La biserica din 
Lidia se păstrează mor. 
mântui Sf. Gheorghe 
candela sa din care se 
miruiesc palestinienii şi

calităţile lui de „mare 
purtător de victorie*'. 
Sfântul Gheorghe  ̂este 
numit „primăvara du. 
hovnicească** pentru , că 
prin el s:a întărit mult 
creştinismul şi l-a re. 
înnoit cu o primă
vară. Pentru aceasta şi

Sfântu l Mare 

Mucenic Gheorghe

lanţurile de fier cu care 
Sfântul a fost legat In 
temniţă.
■ In iconografia ortodoxă, 

reprezentarea sfântului 
Gheorghe călare, ucigând 
balaurul, a fost şi este 
destul de răspândită-în  

■ ţările române, mai ales 
în timpul domniei lui 
Ştefan cel Mare când 
numeroase, biserici au 
fost închinate sfântului 
accentuându-se totodată

biserica noastră cântă 
astăzi aşa de frumos 
„Veniţi toţi să prăz- 
nuim luminată pomeni
rea mucenicului Georghe 
şi să .l încununăm pe 
el cu flori de primăvară 
ca pe cel ce este ne
biruit".

Tuturor celor ce poartă 
numele Gheorghe, le u- 
răm sănătate, viaţă în
delungată şi spor în toate 
faptele cele bune.

In sfârşit, avem bugetul 
pentru 1996

(Urmare din pag. 1)

şi în producţia de bu. 
nuri, inclusiv pentru ex
port. Constatăm însă că 
cercul vicios se închide, 
din păcate, tot la noi, a- 
flându-ne parcă într-un 
bloca] permanent şi ge. 
neralizat, din care nu 
găsim ieşire. Puterea de 
cumpărare a populaţiei 
fiind foarte scăzută, bu
getul de familie ducându-se 
in aceste condiţii aproape 
în totalitate pentru co
şul zilnic, nu se ■ poate 
absorbi întreg fondul de 
marfă oferit pe piaţă, 
iar cum în condiţiile e-  
oonomiei de piaţă nici o 
firmă nu.şi mai poate 
permite să producă pe 
stoc, rezultă limpede că 
producţia respectivă se 
blochează automat. Asta 
fireşte, când produsele 
nu corespund calitativ la 
standardele europene sau 
internaţionale pentru ca 
să fie ‘ oferite si cerute 
la export.

Revenind la nevoile pe
rioadei de tranziţie, după 
cum apreciază unii mai 
mult sau mai puţin spe

cialişti in economie şi 
finanţe, rezultă din pre
vederile bugetului de stat 
pe acest an că nu sunt 
acoperite nici 50 la sută 
din cerinţele reale pentru 
desfăşurarea unei activi
tăţi cât de cât apropiate 
de normal. Resursele f i.  
nanciare alocate, spre e 
xemplu, pentru sănătate 
pe întregul an 1996 se 
apreciază că s-au utilizat 
deja în proporţie de circa 
40 la sută. Este uşor să 
ne imaginăm ce se va în
tâmpla dacă întreaga su
mă repartizată Ia noi 
pentru domeniul sănătăţii' 
nu ajunge în unele ţări 
dezvoltate decât la mai 
puţin de 10 spitale. Să 
nu mai amintim că şi la 
agricultură se estimează 
că alocaţiile bugetului a . 
coperă abia undeva în 
jur de 3o la sută dţn 
nevoile reale pentru pro
ducţia acestui an. La fel 
se prezintă situaţia şi la 
alte capitole bugetare.

Mulţi sau puţini, aceştia 
sunt banii pe care-i avem. 
acesta este bugetul care 
s-a votat şi pe care, poate, 
îl merităm, chiar dacă nu-1 
dorim.

I

\

JUDECĂTORIA brad

Prin Biroul executorului judecătoresc 
anunţă vânzarea prin 

LICITAŢIE PUBLICA
a imobilului compus din casă cu anexe gos
podăreşti, curte şi grădină, situat în Prihodişte, 
nr. 72 comuna Vata de Jos; preţ de pornire: .- 
25 000 000 lei. * )

Licitaţia va avea Ioc în data de 25 apri- i 
lie 1996, ora 10, la Judecătoria Brad, biroul 
executorului judecătoresc.

— ♦ —

{ TRAGEREA LOTO SPECIAL „6/49“ î
ii din 21. 04, 1996

5, 25, 42, 46. 26, 15,
Fond de câştiguri: 1 605 999 703 lei.

TRAGEREA n o r o c
din 21. 04. 1996 

2, 7, 9, 9, 5, 4, 1.
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Pe ordinea de zi a ul
timei şedinţe ordinare In 
actuala legislatură a Con
siliului judeţean a fost 
înscris şi proiectul de 
hotărâre pentru aproba
rea bilanţului şi a contu
lui de profit şi pierdere 
pe anul 1995- al regiilor 
autonome de sub autori 
tatea Consiliului judeţean.

Se ştie că sub autori
tatea acestuia se află Re
gia judeţeană de drumuri 
şi poduri. Regia de apă 
Valea Jiului şi Regia 
autonomă de gospodărire 
comunală şi locativă De
va. Că aceasta din urmă 
se află impropriu (ca să s 

. nu spunem altfel) sub 
autoritatea Consiliului ju
deţean, am mai semnalat_o. 
Intrarea în normalitate 
rămâne o problemă de 
rezolvat pentru - viitorul 
consiliu judeţean şi p e n - . 
tru cel municipal Deva. 
Alta este însă ţinta acestor 
rânduri.

Consilierii au aprobat 
bilanţul primelor două re
gii, încheiat cu profit brut 
de 438,7, respectiv 220,5 
milioane de lei. . Ei au 
respins însă bilanţul 
R.A.G.C.L. Deva încheiat 
cu o pierdere de peste 
1.6 miliarde de lei.

S-ar putea trage de 
aici concluzia pripită că 

«la această regie s.au  pro
dus cine ştie ce zguduiri 
financiare. Nimic mai 
fals. Vorba domnului con
silier Petru Mârza. „Banii 
ăştia nu i-a băgat direc
torul general in- buzunar. 
Au fost cheltuiţi pentru 
asigurarea confortului lo

catarilor oraşului".
Locuitorii municipiului 

Deva — se cunoaşte — 
se bucură de un grad de 
confort mai buh decât, 
în alte localităţi ale ju . 
deţului, sub aspectul ser- 
v * o r  gospodărie I.*. 
cativă Căldură apă rece 
şi apă caldă menajeră in 
regim de 24 de ore din 
24. Or, confortul se plă-

registrând totuşi profit 
anihilat de altele), s-au 
înregistrat la activitatea 
dev termoficare. Cum a- 
nume?

Reţelele de termoficare 
ca şi instalaţiile aferenta 
punctelor de t4.'-<rc<ir>>re au 
vechimi Intre 20—30 de 
ani. Ele trebuiau înlocuite 
pe parcurs, dar nu s-a  
întâmplat aşa. Ani la rând,

Dincolo de o 
_  respingere
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teşte ■ în raport de chel
tuielile cu care s .a  rea 
lizat, ceea ce nu s-a în
tâmplat' întocmai la De
va. Dacă energia termică 
cu care se realizează în
călzirea locuinţelor şl pre. 
pararea apei calde a fost 
şi anul trecut subvenţio
nată parţial de stat. cele
lalte cheltuieli — apă rece, 
energie electrică, lucrări^ 
de înfreţinere şi reparaţii' 
ale reţelelor şi instalaţii-:, 
lor; salariile — nu mal 
sunt subvenţionate de 
nimeni. Ele ar fi trebuit 
să se regăsească integrai 
in tariful serviciului res
pectiv. Tocmai aici este ' 
buba că nu s.au  regăsit. 
Pierderile cele mai mari, 
de fapt mai mult decât 
totalitatea pierderilor pe 
regie (unele activităţi în-

COMPANIE AMERICANĂ 
CAUTĂ

Colaboratori pentru activităţi de 
distribuire produse şi management în sis
tem MLM (Mulţi Level Marketing).

Posibilităţi de d investi nelimitat, cu 
câştig nelimitat şi deplasări în străinătate.

Relaţii şi programări la interviu. Tel. 
641344. (9008)

S.C.C.F. TIMIŞOARA S.A.
ŞANTIER 34 LR DEVA 

Scoate la licitaţie spaţiu pentru închiriere, 
cu reamenajare pentru ateliere de producţie 
industrială, situat în Simeria, str. /Streiului, 
nr. 1 (lângă Baza 20). Relaţii suplimentare 

; la sediul Şantierului 34 LR Deva, str. Horea, • ,j nr. 12/14, tel. 625890. Licitaţia va avea loc î |  
• în data de 2. V. 1996, ora 10. I j
l ______ ;_________________ î
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înainte de 1989, fondu. 
rile de la buget destinate 
acestor reparaţii au fost 
dirijate, din ordin de sus, 
către punerea la punct a 
apartamentelor din Valea 
Jiului, care s-au dovedit 
u n. adevărat butoi al 
Danaidelor. Ajunse In 
stadiul de ciur. reţelele 
termice şi aparatele de 
preparare a agentului fer- 
mie secundar nu mai 
încălzeau apartamentele, 
ci produceau cheltuieli
pe ceea ce se ducea pe 
apa Sâmbetei, în pământ 
sau în subsolurile tehnice 
Fenomenul nu se întâm
plă numai la Deva ci si 
la Hunedoara, Simeria,
Călan, Haţeg sau Brad.

Aici începe o posibilă 
eroare de decizie a con. 
ducerii regiei devene. hi

i

i
i

1995 s .a  trecut masiv la 
un program de ' reparaţii 
capitale ale . instalaţiilor: 
înlocuirea in întregime a 
aparatelor de preparare a 
agentului secundar sau a- 
pei calde menajere, • ori 
numai a serpentinelor din 
acestea, înlocuirea pe ' a- 
proape 2 km a ’ reţelelor 
termice de transport şi 
pe mai mult de 8 km a 
•reţelelor de transport al 
apei calde menajera, alţ® 
lucrări'-aferente — -'-toate 
.pcar.viî-j-nd costuri foarte 
m ri îa preţurile ac t xsle 
ale materialelor de insta
laţii. Se putea fără? Nu 
se mai putea. Ar fi în
semnat ca popujaţia să 
ptăte >*_<-« t*s continuare a . 
gent termic care se pier
dea in pământ.

In mod normal, -aseme
nea cheltuieli au ca sursă 
de finanţare alocaţiile de 
la buget pentru investiţii 
sau reparaţii capitale. 
R.A.G.C.L. Deva nu a 
prea avut anul trecut 
asemenea surse la dispo
ziţie, cheltuind în acest 
scop din venituri sau 
din credite bancare.

Se putea altfel? - Sigur 
că se putea. Consiliul 
judeţean avea un repre
zentant în consiliul de 
administraţie al regiei. 
Acesta trebuia să fie se
sizat despre nevoia de 
investiţii pentru reparaţii 
capitale. Ori nu a fost 
sesizat, ori n-a recepţionat 
această realitate şi s-a în
tâmplat cum s-a  întâm . 
plat.

ION CIOCLEI

S.P.I. CARMETAPLAST S.A. 
D E V A

* 
I

Angajează pentru cariera Zam: ţ
|  • 1 mecanic utilaje excavatorist, ctg. 2-6. f
* Persoana angajată va beneficia de abona- [
* ment gratuit auto sau C.F.R. de la locul de [
|  muncă Ia domiciliu. i

S.C. VINALCOOL S.A. DEVA

] Organizează în ziua de 8. 05 1996, ora 10, | 
J la sediul societăţii din Deva, str. Andrei Şa- [ 
jguna, nr. 1 l
* LICITAŢIE DESCHISA *
i pentru întocmirea studiului de evaluare în ve- * 
i derea privatizării. J

Ofertele se depun până la data de 7. 05. i- 
1996, Ia sediul societăţii. (9025) î

ţ
*—*_*—*<—-*—> »—*—*_*—*—*—*—*—*_»«--*_•

Singura poliţa de asigurare completă
Pentru a fi în siguranţă ai nevoie de o

A S « G U R - A R £
Pentru a fi fericit ai nevoie de o

N A H Ţ A’ R 1
Pentru a fi prosper ai nevoie de o

¥
e  e  t  |  t  §  m

trageri la sorţi periodice cu premii în autoturisme

A FI în perfectă siguranţă.
'£> CAR. Sediul Central: Bucureşti - 01 -322 0897,322 0390 

'Reprezentantă focali: Deva * 054-617800,217800, Hunedoara • 718627, Petroşani * 542402

I
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CUVÂNTUL LIBER

•  SPORT •  SPORT ■  SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT » SPORT • SPORT •

GINA GOCEAN

CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICA DIVIZIA NAŢIONALĂ

Succese de prestigiu ale gimnastelor noastre f j STEAUA. Campioană naţională
, •  Cinci medalii pentru „stelele" gim- •  GINA GOGEAN, singura gimnastă * I

Î nasticii^ româneşti: două de aur. două participantă la C.M. din Porto Rico care f I
de argint şi una de bronz. a cucerit două medalii de aur. 1- J

Comportare foarte bună * I
a „stelelor** gimnasticii ' t I
româneşti — cum de * "
multă vreme numim pe 
minunatele sportive care 
aduc atâta glorie sportului 
nostru în lume — şi la 
Campionatele mondiale 
din Porto Rico (16—20 a- 
prilie) unde s-au obţinut 
2 medalii de aur GINA 
GOGEAN la sărituri şi 

fi» sol. SimOna Amânar, me
dalie de argint la sărituri.
Alexandra Mar in eseu,
medalie de argint la 
bârnă şi Lavinia Miloşo- 
vici medalie de bronz, la 
sol.

De remarcat că Gina 
Gogean este singura gim . 
nastă de la aceste cam
pionate care a cucerit două 
medalii de 
prezentativa 
fost singura care a 
toate finalistele pe po
diumul de premiere. Este 
meritul acestor minunate 
fete ce au pregătit marile 
lor performanţe la Deva, 
al antrenorilor^ în frunte 
cu Octaviân Belu şi 
profesorilor de la Liceul 
de sport unde au asigu
rate condiţii bune de an
trenament şi studiu.

Evoluţia fetelor noastre 
la C.M. ne dă frumoase 
speranţe pentru Olimpiada 
din acest an de la Ata_ 
lanta.

Rezultatele ultimci etape: Dinamo — Rapid 
1—1; Petrolul — Ceahlăul 3—2; Univ. Craiova — 
Oţelul 3—0; Sportul — „U“ Cluj-N. 2—3; Poli. Iaşi
— .Farul 1—2; Inter — Steaua 0—0; Poli. Timiş.
— F.C. Argeş- 2—0; A.S. Bacău — Gl. Bistriţa 
3—1; F.C. Naţional — F.C. Braşov 5—I.

CLASAMENTUL FINAL '

ALEXANDRA
MARINESCU

SIMONA AMANAR

1. STEAUA 34 21 8 5 79—30 71
2. F.C. Naţional 34 18 6 10. 60—44 60
3. Rapid 34 18 5 11 59—33 59
4. Univ. Craiova 34 17 6 11 45—30 57
5. Dinamo 34 15 7 12 40—37 52
6. Petrolul • 34 16 3 15 44—38 51
7. Poli. Timiş. • 34 14 7 13 58—47 49
8. Farul C-ţa 34 15 4 15 56^-49 49
9. „U“ Cluj_N. ' 34 14 6 14 41—40 48

10. F.C. Braşov 34 13 7 13 38—60 46
11. Gloria Bistriţa 34 14 3 17 41—38 45
12. A.S. Bacău 34 15 0 19 40—58 45
13. Oţelul Galaţi 34 14 3 17 42—46 43
14. Sportul Stud. 34 12 7 15 33—35 43
15. Ceahlăul P.N. 34 13 4 17 34—46 43
16. F.C. Argeş 34 12 6 15 39—52 42
17. Inter Sibiu 34 lff 7 17 29—48 37
18. Poli Iaşi 34 9 3 22 27—74 30

Sâmbăta trecută, odată 
cu încheierea celei de-a 
34-a. etape, a căzut cor
tina asupra Campiona
tului Diviziei Naţionale, 
ediţia 1995—1996. După 
cum bine cunoaştem, d a - . 
torită pregătirilor pentru 
Campionatul European 
de fotbal din Anglia ale 
reprezentativei noastre, 
campionatul din D.N. a 
fost „comprimat** la ma
ximum, , cu desfăşurarea 
a câtorva etape din re
tur în... tur şi apoi. o . 
grămadă de etape inter
mediare

Oi icum, STF.AUA este 
campioană şi ne va re
prezenta în Ligă Cam." 
pionilor, F.C. Naţionâl şi 
Rapid în Cupa UEFA, iar 
Gloria Bistriţa, indife
rent de rezultatul în fi
nala Cupei României de 
sâmbătă cu Steaua, va 
pvolua în Cupa Cupelor. 
DesDre desfăşurarea cam
pionatului '95—96 în D i-' 
vizia Naţională vom re
veni.

I

r#— r.f-—r*— *—**—■*•—*—♦

Divizia C
CFR MARMOSIM A PREDAT 

LANTERNA ROŞIE
După ce în turul campionatului nu 

a adunat nici un punct, echipa C.F.R. 
Marmosim Simeria care demonstrează 
frumoase disponibilităţi în acest retur, 
reuşeşte cu 5 etape înainte de finalul 
Diviziei C seniori să părăsească ultimul 
loc din clasament.

Conform hotărârii comisiei campio
natului judeţean, echipa C.F.R. Marmo
sim a câştigat jocul cu E.G.C.L. Călan 
cu 3—0, deoarece echipa E.G.C.L. nu 
a asigurat terenul de joc pentru etapa 
din 21 aprilie pentru meciul cu C.F.R. 
Simeria şi nici nu a achitat la timp 
sumele cu care a fost penalizată în 
urma jocului disputat cu Min. Şt. Vul
can.

Etapa intermediară a Diviziei C din 
25 aprilie a.c. se dispută cu -începere 
de la ora 15, echipele de juniori şi ora 
17 echipele de seniori, (prof. Mircea 
Sârbu). ‘
Rezultatele etapei de duminie*: Vict. 

Călan — Min. Bărbătenr 2—1; Jiul Pe- 
ţrila — Aurul 1—2; Min. Şt. Vulcan —_ 
Min. Teliuc 0—0; Min. Livezeni — Dacia 
prăştie 1—3; Favior — Min. Aninoasa 
2—0; Met. Crişcior —■ Min. Ghfelari 1—0; 
E.G.C.L. Călan — C.F.R. Simeria 0—3.

CLASAMENTUL

*—*—*—*—*—*—*—.*—*—* -

LAVINIA MILOŞOVICI |

-*—*—*—*—*—«—*—*—*—*—*

CEI 22 TRICOLORI 
PENTRU MECIUL 

AMICAL DE 
MÂINE

Mâine, la Bucu
reşti reprezentativa 
noastră de fotbal va 
susţine al doilea meci 
amical (după cel cu 
Iugoslavia) de 'pregă
tire pentru Euro *96, 
in compania selecţio
natei Georgîei. Selec- 
ţionerul A. Iordănescu 
a convocat pe urmă
torii jucători: Stelea, 
Prunea, D. Petrescu, 
Contra, Prodan, Mi-

. 1. Min. -Şt. V.
2. Dacia Orăşt.
3. Favior
4. Victoria
5. Min. Bărbăt.
6. Min. Anin.
7. Aurul
8. Jiul
9. Min. Ghelari

10. Constructorul
11. Met. Crişcior
12. Min. Teliuc
13. Min. Livezeni
14. C.F.R. Marm.
15. E.G.C.L. Călan 

Etapa viitoarc :

23 17 3 3 53—17 54 
23 16 1 6 65—32 49 
23 12 6 5 39—18 42 
23 11 6 6 37—18 39
23 10 6 7 39—23 36 
23 11 3 9 32—30 36
23 10 5 8 41—30 35
23 10 3 10 44—35 33
24 10 2 12 34—37 32 
23 10 1 12 40—37 31

' 24 9 3 12 28—45 30
23 7 7 9 28—23 28
24 6 5 13 21—40 23 
24 4 4 16 18—73 16 
24 4 1 19 25—86 13

Min. Aninoasa — 
E.G.C.L. Călan; Min. Teliuc — Favior; 
Aurul — Min. Şt. Vulcan; Min. Bărbă. 
teni — Jiul; Dacia — Victoria; Con
structorul — Min. Livezeni; C.F.R. Si
meria — Metalul; Min. Ghelari — stă.

Divizia B, seria a III a

Vega Deva ■ Parângul 
Lonea 3-1

Întâlnirea dintre cele două combatante poarta lui Onciu şi sin- 
a constituit o partidă deschisă, în pri- gur a intrat în careu, 
ma repriză când s-a jucat cu aplomb portarul a blocat primul 
reuşindu-se un joc frumos, cu faze la şUţ( mingea i_a revenit 
ambele porţi, dar periculoase cu a . şj a înscris în poarta 
devărat la poarta oaspeţilor Primul gol ^  ^  minute maj 
a căzut chiar în minutul I: Ciobanu s-a * . „
demarat rapid la 30 de metri de târziu. Popa este găsit

cu o minge în adâncime

P e t ,  Drăgăşani -  Drobeta 1 -0 ;  f  
I.C.I.M. B. — Un. Alexandria 4—0; fata marchează al doilea
Şoimii Sibiu — „Mine.ral** Rov. 3—1; gol. In min. 44. Danciu
Metalurg Sadu — Constr. Cr. 0—2; după o cursă în viteză
Min. Certej — Min. Uricani 3—1; Petr. pe dreapta îi pasează ba- 
Videle — Nitram. Făgăraş 0—2; Min. ionul lui Popa, aflat în 
Mătăsari — Precizia Săcele 2—0; Min. plin fuleu, spre poartă, 
Lupeni — Petr. Ţicleni 5—0; A.S. Pa- intră în careu şi trimite 
roşeni — Petr. Stoina 3—1. balonul în plasă, 3—0

. După pauză, devenii 
CLASAMENTUL apar mulţumiţi de re-

30 21 3 6 65—26 66 zultat. efectuează ’ schim-
30 20 4 6 58—24 64 bări cu jucători ti-
30 20 2 8 64—32 62 neri iar oaspeţii deşi
30 17 1 12 55—48 52 fără patru titulari, re- 
30 15 3 12 57 46 48 „in maj* puternic in a-

1. Drobeta
2. Precizia
3. Şoimii
4. Parângul
5. Vega Deva
6. Min. Măţăsari
7. M. Uricani
8. Petr. Stoina

30 15 1 14 48—39 46 tac si înscriu un
30 14 3 13 54—39 45 - c., «
30 15 0 15 45 -43  45 Ţ - P™

9-10. Min. Certej 30 14 2 14 4 6 -4 0  44 VEGA: Rahoveanu, Stan.
Nitramonia 30 14 2 14 38—38 44 Bulgaru (50 Dobrescu),

2 14 41—47 44 Neagu, Macavei, Popa,
1 15 42—48 43 Danciu (44 Mândru), Voi-
1 15 37 48 43 nea ,74 Davidoni), Cio-
** ia 47_40
1 16 44—41 40 banu’ Răducănescu, Se" 

30 12 4 14 39—43 40 
30 13 1 16 39—46 46

2 17 45—55 35 
2 18 23—47 32 
2 27 14—89 5

30 14 
30 14 
30 14 
30 13 
30 13

11. Petr. Videle
12. A.S. Paroşeni
13. Mine-RAL
14. Petr. Ţicleni
15. Min. Lupeni
16. Constr. Cv.
17. I.C.I.M. Bv.
18. Petr. Drăgăşani ”30 11
19. Metalurg S. 30 10
20. Un. Alexandria 30 1

lagea.

Etapa viitoare : Petr. Videle — Vega 
Deva şi Petr. Stoina — Min. Certej.

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

hali. Doboş, Belode- 
dici, Selymeş, Fili- 
pescu, Gh. Popescu, 
Sabău, I. Lupescu, 
Gâlcă, D. Munteanu, 
Hagi, Ad. Ilie, lă c ă 
tuş, V. Moldovan,

Vlădoiu, Craioveanu, 
FI. Răducioiu, Unii 
jucători sunt insă in 
cerţi. -

Jocul arc loc pe 
stadionul Steaua, în
cepând de la ora 17.

W A W W A V . V W W A W A W M W . W . ’.V W A W V
DIVIZIA A 2

PUPA NUMEROASE OCAZII DE GOL

A. I. 3-2
Partida ce se anunţa e- 

chilibrată. de mare luptă 
pentru câştigarea puncte
lor puse in joc, a dat câş
tig hunedorenilor însă, 
scorul este departe de-a 
reflecta numeroasele oca
zii de gol create de Cor. 
vinul la poarta lui Tu- 
doran. Am notat în car
net nu mai puţin de 11 
ocazii clare de gol in 
careul oaspeţilor), Costă 
chescu, N. Mitrică, Bor- 
dean, Păcurar, Bardac şl 
Ciorea fiind în situaţii 
foarte bune de a înscrie 

Nu este mai puţin a 
devărat că acest meci a 
avut parte şi de un 
arbitraj slab, centralul Ion 
Mironaş din Piatra Neamţ 
fluierând de multe ori 
aiurea, dând cu maro 
largheţe 4 cartonaşe gal
bene gazdelor şi nici unul 
oaspeţilor (deşi se impu
neau), iar tuşierul V. Drâ- 
gan (Craiova) a pus la

Rezultatele etapei a 27-a: Jiul — Min. Motru | 
! 3—0; Foresta — Olimpia S.M. 2—0; Bucovina — F.C  
] Bihor 3—2; C.S.M. Reşiţa — Minaur ZI. 2—0; A.S.A.! 
| Tg. M. — Gaz M. 1—1; F.C. Vilcea -  Gl. Reşiţa 
> 1—2; Un. Dej — U.T.A. 2—0; C.F.R. Timiş. — F.O 
, Maramureş 4—2.

CLASAMENTUL

grea încercare nervii tr l, 
bunei semnalizând ofsai
duri imaginare

Hunedorenii au marcaţi 
prin Bran (autogol . min. 
9), Costăchescu ’42 şi *55 
N. Mitrică. Pentru .oas
peţi- au înscris ■ B r a v i i»  
min. 25 şi I.uca ’51.

Aşa cum s-a apreciat 
şi la Conferinţa de presă, 
după meci, Corvinul şi-a  
creat o sumedenie da  
ocazii — una mai clară» 
ca alta — dar n-a reuşii 
desprinderea, dovedind ca  
şi !n partidele anterioare 
că „hiba" constă în slaba 
concentrare la finalizarea 

„Obiect** serios de muneft 
pentru antrenori şi jucă
tori.

CORVINUL: Popa, Bor. 
dean, Ţîbichi. • Haidtner, 
dorea, Petroiesc, Chezan 
(89 Mocioi), Bardac, Costăm 
chescu, Păcurar (78 Dăs<- 
călescu). N. Mitrică 1

f  1. Jiul Petroşani 27 17 4 6 44—14 55
C 2. Foresta Fălticeni 27 16 2 9 37—22 50
î  3. U.T. Arad 27 13 6 8 47—26 45J
S 4. A.S.A.. Tg. M. 27 14 3 10 42—30 45
î  5. Unirea Dej 27 14 2 11 48—34 44!
C 6. C.S.M. Reşiţa 27 13 3 11 36—31 42
J 7. F.C. Bucovina 27 13 2 12 40—43 41
5 8. C.F.R. Timişoara* 27 13 4 10 37—34 40
î  9. Gaz Metan 27 10 8 9 32—26 38'
j* 10. Olimpia S.M. 27 12 2 13 40—38 381
i  11. Corvinul 27 10 7 10 36—34 37
£ 12. Unirea A.I. 27 11 3 13 40—40 36!
£ 13. Minaur Zlatna 27 10 5 12 38—29 35,
S 14. Minerul Motru 27 10 5 12 27—33 35
ţ  15. F.C. Maramureş 26 10 2 14 32—48 32
>16. Gloria Reşiţa 27 9 3 15 21—51 30,
5  17. F.C. Bihsr 27 8 2 17 29—58 26
î  18. F.C. Vilcea 26 5 5 16 22—57
| «Echipă penalizată cu 3 puncte.
* Etapa vii*oare : Minaur — Foresta; Olimpia — 
■ Bucovina; F.C. Bihor — Jiul; Corvinul — C.S.M. R e. 
îşiţn; Gaz M. — Un. Dej; M. Motru — A.S.A.; Unirea 
j A.I. — F.C. Maram.; Gl. Reşiţa — C.F.R Timiş.; 
î U.T.A. — F.C. Vilcea.
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MICA PUBLICITATE

*■ Vindem dt m \ >are <-c 
atic Siemens cu trei ca
pete jStis 1 sifon s i ' do
zatoare bere cu 1 şi .2 
dâpetft. Asociaţia. familială 
4iraR. din Deva, ■Str. Zam- 
fb-escH, tel. ©54 T23859.

*  Vând apartament două 
«temere, -Deva,- Minerului.

£ 195, „ap ă  15, după ora 
(8368)

-o Vând vacă. cu viţel, 
tuf drenaţii, Sintuhătm nr. 
m . ©07©

•  Vămi AltO 10, 1990, 
* *08 000 lei, dubîţă He- 
npuît l  Ffi/ll®0 cmc, »  
ShţfâO 000 negociabil, (RAR) 
Bel. 213487. (9079)

•  Vând teren toiravi. 
Util.' 1300 ' mp, lângă ce- 
tirte, t e i  211518. (8353)

•  Vând 58 ari pământ 
arabil, sat Bejaa, corn 
$bimaş, informaţii, Snl-

*u$ nr. 183. sau tel. 
6061. (8221) 

. W â n d  Dacia 1300. 1979, 
Stare bună. 5 500 MO. n e- 
jjpciabtl. ţiglă marca „Leu“, 
WL £56319, după ora 18.

(9079)
•  Vând semicursierâ, 

măsuţă TV, magnetofon 
ZK.. Deva, tei. 621730

< (9090)
•  - Vând casă, dependinţe, 

grădină 19400 mp, în 0 r -  
minotea. • Informaţii, H u
nedoara, str. Miha» Vi
teazul, nr, 17, bl. 8  3,
ap. 73, sau tel. 058/822772, 
Zilnic după ora 15.

(9088)
•  Vând casă. două ca

mere, zonă ultracentrală, 
Ilia. Informaţii, teL 131, 
lila. (8351)

m Vând tractor U—650, 
•â' plug "şi remorcă, preţ 
convenabil, tel. 770529, 
770674. (9098)
*' ti Vând loc casă, cu 
găz, apă, proiect, str. Li
vezilor şi Fiat Croma, fn- 

. * ă M  1 1087. tel. 615957, 
m m m . (9094)

•  Vând urgent teren 
agricol, 35 ari, str. Depo

zitelor. Informaţii tel. 
623196. ’ (9093)

•  Vând casă, cu  baie, 
garaj, grădină,, In Lu
pani, tel. 057/245755. ©100)

•  Vindem m ese d e  
biliard englezeşti cu 
accesorii, la preţul, de 
1600 DM în lei. A- 
slgurăm transport .In
formaţii, tel. 059/ 
437640. m a /« 7 i» 7

(7563)

•  Atelier frigorific
vinde maşină înghe
ţată, marcă germană, 
eu două capete. Vel 
12003*. (7*34)

- aagpa 9 mmm9 mmm.9 mmm a Mg» r mmm

m SlţL vând tonvertizor 
sudură CS 350 ftriodină), 
coeâpresor aer. dispozitiv 
pentru debitat m etale ca 
paâîdisc, generator 200 HZ 
cu polizor, polidisc fi pe
rie portative, toi. 77036*.

«70738
•  Vând Ford 2.3 neîn-

matriculat ş l diverse piese 
de stetintb. ’WL 642489, 
după ora 20. (7903)

•  Vând casă rii «nex*
şi grădină. Berhi, 92, fa
milia Tăut. (7906)

•  Vând tractor Univer
sal 445, nou. Orăştie, tel. 
642354. (7907)

•  Cumpăr talon Dacia 
1300, Orăştie, tel. 642334.

(7908)
•  Vând batoză treierat,

zonă da deaL stare bună. 
tel. 659357. (3597)

•  Vând urgent şi con
venabil S.R.L. 1994, scu
tită de impozit, tel. 762154, 
după ora 20, (7039)

/ •  Vând apartament 3 
camere, Dacia 2/31, şi 
(garsonieră, Mureşului A  
1 /39. Hunedoara, mobi
late. Tel. 729616, 728404.

(7832)
o Vând Dacia 1300, ne

înmatriculată. stare bună,
, tel. 735217 sau 735216

(7830.)
•  Consiliul local al co

munei Bunila organizează

licitaţie publică pentru 
închirierea păşunilor co
munale din Naneş, Vadu 
Dobrii şi Crivini, în data 
da 3*, 04. 1*96, ora 11.
Relaţii suplimentare l i  
sediul instituţiei. (782©

•  închiriez spaţiu îa  
Itunedoara pentru depozjţ 
en gros. informaţii tefc

după ora 17.
•  Închiriez spaţiu cor 

mercîal 3—5 camere, con» 
fliţSî excelente, Brad teL 

«5083*, după 18 (359©
mmm 9  m m m  9  mmm 9  ^m tm  0 m m m  9  m

' - •  Găsit poatmoneu 
cu bani, inform aţi la  
Berceanu Petru. Ha
ţeg, str. Riu Mase, 
nr. 9. (7038)

•  Asociaţia familial*
Cristal Hunedoara anunţi 
majorarea adaosului ca* 
mercial îa  faluzte^ uşt 
pliante. între zero — 5*

Ut sută, şneepSind cu 2t 
04. 1998. Pdhtru comanzi 
sunaţi la 7*3163, 713366,
711907. (7835|

•  Pierdut ştampilă a*
parţinând P.Kf.L. Haţeg. S ă .  
declară nulă (9*91)

•  ~ Pierdut chitanţier*
H ol—1700 aparţinând S O 
Autom S.R.L. Deva. Sa  
declară nul (8357•

•  Tineri căsătoriţi că
utăm spre închiriere a- 
partament mobilat sau 
parţial mobilat, /garsoni
eră), pe o perioadă mai- 
îndelungată, în Simeria. 
sau Deva exclus Micro 
15, tel. 660681. ©352)

•  închiriez Spaţiu in - 
Hunedoara, pentru depo
zit en gros, tel. 724298.

•  Angajăm Tnanipriţant.
Condiţii*: sta ciul militar 
satisfăcut, studîi — liceul 
vârsta maximă 35 ani, 
tel. 230930. (9095)

•  Societate comercială
angajează absolvenţi liceu, 
maxim 28 ani. Informaţii 
tel. 615199. (9086)

•  Comcereal S A . Deva 
angajează contabil şei. 
eu ştudii de speCfalîtăte,

tel. 211338. (9081)
•  Intermedieri Înscrieri

auto, cu : vamă ş i fără 
vamă, mai vechi de opt 
ani. Relaţii teL 058— 
TJ53161 (8220)
- •  S o lic it . doamnă - pen- - 
tru menaj. Scrieţi la Popa 
Gheorghe, strada Cloşca,

, nr. 8, bloc 4, se. E. ap. 
61. Alba îiflia. (7909)

•  Angajăm agenţi e©- 
merehtii 
«a: da
stimă 35 ani. a î*
litar saţfes&Msi *S§, 
2399EKL intre orele 9 —15.,

m u '

comemorări

•  Da 23 aprilie 1998 
se împlinesc 4  ani 
tjte t f s i i  sctaaş» tMse**- 
c #  *4>a a n d  ţi 
nieâ

m m a k  m m ţA

;atdoaana- ’ft»seaSfe*  
v» fee® H  d» 2J 
apedfe ora 1 5 , 1 a  
cimitirul din «tr. E- 
minescu. l i  vom păs
tra veşnică amintire. 
Dmtilt8e ifer/* *  f- 
ftfta  r v m  |

* •  Pios omagiu *  ae- 
ştearsă amintire celei căm  
a  fost

«DM A CLARA 
din Valea Nandru, la 
împlinirea a  şase săpUc 
mâni d e la  deces. Fami
lia. <732©

DECESF
•  Familia Popa din  

blocul 18, sc. I, este ală
turi de familia Predă la  
pierderea ireparabilă a 
fiului

■ ; - CLAUDHJ ' '
şi transmite sincere con.
doleanţe.

' Dumnezeu să-l odih
nească! (397886)

* Părir ţii, soţul > 
fiica a#»e mulţumi',* 
la  mod special Com 
-âtâ ai

de credit- Hunedoara 
— Deva cooperativelor
de credit  din judeţ şf 
tuturor celor care au 
fost alături de noi la 
dureroasa despărţire 

* d *  scumpa noastră fi-  
.- fcâ. soţie lafcitoar® d  N 

grijulie, cea care a  
fost

ec. TA MAR A 
PETRESC

Te vom plânge tot 
restul vieţii. ’ . (83701

•  Familia Dr. Nea-
' gu exprimă sincere 
condoleanţe colegu 
hti dr. P îte l Fficdlae ' 
la decesul tatălui său 

(8222)

•  Tristeţea s-a a- 
$esmt pteste noi, cet 
care am rămas fără 
tanicul ntiştru fiu. 
C3LAIHWU PREDA 
d e numai 17 ani. Ma
ma Lavinia, tata pe
tru, rămaşi fără mân
gâierea ta, pe ttec 
nu te vom uita nicio
dată, dragostea noas- 
t r i  Corpul nelnsufle- 
ţR este depus la Casa 
Mortuar® din strada 
Eminescu, Deva. în« 
morm&nt area mâine.
24 aprilie, a.e.. ora 
13, Ia cimitirni din 
Beiair.

:' •  Nu . există conso
lare  pentru tragedia 
p e care o străbateţi 
pe, nedrept — . fami
lia! Tăcem dar. pen
tru a nu tulbura som
n ul acelei unice şi 
adorabile fiinţe. m(â- 
riiţă primă văratică, 

C tA C lH U  PREDA 
Lacsrimi şi flori pen
tru destinul înd«3llat 
al nepreţuitului vos
tru fiu! Colegii de 
la Prodimpex Corn 
Deva.

•  Trăim intens du- 
rerea familiei şi vrem
să luăm puţin din

ea. fiind alfiniri de 
voi. în aceste clipe 
de cumpăna. Nădăj
duim că veţi găsi pu
tere să vă despărţiţi 
d® imicul fiu 

CLAWDHJ FBftDA. 
Colegii de la  S.C. 4 

, A.S. Prodimpex Deva.

. •  Mătuşa Angelica, 
unchiul Petricâ, tsv 
rişaatx Ratnena. bu - . 
m m  tSbmmăm. dâm 

*s*s5, Gotorn. 
em m  toi w
S»tm? trg«fets ste- 
.* « « *  pcm?v> >
m  âim viaţă ntaâriit*. 
d e ăsm em s a  <§«*»«- 
'1x0 bw

■CLAGOI© PREDA 
d e 17 ani. Dumnezeu 
să-4 aşeze lângă e d
dos^lîţ Ka 'te  
uita nlciodatăl

•  Locatarii scării 
a  daria bi. M  .. s«znt 
alături de familie, la  
greaua pierdere pri
cinuită de decesul ft. 
ului

CLAUMD PREDA 
C m n rn as s H  odih- 
seascâ ki şatssi

•  Cn nentărgtnftol
dtesere în srtfiet, *e- 
g: d i s p a r i ţ i a  ful
gerătoare a dragului 
nostru

CLAUtmJ PREDA 
şl transmitem sincere 
eoniîoleanţe . ■' fatnîlid  
îndurerate. Dumne
zeu să-l odihnească 

în pace! Familia Mar. 
tmesc Ioviţă. (8366)

•  Nu sunt cuvinte 
să: exprimăm regre
tul şi durerea pentru 
stingerea din viate 
atât de devreme a 
celui care a fost 

CLAUBIU PREDA 
Sincere condoleanţe 
familiei îndoliate şi 
nemângâiate.

Fam. Neacu Gheor- 
gha şi Dana. (9094)

[FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT. FILIALA )UD. HUNEDOARA - DEVAj
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C O M U N I C Ă
fn  baza Legii nr. 55/1995, a H.G. 887/19195 şi a  Normelor metodologice ar. 1/1995. ţu iv ia i  vânzarea contra numerar a acţitmllor societăţilor com erciale- 

tu  capital majoritar de stat care se privatizează, Fondai Propricteţa de Stat organizează prima etapă da ticitaţii fără preseleeţie pentru vânzarea cotei 
de 40 la sută dra acţiunile societăţilor comerciale nominalizate m ai, jos:

/  .........../

Societatea comercială
S.C. CARMETAPLAST 

S.A. DEVA
S.C. CXWSPET S A  

 ̂ PETROŞANI
r S.C. ELTS S A . 

HUNEDOARA
. S.C. SAPftUC SLA. 

IBEVA
S.C. TRANSILVANIA 

S-A. DEVA

Adresa Deva, str. E Go jdu .
Pateoşanl, d t f .' l  ' 
Baconhito, 98

Hunedoara, str.
Ee. Varga, .3 ^

Deva, str. Aleea 
Atelierelor, 1

Deva. str. Octaviati 
Goga, nr. 2

Obiect de activitate
Producţie Iad. 
feroviară şi alte 
activităţi extractive

Construcţii
" Bnd..;comtmcţiilar 

metteica şâ & produselor 
din metal .

Servicii, reparaţii 
nfîtej comercial 
şl construcţii

Comerţ cu ridicaţi» 
mărfuri alimentare şi 
maRm entare, 
alimentaţie publică

Capital social <în m ii lei) 12 448 450 4 789 080 4 192 750 *59 ^ 5  ... l  835 150
Nr. total de acţiuni 497 933 191 560 167 710 34 38t 73 406
% din capitalul social \ 

pus în vânzare j 39,98 40 ■ 40 40 *8
Nr. acţiuni pus ia

v|Bi za re .■ 199 108 76 624 63 084 13 752 29 362
Preţ de pornire a 

licitaţiei 
tef/ac^tone

25 mo 25 00» 25 600 25 000 26 733

Facilităţi de plată
Avans 25 la sută 
Perioada 8 ani 
Dobânda 6 la su tă /a n .

Avans 30 ta sortă
Perioada 8 ani 
Dobânda 8 la  sută/an

Avans 25 ia  su te  
Perioada 8 ani 
Dobândă 7 la  sntâ/an

Avans 30 la sută 
Perioada t  ani 
Deb&nda 7 la sută/an

Avans 35 la sută 
Perioada 6 ani 
Dobânda 10 la sută an

Loc dc desfăşurare a 
licitaţiei

FPS Bucureşti; ■ 
'str. Sebastian, nr. 82

Filiala fP S  Deva, 
str. 1 Decembrie, nr- 35

Filiala FPS; Deva
str. 1 Decembrie, nr. 35

Filiala FPS Deva, str. 
I Decembrie, nr. 35

Filiala FPS Deva, str. 
J Decembrie 35

Orp desfăşurării 
licitaţiei 1® *2 . 12 10 10

I
I
I
I

Licitaţiile vor avea loc io  data de 7. 05. 1996, Ja sediile şi orele menţionate in tist®. ,
Conform Normelor metodologice de aplicare a H.G. 887/19^5, licitaţltie se redau de maxim 2 ori.la kiteival de o orâ> cu reducerea preţului de por

nire a licitaţiei cu 5 ia sută la fiecare rtmdi. ■ _
Cei interesaţi in  desfăşurarea licitaţiilor trebuie să achite taxa de participare de 25 800 lei la casieria FPS din Bucureşti. Str. C.A, RosettL nr. 21 

sau la casieria Filialei Teritoriale FPS jud. Hunedoara din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, pâoS la  data şi ora ţinerii licitaţiilor.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: FPS Bucureşti — 01/6597371, FPS Filiala jud. Hunedoara — Deva — 054/211089 şi 054» 

214503, precum şi la sediul Filialei FPS Deva.
In situaţia de ne»djudecire, licitaţiile se  reiau în data de 22. 05. 1996, î n ‘aceleaşi locuri şi aceleaşi ore ca în primă etapă*
Facilităţile înscrise în listă vor putea fi amendate de către comisia de licitaţie cu punctajul afmrent pachetului cumpărat, conform N otttddr me

todologice nr. 1 /1995.

I
I
I
I
I
I
J

Inul VIII •  Nr. 1620 lVfartl anrlftn IMS


