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6BR crete  organic în contracţii ce  România $i în unitatea sa
Aţa cOm La obişnuit pa 

slujitorii mass-medte, sta
tui organizaţiei Judeţene 
a C.D.R. s-a reîntâlnit 
m ai# cu ziariştii» 6» con
ferinţă de presă. Cu dis
creţie, conducătorii con
venţiei folosesc acesta pri
lejuri pentru a-şi tace 
cunoscut programul «o 
care «atacă* alegerile din 
acest an, şl se intitulează 
Contractul cu România 
Propaganda pentru con* 
tract se face „pe' felii", 
dar trşacă de la noi 

Conferinţa de presă a 
fost dominată de convin
gerea organică a liderilor 
Convenţiei că prezintă tâ
rli ua program viabil 
capabil să o scoată din 
marasmul economic şi so
cial In care s-a scufunda* 
în cei şase ani şi ceva, 
câţi âu „curs" de la re
voluţie. A mai fost do
minată, de asemenea, de 
credinţa fermă in unitatea

întâlnirea eu presa M  
direcţional de data a» 
ceasta pe „felia" 
agricultură, sau. mal 
ets, economie agrară.

ş»nţîfff pen itn  tredrcssres 
agriculturii este de atentă 
fi concepţie hunedoreanj 
şi are .la  bază proprieta
tea privată asupra pă
mântului şi altor mijloace

TRIBUNA ELECTORALA

B11SIS1II
•  Preţuri in piaţa Deva.

. Ieri, 24 aprilie a.c., la Ora 
7.30, In plato Deva se 
înregistrau., următoarele 
preţuri: trifoi — 10 “00 
de lei/kg; lucemă 10 000 
lei/kg, ovăz --- 250 tel/ 
litru; ceapă '600 lei/kg; 
o legătură • de ridichi 
500—700 de iei,; arpagic 
2000—2500 lei/kg; cartofi 
1000 lei/kg; morcovi — 

1000 lei/kg; telemea 6000— 
7000 lei/kg: caş de oaie 
6300—7000 lei/kg; lapte 
de vacă 1200—1500 lei/ 
1; smântână 2000 lei bor
canul de 420 grame; 
garoafe 1000 de lei fi
rul; lalele 100 de tei 
firul; portocale 3000—
3500 lei/kg; banane 4500— 
5000 lei/kg; mere 1700 
lei/kg; castraveţi 5500— 
6000 lei/kg. (C.P.ţ 
•  Telefonul alb. în

cepând din 22 apri
lie, de luni până vineri, 
între orele 12,00—20,00,

todată, ziariştii prezenţi 
au fost informaţi In 
vinţa primelor 
de logistica a campaniei 
electorate, puse bl prac
tică de C.D.R.

Tn ce priveşte tema 
principală a întâlnirii, nu 
vom detalia prea mult 
rămânând consecvenţi po
ziţiei pe care „Cuvântul 
liber" a adoptat-o; publi
citate electorală pentru 
programe politice şi can
didaţi, doar contra cost.

S-a subliniat la confe
rinţă că~ programul Con-

persoanefe interesate pot |  
obţine telefonic relaţiile J 
necesare cu privire la j 
statutul juridic al per-1 
soanelor cu handicap, J 
Numerele de telefon | 
la care trebuie să ape. » 
leze sunt 311 04 44 sau 1 
311 09 50 şi sunt puse» 
la dispoziţia persoane- I 
lor cu nevoi speriate * 
din întreaga ţară d a t 
către Grupul de studiu * 
pentru problemele han- » 
dicapaţilor. (V.R.) I

•  Carnea si laptele J 
se vor scumpi. Potrivit |  
preţurilor de achiziţia ' 
stabilite de Guvern, după I 
adoptarea bugetului' de » 
stat pentru anul 1996.'| 
la produsele subvenţio- * 
nate vor creşte eu 17 I* |  
sută la carnea de porc * 
în viu. 23 la sută la j 
carnea de pasăre fl 53 I 
la sută la laptele de j 
vacă Aşa cum s-a a-1 
nuntat, urmează să fie '  
negociate preţurile cu a- I 
mănuntul, care nu vor , 
fi mai mari decât cele |  
prevăzute pentru aeh!- " 
ziţii. (N.T.) |

de producţie, complemen
taritatea diferitelor ramuri 
ale economiei rurale, cu 
ramura de bază — pro
ducţia agricolă vegetală şi 
animală.

întrebările noastre a- 
dresate membrilor stalului 
judeţean al Convenţiei au 
fost mai multe. Redăm 
doar una dintre ele, îm
preună eu răsounsul pri
mit.

„Dumneavoastră afir
maţi că punctul forte 
al Contractului cu Româ
nia este creşterea nivelu-

trai «1 populaţiei 
Ponderea pe ca 
tui O acordă in atingerea 
acestui scop economiei ru
nde, ia  orie dispre 
ţiooati Intr-un Judeţ ea 
Hunedoara, puternic tn» 
dustrializat, cu teren 
grieri puţin fi grad de 
fertilitate scăzut"?.

„Noi avem In Judeţ 17 
ari teren agricol pe 
cuitor Tocmai de aceea 
trebuie să creăm cele mal 
bune condiţii ca de pe 
aceşti 17 ari să obţinea 
cât alţii de pe 80 toi. 
Ceea ce am prezentat ca 
pondere a economiei a- 
grare în Contractul et» 
România, se referă, evi
dent, la întreaga ţară. La 
noi In judeţ, unde lu
crurile stau, intr-adevăr, 
aşa cum le-aţi prezentat, 
trebuie să accentuăm pe 
complementaritatea ra
murilor industriale".

ION CIOCLEI

DIN PROGRAMUL CALENDARISTIC 
PENTRU ALEGERILE DE LA 2 IUNIE

a 25 aprilie este terme
nul limită până la care 
se pot .depune, de către 
cei interesaţi, contestaţii 
privind modul de consti
tuire a birourilor electorale 
de circumscripţie. Solu
ţionarea acestor contestaţii 
are că termen limită 27 
aprilie,

•  Până la 23 aprilie, 
primarii aveau obligaţia 
de a . stabili prin decizie, 
locurile speciale de afişaj 
electoral.

In termen de trei 
zile de Ia Înregistrare, 
birourile electorate de 
circumscripţie ca şi BEC 
au obligaţia să soluţioneze 
plângerile sau contestaţiile 
unui partid politic, alianţe 
politice sau electorate, ori 
ale candidaţilor indepen
denţi cu privire la îm
piedicarea de a-şj desfă
şura campania electorală 
în condiţiile prevăzute de 
lege.

25 APRILIE
•  1 dolar SUA '  — 2912
•  t  marcă germană — 1920
• IO» goni Japonezi —  2737
•  f f t r «  sterfinft — «10
•  I  franc elveţian — 2372
•  #  franc francez — 567
•  100 lira italiene -ţri 188

C artu ri de referinţă ale Băncii Naţionale 
« României

ŞifWWWWWVMVWWVVWWVWWWVVWVWWWVWUWVVWW

In urma unui concurs 
organizat tn februarie a.c.. 
Bibliotecii Judeţene Deva 
i-a fost aprobat de Fun
daţia Soros pentru o So
cietate deschisă — Filiala 
Cluj — In cadrul pro
gramului de sprijinire a 
bibliotecilor din România 

1 — setul „Enciclopedia 
Universalis" .

Noua ediţie a .,Enci- 
! clopediei Universalis"
! concepută tn 30 de vo 
■ lume este o lucrare de 
1 referinţă refăcută In pro

funzime. Realizată de cei 
mai mari specialişti in
ternaţionali In fiecare

O donaţi* d t  cart* în 
valoare de şase milioane lei
domeniu, ea aduce pe 
lângă un volum consi
derabil de cunoştinţe, de 
teme de reflecţie» de noi 
perspective, actualizarea 
tuturor domeniilor ştiin
ţifice, medicale, economi
ce  ̂geografice, artistice, 
evoluţia*' ideilor». a men
talităţilor şi a tontrelor 
de interes în zorii seco
lului XXI. Lucrârea este 
structurată In trei părţi 
care răspund unor nevoi 
precise. Prima parte, „In

dexul" în patru volume, 
cu cele 15750 de note şi 
200.000 de referinţe, dă 
o informaţie imediată şi 
clară asupra subiectelor 
care interesează. Partea a 
N-a, ..Corpus", în 23 de 
volume, dă accesul la cu
noştinţe. Partea a III-a, 
„Symposlum" In 3 volu
me, unde cele mai mari 
spirite ale timpului Îşi pun 
întrebări despre cele mai 
mari domenii ale gândirii 
şl ale realizărilor şl fac

i: 1

analiza completă a pla- i 
netei. ‘

Prezenţa acestei lucrări ţ 
de referinţă In cadrul co- i 
lecţiei noastre alături de ’ 
Enciclopedia Britanică 
Enciclopedia Americană, 
titluri achiziţionate în ul- t 
tfma perioadă de instituţia 
noastră, vine să între
gească posibilitatea biblio
tecii de a răspunde mai 
bine cerinţelor de infor- 

.mare ale cititorilor noştri.

VALERIA STOIAN 
Biblioteca Judeţeană 

„Ovid Densuşianu" 
Hunedoara — Deva

Pământul - ca no necaz pe 
. capul oamenilor

După ce şi-au dorit eu 
atâta îndârjire să intre în 
posesia pământului, a- 
ceasta fîindu-le o mare 
■bucurie, acum există nu
meroase semnale prin caro 
unU proprietari Îşi ex
primă îngrijorarea pentru 
faptul că nu mal pot 
munci suprafeţele ce le-au 
revenit - şi nici nu găseso 
alU doritori să-l lucreze, 
târ alţii (din păcate, ea 
un mare necaz pe capul 
lor) nu au reuşit n id  »- 
cum, deşi au umblat şl 
mal umblă prin procese, 
să intre In drepturile to* 
gale. Iată câteva din ca
zurile proz^ntitt* la redac
ţie, prin scrisori şi audi

ţia ultima Vreme.
că s-a să- 

de drumuri, fiind 
veteran de război, domi
ciliat tn Turdaş, dar drep
tul de moştenire U aka 
In comuna Balşa, dl- Io- 
sif Todor îşi exprimi 
nemulţumirea pentru fap
tul că deşt deţine acte 
legale de proprietate, nu 
este lăsat să folosească 
terenul ce-i revine de 
drept. Ba mai mult, deşi 
a  plantat pomi fructiferi 
In anul trecut, pe una 
din parcele, aceştia i-au 
fost scoşi. Considerând că. 
In ciuda intervenţiilor fă
cute In justiţie şi la orga
nele locale, nu i s-au â- 
eordat şi nu i se respectă 
drepturile, a fost nevoit 
să deschidă un nou pro
ces la Judecătoria din O- 
răştie. Speranţa sa est.» 
că, poate, de această dată 
va scăpa de bătăile da 
cap pe care ! le dă moş
tenirea la care are drep
tul. Ca şi alţi nemulţu
miţi de modul cum s-a 
aplicat Legea 18/1991 în 
satul Ociu (comuna Vata 
de Jos), dl. Romulus Cio- 
rogaru consideră câ atâta 
vreme cât nu dispare ar- 
bttrarîul, nu se destramă 
mafia şi nu dispare c<* 
rupţia, nu se poate face 
dreptate. Iar reclamatul» 
$i procesele civile şi pe
nale se vor înmulţi, ţă
ranul — proprietar do 
pământ va fi tot mai 
exploatat şi batjocorit, pro

blemă da care petentul 
este foarte sigur.

Deşi nu luăm |n consi
derare scrisorile anonime, 
întrucât cei ce scriu pai 
ascunde adevărul, facem 
referite de această dată 
la o scrisoare semnată 
„Grupul pentru dreptate, 
cinste şl omenie" din sa
tul Crişan. în  scrisoare» 
respectivă se arătă, la 
modul general, că reda- 
mafiile făcute nu sunt 
rezolvate d i  către Pre
fectură, Primăria dlt» Rf- 
biţa şi comisia Ideali 
pentru stabilirea dreptu 
toi de proprietate. Făcând 
aluzii la aceste arie de 
necinste din partea uita» 
funcţionari ai primăriei, 
fără a spune insă concret 
tn ce constau ele» „grupul" 
amintit cere primărfel s i 
se implice in scoaterea 
din harababură a oame
nilor din sat, «are se cearnă 
permanent pentru câ pă
mântul nu le-a fost îm
părţit din diverse pricini 
. Tot cu o nemulţumire 
legată de împărţirea pă
mântului vine şi dl. loan 
ÎPopa. din Deva» căra 
aduce In discuţie faptul 
că nepotului său. Florin 
Popa, din satul Vîlcez» 
comuna Veţel, 1 s-a luat 
abuziv o  suprafaţă d i  
teren (7 arii) care a  fost 
dată altui proprietar —
T .eucean Henţu. Vina — 
se arată în scrisoare — 
aparţine dlui ing. Ioan 
Nistor, care a primit un 
telefon de la Deva şi a ... 
procedat în acest mod, 
deşi există act ce atestă 
dreptul de proprietate at 
nepotului dlui I. Popa 

Venind pentru a doua 
oară ia redacţie, deoarece 
după prima intervenţie a 
noastră i s-a promis de 
către cei în drept că pro
blema îi va fi soluţionată, 
dl. Solomon A Micu. din 
satul Griş. comuna B1S- 
fenj, ne-a spus că (pe lângă 
unele nedumeriri şi du
bii ce le are In legătură

NICOLAE TtlîCOB

(Continuare tn pag. a 2-a)
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J S.C. SEVCOM „CENTRAL" S.R.L. f  
J  D E V A

* (prin domnul FLOREA GHEORGHE SEVER)] 
ţ  Tel./fax 054/216234
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banane 
roşii
castraveţi

— portocale 
- grapeî-uit

— lămâi
— kiwi
— struguri

PREŢURI

F/»RA

CONCURENŢA

in
— ULEI „Horia'* 1/1 — 3050 (inclusiv TVA) ]
— ZAHĂR — 1795 (inclusiv TVA) |

OFERTA SPECIALA vinuri: a .RIESLtNG": •>
PREMIAT"; a FETEASCA ALBA" şi a „RE-1 
GALA"; a „MUSCAT OTTONEL"; •  „CABERNET ] 
SAVIGNON"; a VlN 1/1 „CASABLANCA"; VIN ; 
JIDVEI 1 /I de la cea mal renumită podgorie — 1 
Jidvei, Alba.

~rA  AŞTEPTAM LA COMPLEXUL COMER- ] 
CIAL „CENTRAL" DEVA (PIAŢA AGROALIMEN-j 
ŢARA). j



„Nu-mi place ce treabă face astăzi 
un inginer agronom" .

O ştiu de multă vreme 
pe dna inginer agronom 
Maria Miheţ. Când am 
cunoscut-o, era inginer şef 
la fosta C.A.P. Ribiţa, 
iar unitatea respectivă — 
cu toate condiţiile grele' 
create de totalitarism — 
se număra printre unită
ţile din zonă ce raporta 
recolte bune la hectar. 
Am reîntâlnit-o recent pe 
dna M.M. la Centrul a- 
gricol al comunei Crişcior.

— Am venit astăzi Ia 
sediu — ne-a spus inter
locutoarea — deoarece 
am adus sămânţă de 
trifoi şi de porumb şi 
trebuie s-o împart celor 
ce au nevoie de ea. De 
la 1 aprilie insă sunt 
în pensie.

— Vestea aceasta ar 
putea fi o păcăleală?

— Nu, este cât se poate 
de adevărată.

— Puteaţi — aveţi drep
tul conform legii — să 
mai rămâneţi în activitate 
încă doi ani.

— Da, dar cred că am 
muncit destul în agricul
tură şi-apoi am doi ne
poţi mici care au nevoie 
de îngrijire, căci părinţii 
lor sunt foarte ocupaţi.

— De loc de unde sun
teţi?

— M-am născut şi mi-am 
trăit copilăria în Baia 
de Arieş.

— Deci, moaţă?
— Da. Când am termi

nat facultatea am ales un 
post în Munţii Apuseni. 
Aşa am ajuns în satul 
Lunca Moţilor, comuna 
Baia de Criş, apoi la Ri- 
biţa — unde am muncit 
mulţi ani. După Revoluţia 
din Decembrie 1989, am 
fost încadrată la Camera 
Agricolă Crişcior. De aici 
am ieşit la pensie, după 
32 de ani de muncă.

— Nu prea v-aţi plim
bat de-a lungul activităţii.

— Nu, că nu mi-a plă
cut treaba asta. Sunt un 
om statornic de felul meu.

— Cum ziceam, puteaţi 
să mai rămâneţi...

— Aşa este, dar la mo
tivele de mai sus se mai 
adaugă unul: acela că 
nu-mi place ce treabă 
face astăzi un inginer a- 
gronom.

---- Adică? Vă rugăm
să explicaţi, dnă inginer.

— Agronomii nu-şi fac 
meseria pentru care s-au 
pregătit. Toată ziua în
tocmesc hârtii, mai aduc 
seminţe pentru proprieta
rii de pământ şi câm
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Pământul - ca un necaz pe 
capul oamenilor

(Crisore din pag. 1)

cu împărţirea ajutoarelor 
pentru gospodăriile sinis
trate în iarna trecută), lu
crurile nu prea s-au miş
cat din loc, nici în pri- 
■vinţa repartizării pămân
tului, mai exact a unei 
suprafeţe de aproape 50 
de arii pădure, care a 
mai fost ddtft şi altui 
proprietar. Ba mai mult, 
ne-a prezentat şi Titlul 
de proprietate nr. 5957/ 
40, care conţine erori, 
ştersături vizibile şi co

recturi, ceea ce face ne
cesară emiterea aitui ti
tlu.

Ne oprim aici cu pre
zentarea nemulţumirilor 
privind aplicarea anevo
ioasă a Legii 18/1991, care 
şi după cinci ani, în prea 
multe locuri, continuă să 
mai ridice semne nume
roase de întrebare. ' Este 
de aşteptat ca acolo unde 
oamenii mai au probleme 
nesoluţionate, comisiile 
locale să-şi facă datoria, 
să-i ajute pe proprietari 
să intre în posesia pă
mântului.

^ V A W /M W .V V V .W A V A 'M W ^ W Z J W lf .W ,

STIMULENT SEXUAL
p r o p r ie t ă ţ i  a t r  o d is ia c e  f i  e u fo r iz a n te

Produs natural pa baxă de planta eu multiple 
ca lită ţi pentru com baterea Im potenţei #1 
fr ig id ită ţii precum  ţi anularea Inh ib iţiilor

afută la menţinerea tonusului vital O
________hdar sexe calea spre culmile plăcerii.
Oaranteasă creţterea duratei de erecţie cât ţi 

durata îndelungată a actului sexual ţl stimularea 
uzuală a feanett astfel O cea nud rece femele va 
avea satisfacţii nebănoltc.

Asigurăm discreţia necesară îîi ^

*  ' BON DE C O M A N D Ă
DE TRIMIS LA MIDA SRL C.P 31 -1, sect.2, BUCUREŞTI 

DA Oferta dumneavoastră cu privire la STIMULENTUL 
SEXUAL mă interesează Doresc să primesc acest produs la 
preţul de 24.900 iei plus taxele poştale.

Voi plăti numai în momentul primirii comenzii prin poştă.
COMPLETAŢI Cil LITERE DE TIPAR ,

NUME....................... ....................... ..... .................
PRENUME............. .................................. ...... .............
Str ...
nr..... bl. .....
LbCALITATEA..
JUDEŢ ..
OP.............

sc...... ap.........sectM!U,TELEFON ...t?,,,,.,
, «. ..... jY«. W

r . . . , ....
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atât. Or, asta nu este a- 
gronomie.

— In condiţiile actuale,» 
ce ar trebui să facă un spe
cialist în agricultură?

— Din păcate, după ce 
pământul s-a fărâmiţat 
foarte tare, agronomii nu 
prea mai au ce face. Căci 
fiecare proprietar de te
ren 'seamănă ce şi cât 
Vrea,■

— In cei 32 de ani, 
după ce principii v-aţi 
ghidat? ş

— După două, in prin
cipal. Primul: să-mi fac 
meseria cât «nai. bine. Al 
doilea — să lucrez cu grijă 
cu oamenii. Uneori am 
coborât la nivelul lo'r de 
Înţelegere.

— Cum vedeţi viitorul 
agriculturii româneşti?

— Ţările dezvoltate do
vedesc faptul că pămân
tul foarte fărâmiţat pro
duce puţin. In afară de 
aceasta, populaţia satelor 
este mult îmbătrânită. 
Iată de ce cred că' pă
mântul trebuie unit în a- 
sociaţii.

— Doamne fereşte! U- 
nii spun că înfiinţarea de 
asociaţii înseamnă întoar
cerea la agricultura socia
listă.

— Dar nu este adevărat. 
Omul care îşi dă o parte 
din pământ într-o aso
ciaţie nu-şi pierde dreptul 
de proprietate asupra lui 
şi poate ieşi oricând din 
această formă de orga
nizare.

— Aveţi de gând să 
creaţi o asociaţie în Criş- 
cior?

— ?Da. dar oamenii încă 
n-au intrat in posesia ti
tlurilor de proprietate. 
Asta se datoreşte şi fap
tului că, de circa trei ani, 
comuna nu are primar.

I-am mulţumit dnei Ma
ria Miheţ pentru convor
birea ce am avut-o şi 
i-am urat,, cum este firesc 
în astfel de cazuri, să se 
bucure de pensie foarte, 
foarte 'mulţi ani!

TRAIAN BONDOR

■»9Goooo<»oee-GGOO«e<»o

a
După dezbateri aprinse 

care au durat în jur de 
opt ore, Senatul Româ
niei a decis să-i ridice 
imunitatea parlamentară 
dlui Corheliu Vădim Ti>- 
dor, preşedintele Parti
dului România Mare, pa
tronul^ săptămânalelor 
„România Mare" şi „Po
litica** — cele mai scumpe 
reviste din ţară, fiecare 
număr costând nici mai 
mult nici mai puţin de 
1006 de lei.

Citind frecvent cele 
două publicaţii, opinez 
că dl . senator de Bucu
reşti săvârşeşte cel pu
ţin două greşeli, în care 
persistă cu o perseve
renţă demnă' de un ţel 
mai bun. Prima: „Româ
nia Mare** şi „Politica** 
sunt pline — ca să nu 
spun sufocate — de scri
sori, mesaje şi telefoane 
— cât or fi ele de reale 
nu se poate stabili cu 
certitudine — care il ri
dică în sferele cele mai 
înalte pe omul din 
fruntea P.R.M., nuroin- 
du-1 marele bărbat al 
României, crai al popo
rului român, ba chiar 
mare tribun. A doua: 

t Considerându-se un pam
fletar de cea mai ridi
cată speţă — ceea ce 
nu este . departe de a- 
devăr — dl. C.V.T. se ia, 
mai ales în paginile 
„Săptămâna pe scurt** 
(„România Mare“) şi 
„Ultima oră" („Politica"), 
de toţi şi de toate, ata
când cu' fervoare, ba 
chiar cu anumită poftă, 
personalităţi de frunte 
ale vieţii politice din 
România. Că ii ia în 
taharcâ pe Ioan Cristoiu 
(„Evenimentul zilei"), Pe

tre Mihai Băcanu şi Oc-‘ 
tavian Palier („România! 
liberă"), Sorin Roşea, 
Stănescu („Ziua") n-ari 
fi cine ştie ce pagubă) 
în ciuperci, căci domni-l 
ile de mai sus se pre-/ 
tează la aşa ceva I-ai 
făcut însă albie de porcii 
sau chiar mai mult pe 
fostul procuror general 
loan . Robu, gen. Nico- 
lae Spiroiu, fostul mi
nistru al Apărării Na
ţionale, şi pe mulţi al- , 
ţii. A sărit şi sare tn 
continuare la beregata 
dlor Manea Drăgulin, 
actualul procuror gene
ral, Iosif Chiuzbaian, .mi
nistrul justiţiei, Dumi
tru ■ Ilieseu, şeful Servi
ciului de Protecţie şij 
Pază pe care îi bălăcă-ţ 
reşte cum îi vine la gură.» 
Pe dl. Ion Ilieseu, pre-'. 
şedinţele României, îl \  
face vinovat de tot ce i 
s-a petrecut rău în I  
ţară în perioada trecută} 
din Decembrie 1989, lui \  
Adrian Năstase fi ţ zice l 
„Bombonel** etc etc. O J 
fi pamfletul un gen li- J 
terar recunoscut şi apre- , 
eiat, dar când pui po  ̂
hârtie şi apoi dai tipa- 1  

rului nişte cuvinte eşti J 
răspunzător de ele şi ) 
trebuie să ţi le asumi. I 

In fine, cum ziceam, i 
dlui C.V. Tudor i s-a 1 
ridicat imunitatea par- \  
lamentară. După această I 
treabă cei ce-i poartă ? 
sâmbetele — şi nu sunt ) 
puţini, am auzit că are ţ 
pe numele său mai mult i 
de 20 de procese — se J 
vor năpusti asupra lui. \ 
Ce va urma — vorba 1 
românului — vom , trăi I  
şi vom vedea. )

TRAIAN BONDOR l

î  »I

T V .D E W

18,00 Divertisment: 19,00 I 
Focus. Ştiri locale; 19,15 * 
Invitaţii Orâştiei; 20,15 f 
Film artistic: Ultima f
vară la Tanger; 21,45 t 
Videoclipuri. i

î
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TRIBUNA
Cu v â n t u l u i

LIBER
POŞTA RUBRICII

•  Daniela Apostol —•
Ghelari: In Hunedoara nu 
există, deocamdată, un 
club al şomerilor, El e- 
xistâ la Deva şi are pro
gram de luni până joi. 
între orele 8—13- 
: Dorinţa dv. de a vă ca
lifica prin oficiul de şo
maj în meseria dorită poate 
fi realizată, totuşi, şi - la 
Hunedoara. Adresaţi-vă în 
acest scop dnei Mihăescu, 
reprezentanta In Hune
doara a Oficiului Judeţean 
pentru Forţă de Muncă 
şi Şomaj. Dacă se vor 
strânge cel puţin 15 op
ţiuni, se poate deschide 
un «Urs la Hunedoara.

•  Uit grUp de persoane 
din Turdaş: Nu ştim 
dacă „grupul** dv. este 
îndreptăţit, după lege, la 
ajutor sociaL Putem să 
vă spunem doar atât: sur
sa de finanţare pentru 
acordarea ajutorului so
cial este bugetul local. 
Fiecare localitate şi-l 
gospodăreşte astfel încât 
să facă faţă celor mai 
stringente nevoi, printre 
care şi plata ajutorului 
social.

•  Vjca Fucă: Ohaba —
Sibişel, comuna Rîu de 
Mori. Referitor la ne
mulţumirea dumnea
voastră faţă de soluţia 
dată de către Judecătoria 
Petroşani, vă recomandăm 
să vă adresaţi cu apel 
Tribunalului Hunedoara.

e Iosif Major: Hune
doara, bdul M. Viteazul, 
nr. 15, bl. B 2, ap. 32 
Având în vedere situaţia 
medicală în care vă aflaţi, 
în intenţia de a vă a- 
juta. Oficiul pensii de stat 
Deva a făcut toate de. 
mersurile pe lângă S.O 
Siderurgia S.A. Hune
doara pentru completarea 
dosarului dv de pensie 
cu actele fHicesare recal
culării pensiei pe care o 
încasaţi.

După primirea actelor 
solicitate, Oficiul de pen
sii se va pronunţa, - e- 
ventualâ decizie de re 
calculare urmând să vă 
fie expediată la domici
liu. (I.L.)

U N I C O M I »
Singurul (MtiuitoriZANOTIl, efistribuitor al firmelor Refrigerata, Ameg, Afinox (Hgfia)

BUCUREŞTI, SECTOR 1
B-DUL MAGHERU NR. 1-3, ETAJ 3. 

SRL TEL : 01/615.68.27 FAX : 01/615.68.21)

—Ş Agregate frigorifice comerciale si industriale pentru echiparea camerelor, depozitelor 
*  autoizotermelor si centralelor frigorifice si pentru racirea agenţilor fhtermediari 

^ Camere frigorifice din panouri demontabile pentru uz comercial $1 industrial 
Intr-o gama larga 4a dimensiuni, construcţii integrala din panouri termojzolante 
S Vitrine frigorifice erizontale si verticale, dulapuri si lăzi frigorifice, mobilier pentru 

sugermarket-uri simagazine de orice dimensiune si profil, toate intr-o gama variata de modele

anneG

y&r £
*pfjl

-Se asigura montajul, (prdBa^' gsiSSenfâ; (filia la  TRANSILVANJ^ 
tehnica pe perioada d e rg a r^ e .d e ^ ljjte  ̂ H a la  MOLbOVA 
-Şe oferă piese de £chjm p,#fasistentaip^afa QQBRQGib " 
tehnica pentru perioada, .de psşgap iâ it -

- . -- - - - -  -

M:«d64/,15.66j47 
M:. 036/46.99.12  

I; 041/61.20.76  
69.28.07
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PROPRIETĂŢII DE STAT [1
« In baza Legii nr. '55/1995, a H.G. 887/1995 ţi a Normelor metodologice nr. f 
{ 1/1995, privind vânzarea contra numerar a acţiunilor societăţilor comerciale cu* 
|  capital majoritar de stat care se pri vatizează, organizează etapa a doua de f 
|  licitaţie fără .preselecţie pentru vânzarea a 40 la. sută din acţiunile societăţilor * 
" comerciale nominalizate mai jos: i

!♦
i
i

î
|  Societatea comerciali

S.C. I.U.G. S.A. 
Hunedoara

S.C. Rotrans S.A. 
Iscroni

]
1 Adresa

Hunedoara, str. Peştiş, 
nr. 1

Aninoasa, str. Vina Nea
gră, nr. 123 -1

|  Obiect de activitate
Alte activităţi do pres
tări servicii, în prin
cipal, întrepr.

Transporturi terestre — 
transporturi auto

]  Capital -social (mii lei) 5 752 375 2 840 175

ţ Nr. total acţiuni 230 095 113 607

• % din capitalul social 
I pus în vânzare 40 39,994

4! Nr. acţiuni puse în . 
i  vânzare 92 038 45 436

* Preţ de pornire a 
I licitaţiei 
ţ (Iei/acţiune)

24 024 28 031

1*
|  Facilităţi
J

Avans — 30 la sută 
Perioada — 6 ani 
Dobânda — 9 la sută /an

Avans — 30 la sută 
. Perioada — 6 ani 

Dobânda — 9 la sută/an

i
j, Loc de desfăşurare a 
4 licitaţiei

FPS Filiala jud. Hu
nedoara —- Deva, str. 
1 Decembrie 35

FPS Filiala jud. Hu
nedoara — Deva, str. 
1 Decembrie 25

* Ora desfăşurării
* licitaţiei
1 M , ,

10 10

î  Licitaţiile vor avea loc în data de 13, 05. 1996 la sediul şi ora menţionate? 
|  în listă. ţ
* Conform Normelor metodologice de aplicare a H.G. 887 /1995, licitaţiile se» 
■ţ reiau de maxim 2 ori, la interval de o oră, cu reducerea preţului de pornire a *
* licitaţiei cu 5 la sută, la fiecare rundă. !,
* Cei interesaţi în desfăşurarea licitaţiilor trebuie să achite taxa de pârtiei-^
+ pare în valoare de 25 000 lei la casieria Filialei teritoriale FPS Hunedoara, j 
j până la data şi ora ţinerii licitaţiilor. !
J Informaţii suplimentare se pot obţinela telefoanele: 054/211089, 054/214503, sau ^
J la sediul FPS Hunedoara din Deva, str. I Decembrie, nr. 35, între orele 8—16.* 
I Facilităţile incluse în listă vor fi amendate de către comisia de licitaţie cu ţ 
j punctajul aferent pachetului cumpărat, conform Normelor metodologice nr. 1/ * 
ţ  1995. * 7
t ' **—*—♦ —*—♦ — ♦ —■*—*—*—•*—■¥■—¥• ♦ —+—* —*—*—* * *

AFLAM DE LA POLITIEi r
/ •  A fost prins îrţ fla
grant şi reţinut Alexan
dru Daniel, de 30 de ani, 
din Lupeni, fără ocupaţie, 
care a pătruns, cu chei 
potrivite, în două autotu
risme parcate pe stradă, 
de unde a furat bunuri 
în valoare de ' 500 000 de 
lei. In urma identificării 
şi reţinerii acestuia, bu_ 
nurile au fost recuperate.

•  în data de 10 aprilie 
1996, pe DN 66, în ,raza 
localităţii Simeria, con
ducătoarea autoturismului 
cu nr. HD 02 GMG, Cră

ciun Nicoleta, din Vul
can, conducând cu viteză, 
într-o curbă a pierdut 
controlul volanului, răs- 
turnându_se în afara păr
ţii carosabile.

In -urma accidentului a 
rezultat rănirea gravă a 
tinerei de 18 ani, Caşo- 
vranu Mariana, din Vul
can, elevă la Liceul mi
nier din localitate, şi a 
băieţelului Crăciun Ale
xandru, de 7 luni, pasa
geri pe bancheta din spate 
a autoturismului.

•  Todea Florin Marius.,

de 17 ani, din Orăştie, 
elev la Liceul de chimie 
din localitate, rulând ne. 
atent cu bicicleta, în 17 
aprilie a.c., pe o alee din 
faţa unui bloc, a izbit-o 
din spate pe Buta Elena, 
de 52 de ani, din muni
cipiu. In urma căderii, 
victima a fost internată la 
Spitalul municipal Orăştie 
şi apoi la Spitalul jude
ţean Hunedoara, prezen
tând traumatism cranio- 
cerebral, stare comoţională 
şi hematom occipital.

Rubrică realizată cu 
sprijinul

I.J.P. HUNEDOARA — 
DEVA

Vineri, 19 aprilie a.c.. 
la Deva a avut loc adu
narea generală a Ligii 
Solidaritatea ’92 din ca
drul RiA.C. Deva. Cu a- 
eeastă ocazie, biroul exe
cutiv a prezentat un ra
port de activitate de la 
alegerile, precedente — 
din octombrie 1994 până 
în prezent

Pe ordinea de zi a a- 
dunării au figurat princi
palele probleme care stau 
In atenţia Ligii, sub as
pect socio-profesional, prn-

RECONSIDERÂRI 
IN POLITICA 
SINDICALA

tecţiei sociale, menţinerii lo
curilor de muncă, îmbunătă
ţirii condiţiilor de lucru în» 
subteran, precum şi adopta
rea unui program-cadru ce 
vizează realizarea ■ sarcini
lor de producţie în con
diţii optime, în toate 
sectoarele de activitate

La adunarea generală 
a Ligii Solidaritatea *92 
Deva a participat dl. Mi- 
hail Rudeanu, . subprefec
tul judeţului, care a pre
zentat o informare asupra 
stării economice a judeţu
lui Hunedoara, iar - dl 
Sirnion Mariş, director teh
nic la R.A.C. Deva, a adus 
la cunoştinţa sindicalişti
lor situaţia economică 5 a 
regiei: realizări, obiective 
etc.

Un punct deosebit de 
important^ al dezbaterilor 
şedinţei l-a constituit va
rianta de divizare a re
giei, propusă de Federa
ţia  Cuprului, a cărei pro
movare în practică i va 
duce la falimentarea unor 
subunităţi importante din 
structura regiei, în special 
a unităţilor miniere de la 
Cerţej şi Baia de Arieş.

Referindu-se la contrac
tul colectiv de muncă 
pe anul 1996/1997, liderii 
de sindicat prezenţi la 
şedinţă au venit cu o 
serie de propuneri de 
îmbunătăţire a acestuia, 
întrucât în ultimii a™ 
au apărut noi elemente 
economico-sociale ce se 
pretează să fie introduse 
in contract.

In partea a doua a lu
crărilor, s-au discutat stra
tegiile de politică sindi
cală, modificările' unor 
prevederi din statut, pre. 
cum şi o şerie de pro
bleme cu care se con
fruntă viaţa sindicală în 
prezent.

CORNEL POENAR

5:

CONCURSUL DIN 
28 APRILIE

1. ATALANTA (12) — LAZIO (6) x, 2 
Din campionatul ’91—’92 Atalanta n-a mai ob

ţinut o victorie în faţa romanilor, înregistrând e- 
galuri şi 2 înfrângeri.

2. BARI (15) — UDINESE (10) 1, x 
Dacă doresc să mai supravieţuiască în „A“,

gazdele nu trebuie sâ risipească punctele.
3. CAGLIARI (11) — INTER (7) x 
Credem că un egal ar conveni celor- două com

batante.
4. NAPOLI (13) — SAMPDORIA (8) 1, x 
Gazdele sunt -favorite în această partidă dar

nici „Samp“ nu este lipsită de şansă.
'*5 PTACE'NKBA (14) — PADOVA (18) 1 

în mod normai, victoria nu poate scăpa Piacen- 
zei dacă este hotfeâtă să mai evolueze pe prima * 
scenă fotbalistică.

6. ROMA (5) — J'&S/ENTUS (2) 1, x 
Deznodământul acesutl partide e greu-de prevă-

V .W .V .'.V :

zut. Romanii joacă în acest campionat cu- gândul 
la UEFA, iar Juventus la finala Ligii Campionilor.

7. TORINO (17) — CREMONESE (16) 1
Un adevărat derby din „subsolul" clasamen

tului. Ambele formaţii au şanse puţine de supra- 
vieţaire.-

8. VICENZA (9) — PARMA (4) 1, x
S-ar putea ca Vicenza să vizeze Cupa Intertoto 

şi poate să obţină locul dorit.
9. ANCONÂ (17) — BOLOGNA (5) 1, x
Meci greu pentru Ancona ajunsă într-o poziţie 

foarte dificilă. Oaspeţii pot pleca măcar cu un punct.
10. CESENA (8) — PESCARA (11) 1
Gazdele se află în cursa promovării...
11. LUCCHESE (6) — CESENA (7) 1
Meci strâns în care poate prima are avantajul 

terenului. Să nu neglijăm nici posibilităţile Cesenei
12. REGGINA (19) — AVEL-INO (16) x
Putem merge cu gazdele dar să acordăm oaspe

ţilor o 'şansă fiindcă Reggina n-a mai câştigat de 
mult pe teren propriu.

13. VERONA (1) — CHIEVO (12) 1, x
Dacă n-ar fi un derby veronez, gazdele ar fi 

soliste. Aşa, nu se ştie...

I ~~ "™T' ~~ . T
» CENTRUL DE CALIFICARE, RECALIFICAREI 
|  ŞI PERFECŢIONARE A ŞOMERILOR ■  

HUNEDOARA — DEVA fI I|  din subordinea Direcţiei de Muncă şi Pro-

I lecţie Socială I
•  ASIGURA LA CELE MAI MICI PREŢURI,

|  CALIFICAREA, RECALIFICAREA SAU PEB»!
■  FECŢIONAREA în meseriile solicitate de p iaţal 
|  muncii. 5

I La absolvire puteţi beneficia de CERTIFT-I 
CAT DE CALIFICARE, recalificare saii per-| 

|fccţionare emis de Ministerul Muncii şi Pre»*

1 tecţiei Sociale, în conformitate cu prevederile I  
legale (Legea 1/1991 si HG 288/1991). ■

I •  Apelând la CENTRUL DE CALIFICARE,"

I RECALIFICARE ŞI PERFECŢIONARE A ŞO-I 
MERILOR apelaţi la serviciile unui personala 

I specializat în pregătirea teoretică şi instruirea!
I practică a cursanţilor. I
I •  INFORMAŢII SUPLIMENTARE la Bi-S

Ireul Calificare/Recalificare din cadrul OFMSf 
Hunedoara — Deva, tel. 617048/125, l a i  

|oficiile teritoriale de forfă de muncă şi şomaj!
■  sau Ia Centrul de Calificare, Recalificare ş i |  
"Perfecţionare a Şomerilor Deva, tel. 231101. (30Î)|

■  BANCA „DACIA FELIX“ S A. SUCURSALa I  
■  DEVA |
I A N U N Ţ A  f  :
I VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICA A ,|
■  URMĂTOARELOR BUNURI: |
I •  Construcţie — autoservice cu dotările aferen-*

Ite la parter şi locuinţă de serviciu la etaj, situa-, 
tă în Hunedoara, b-dul Traian, nr. 3 A ; ■

I — preţ de pornire: 600.000.000 lei; I
■  •  Apartament 2 camere situat în Hunedoara,! 
|str. Ghioceilor, bl. 39 A, ap. 30 ; I
I — preţ de pornire : 10.000.000 le i ; jf
J •  Apartament 2 camere situat în HunedoaraJj 
|str. Ghioceilor, bl. 37, ap. 23; j

— preţ de pornire:. 10.000.000 le i ; ,!
•  Grajd, fanar, teren situat în Valea Nandrului;,

|  — preţ pornire : 30.000.000 le i ; !

I® Apartament 2 camere situat în HunedoaraJ 
str. Mureşului, nr. 4, bl. C 41, ap. 53; ■

I — preţ de pornire: 10.000.000 le i ; I
I #  Apartament 1 cameră situat în Hunedoara,!
|  b-duLDacia, bl. G 2, ap. 105; !

— preţ de pornire : 6.000.000 lei ; |
•  Teren intravilan, situat în Hunedoara, str .l 

|E . Varga, nr.13 ; S
— preţ de pornire : 25.000.Q00 lei ; ,

© Apartament 3 camere situat în Hunedoara,*
I str. Eliberării, bl. 5, ap. 41; !

— preţ de pornire : 7.000.000 le i ; K;
9  Apartament 2 camere situat in Hunedoara,,

I b-dul Dacia, nr. 41, bl. 47 B, ap. 32 ; |
_ — preţ de pornire : 7.000.000 le i ; ■
I Licitaţia va avea loc în data de 29.04.1996,1

(ora 10, la Judecătoria Hunedoara, biroul exe-I 
cutorilor judecătoreşti. ■

I Informaţii suplimentare la sediul băncii!
■  din Deva, B-dul N. Bălcescu, bl. 34, telefonl 
1220796. (298)!

I 1

1
I

BANCA „DACIA FELIX“ S.A. SUCURSALA! 
DEVA

A N U N Ţ A

I 
I

| VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICA ; I 
j 9  cuptor brutărie cu accesorii „SIMER>

I ITALIA“ situat In Hunedoara, str. C h i s i |  
(Restaurant „Ciuperca”). I

| — preţ pornire: 150 000 000 lei. “

I Licitaţia va avea loc în data de 29.04.1996,|
ora 10, la sediul firmei. |

I Relaţii suplimentare se pot obţine la sed iu l

I băncii din Deva, b-dul N. Bălcescu, bl. 34,1 
telefon 220796. (297)!

S.F.I. CARMETAPLAST S.A. IDEVA I
Angajează pentru cariera Zam : I
•  1 mecanic utilaje excavatorist, ctg. 2-6. |
Persoana angajată va beneficia de abona- ■  

ment gratuit auto sau C.F.R. de la locul «le |  
muncă la domiciliu. 1

I -

I

Anul VIII •  Nr. 1622 ® Joi. 25 aDrilie 1906



VANZABI ~  
CUMPĂRĂRI

v Vând casă in Băcia, 
ST. 158. Informaţii la Nă- 
Hău Oii, nr. 112. (8380)

•  Vând 500 litri ţuică
(prune ,preţ convenabil, lo- 
Oatttatea Ludeştii de Jos, 
«r. 26. (8389)

•  Vând piese Moskvici
1500, noi şi vechi, preţ 
•egociabil. tel. 667249, după 
* n  ti. (8369)

•  Vând garsonieră con
fort sporit. Micro 13, AL 
Crişului, bl. 32, ap. 19.

(8394)
«  Vând Dacia 1320 L, 

53 000 km, 1989. tel. 
612599. (8393)

•  Vând pământ în pe
rimetru! Bânpotoc şi Chl* * 
mindla. Informaţii Să- 
ttleşti. nr. 25. (8369)

•  Vând casă, grădină,
anexe, ol, Lelese, te l 715993. 
©«le 10—20. (8396)

•  Vând apartament cu
două camere, etaj 2, ap. 
6, balcon mare Închis, zonă 
centrală. Simeria, str. 
Cloşca C/5. (8382)

•  Vând casă Sîntandrei
62, tel. 621982. (7186)

•  V&nd loc construcţie
Băcia, tel. 230201. (8398)

•  Vând masă sufrage
rie cu şase scaune, stare 
bună. tel. 227571. (8383)

« Vând apartament două 
camere, Deva, bdul Dece- 
baî, tel. 228323. . (8377)

•  Vând garsonieră con
fort I.tel. 625382. (8385)

•  Vând maşini de tri
cotat cu cartelă şi maşină 
triploc, tel. 216969, orele 
16—19 (8391)

•  Importator direct, 
vând haine import 
Austria şi Germania 
nesortate, preţ 4000 
lei/kg. Relaţii, Sebeş, 
bdul I.ucian Blaga, 
nr. 11. tel. 058/732296.

(8399)

•  Vindem mese de 
biliard englezeşti cu 
accesorii, la preţul de 
1600 DM în lei. A-

sigurăm transportul. In
formaţii, tel. 059/ 
437640. 059/417187.

(7563)

0  Vindem tu telii ara
gaz, instalaţie satelit eu 
telecomandă, mochetă 2/3 m 
magnetofon Majak cu benzi, 
video, cumpăr halba» bere 
6,5 1. tel. 724341. (8400)

b  Vând apartament două 
camere. Micro 5 Hune
doara, deasupra farmaciei. 
«W. 718323. (7913)

b Vând VW Passat, 1983, 
peînmatriculat, motor nou 
fi VW Passat 1979, înma
triculat. pentru piese, ta
lon. 500 plus 100 DM 
Geoagiu, Romanilor, 167.

(7915)
0  Cumpăr societate pro

ducţie, înfiinţată înainte 
de 31 decembrie, 1994, 
neactivată, relaţii la tei, 
651926; 650930; 650823.

(2360)
•  Vând Renault Ra

pid. pentru marfă, fabri
caţie 1989. înmatriculat, 
fe l. 715654. (7845)

0  Vând Peugeot 305, 
SR Diesel, înmatriculat, fa
bricaţie 80, tel. 714576

(7843)
•  Vând aparat cosme

tic Valmy, nou, preţ 2 
milioane. Tel. 722500.

(7842)
Vând VW Golf 1976, 

înmatriculat, 2000 mărci, 
negociabil. Tel. 715752.

(7841)
•  Vând teren extravilan

la Şoseaua Naţională, în
tre Simeria Veche şl 
Spini, 1,78 ha, 50 m des
chideri la şosea. Informa
ţii tel. 661626. (8392)

•  Vând autofurgon Da
cia papuc închis fibră 
Sticlă. Informaţii tel. 661628.

(8392)

PIERDERI

0  Pierdut autorizaţie zu- 
grav-vopsitor pe numele 
Horvat Maria. Se declamă 
nulă. (8390)

•  Pierdut carte de iden
titate autoturism Dacia 
1300, seria B, 025851. 9e 
declară nulă. (8387)
. •  Pierdut cod fiscal 
2)50683. S.C. Vermont Com 
S.R.L. îl declar nul.

(7912)

ÎNCHIRIERI

•  Ofer spaţiu amenajat
pentru depozit en gros, 35 
mp, în cartierul Oituz, 
tel. 622137. (9035)

O
DE «*• TCTT

•  La 25 aprilie 1996 
se împlinesc şase 
săptămâni de când 
scumpa noastră mamă, 
soacră şt bunică 

MARIA MACARIB 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna lăsând în 
urmă lacrimi şt du
rere. Rămâi veşnic în 
amintirea noastră!

(8234)

DECESE

•  Salariaţii Sistemu
lui de Gospodărire a 
Apelor, Agenţiei de 
Protecţia Mediului 
Deva sunt alături de 
coleea lor Hălălău Ma
riana la durerea pri
cinuită de decesul ma
mei sale şi îi trans
mit sincere condo
leanţe. (8204)

•  Fiica Negrea Gabriela 
şi ginerele Vasile «mulţu
mesc colegilor ' de la 
R.A.G.Q.L. şi Absolut 
Cominvest S.R.L. pentru 
sprijinul moral şi material 
acordat la decesul ma
mei

CORNELIA
MIHALŢIAN

•  Soţul Vasile şl 
fiul Gabi anunţă cu 
adâncă durere moar
tea fulgerătoare a 
dragei lor — soţie şi 
mama ,,,•

•  S.C. Super Market
S.A. Deva angajează me
canic auto, condiţii: stu
dii de specialitate. Relaţii 
suplimentare la tel. 213445. 
sau 214246 sau la sediul 
societăţii. (8378)

•  Marmopal angajează 
Urgent tâmplari, salariu 
deosebit, tel. 673282.

(8232)
•  Firmă particulară an

gajează: zidari, dulgheri, 
muncitori necallficaţi şi 
şoferi categoria C, infor
maţii tel. 230491, 220549.

(8228)

DIVERSE
•  S.C. luga Comalim 

Imp-Exp din Rapoltu Mare 
anunţă intenţia de majo
rare a adaosului comer
cial de la 0—100 la sută.

«  (8231)
~ •  S.C. Mercur S.A. Brad 
practică adaosul comercial 
între zero şi sută la siită, 
la desfacerea mărfurtlnr.

•  S.C. Eudentls Orăştie 
anunţă majorarea trata
mentului stomatologic cu 
data de 23. 04. 1996.

- . (7838)

COMEMORĂRI

MĂRITĂ CIOCAN 
(44 ani)

înmormântarea — 
joi, 25 aprilie, ora 14, 
de la Casa mortuară 
la cimitirul Bejan. 
Dumnezeu s-o odih
nească! .

(397889)

0  Mama Moldovan 
Iova, fraţii, cumna
tele, nepoţii şi ne
poatele deplâng dis
pariţia timpurie a fi
icei, surorii, cumna
tei şi mătuşii

MARIŢA CIOCAN
Dormi tn pace Su

flet bun! (397891)

•  Cu adâncă du
rere socrii Ciocan 
Gheorghe şi Floarea 
sunt alături de fiul 
şl nepotul lor la grea
ua suferinţă pricinuită 
de decesul prematur 
al nurorii lor

MARIŢA CIOCAN
Odihnească-se In 

pace! (397894)

•  Cumnaţii, cum
natele, nepoţii şi ne- 
poatele sunt alături 
de Vasile şi Gabi 
la adânca durere pri
cinuită de decesul ce
lei atât de dragi lor

MARIŢA CIOCAN
Fie-i ţărâna uşoară!

(397896)

•  Cu nemărginită 
durere în suflet, re
gretăm dispariţia ful
gerătoare a  celei care 
a fost

MARIŢA CIOCAN
Sincere condoleanţe 

familiei îndoliate şl 
nemângâiateî

Familia Bârbuşiu.
(397888)

•  Familia Bretotean 
rămâne profund con

sternată la moartea prea 
devreme a bunei prie
tene $i vecine

MARIŢA CIOCAN 
o devotată mamă - şi 
soţie....

Adâncă compasi
une pentru familia 
atât de îndurerată.

Dumnezeu s-o odih
nească! (397892)

•  Familia Baleţ Ro
meo regretă profund 
trecerea în eternitate 
a vecinei

MARIŢA CIOCAN
un suflet nobil şi ge
neros.

Dormi în pace suflet
blând!

(397893)

•  Locatarii din scara 
B, blocul 40, str. Mi
nerului, Deva, deplâng 
moartea vecinei lo t

MARIŢA CIOCAN 
trecută prematur tn 
eternitate.

Dumnezeu s-o odih
nească!

(397895)

( A G E N Ţ IIL E  D E  P U B L IC IT A T E  

j „C U V Â N T U L  L IB E R *

\ P en tru  a econom isi t im p  şl bani, pu 
te ţi pub lica  a n u n ţu ri de m ică si mare pu 
b lic ita te  în  z ia ru l nostru, apelând la agen- 
ţ i i le  de pu b lic ita te  d in  :

< •  D E V A  — la  S E D IU L  R E D A C Ţ IE I 
d in  s tr. 1 Decem brie. nr. 35 (în  clădirea  
T rib u n a lu lu i ju d e ţe a n ); — Ia chioşcul d in  
C E N TR U L M U N IC IP IU L U I. lângă mnoa- 
z in ttf „C o m tim "  ; — Ia chioşcul d in  C AR 
T IE R U L  M IC R O  15 (s ta ţia  de autobuz  
„O rizo n t* ). ''

•  H U N E D O A R A , pe bdu l D ada  (te l.
716926% '

•  BR AD , strada R epub lic ii (te l. 
650968), la sed iu l S.C. „M E R C U R *.

•  O R ĂŞTIE , la chioşcul de lângă ma
gazinul „P a lia * .

H AŢEG , pe s tr. P rog resu lu i n r. 1

(în  spa ţiu l secţie i'fo to). Telefoane : 770367, 
770735. -

A g e n ţiile  z ia ru lu i nostru asigură, la  
taxe rezonabile, pub licarea cu m axim ă  
p rom p titud ine  a tu tu ro r  a n u n ţu r ilo r de 
m ică ş i mare p u b lid ta te .

(8229)

I Abonamentul la ziarul 
j „Cuvântul liber*

Abonamentul este calea cea mai sigură şi 
I mai avantajoasă de procurare a ziarului nostru 
|  pentru informarea operativă, bogată şi corectă 
; «  cititorilor.
| preţurile din nou majorate ale hârtiei ştf
* tiparului determini şl sporirea costurilor ria* 
|  relor şi abonamentelor. Din luna mal, preţul
* ziarului «Cuvântul liber** Deva va fi de 250 IeP 
I exemplar (zilnic in opt pagini), iar al abona* 
I meniului de 3000 lel/lună. plus taxele poştale.
* Avantajul abonamentului este evident de 
J aproape 10 exemplare primite gratuit pe lună,
* faţă de cumpărarea cu bucata.

•  Cu adâncă durere fa
milia anunţă decesul celei 
care a fost
DRAGAN a l e x a n d r in a

din Ulieş, 
de 75 ani

înmormântarea — vi
neri, 26 aprilie, ora 13. 

Dumnezeu s-o odihnească!
(397896)

v m p  I

•  TELEVIZOARE COLOR; NU, ORION.PHI11FS, 
SANYO,GOUafiTARJDAEWOO («Opmgmme,**- 
lecnmandăxa A f iii teletext)

•  TELEVIZOARE ALB-NEGRU - Bucuraţi
•  FRIGIDERE St CONGELATOARE - Gfcad
•  ARAGAZE - Rfo Mu t
•  MASOR DE SPALAT - Cngk
•  BICICLETE POKTOSA-18 VITEZE -
•  OOVQARKJAOCHETO-QniădieAlba Iul»
•  GRESIE SI BUANT&modd Italia
•  VOPSEA.CH3T SI DILUANT AUTO
•  INCUBATOARE PENTRU PUI DE GĂINĂ
•  ALTE PRODUSE electronice A efccttoc—lice; 

filtre cafra,rimite afra,mixere efoctrice^bscitau- 
re firorte^npgatoarejxiflere pe gax,pHtt pe gas,. 
botein aragaz.
Se acordă. GARANŢIE latre 1-S «ml 
GARANTAT n a » . MAI MK3 PRETURI I
Pentru tott IncMttortli jnddricr Hunedoara $t 
AR» produsele se vând i  ou

PIAŢA IN 12 RÂIE
|H IN CELE MAI AVANTAJOASE 

CONDflH DIN TARA. :
Cj> Avans-mnnai 2 5  %

-S.C. SIMAKO IN VEST S.R.L. DEVA
organizează CONCURS pentru ocuparea 

următoarelor posturi ;
•  DIRECTOR MARKETING:
•  MERCEOLOG:
Concursul va avea loc in data de 6 mai 

a.c., ora 14. Cererile de înscriere insolite de 
curriculum vitae şi copii după actele de studii 
se depun la secretariatul firmei d in : B-dul 
Decebal, bl. P.

Informaţii suplimentare Ia tel. 215082 sau 
211053. (9032)

SOCIETATEA COMERCIALA CASLAL S.A.
DEVA

cu sediul In comuna Şoimuş, sat Chişcă- 
daga, str. Principală nr. 1% 

i Organizează în data de 8 mai 1996, ora 12, 
/ licitaţie pentru contractarea raportului de cva- 
J luare în vederea privatizării.
) Ofertele se depun la sediul societăţii până 
' la data de 7 mai 1996, ora 15.

Contravaloarea caietului de sarcini este 
de 300.000 leţ iar garanţia este de 1.000.000 
lei şi se va depune in contul nostru nr. 4001 
60040104 deschis la Banca Română de Dezvol
tare filiala Deva.

Relaţii suplimentare Ia telefoanele ; 213140; 
213141; 213142 int. 106, ing. Dumbrava Petru.

ASOCIAŢIA FAMILIALA TIRON DEVA 
Str. Zamfirescu, telefon 054/623859 

V I N D E
•  DOZATOARE DE SUC SIEMENS 

trei capete, plus 1 sifon
•  DOZATOARE DE BERE cu 1 şi 2 capete.

cu

nu! V in  •  Nr. 1622 i Tai unvtlia 10Qfi


