
CUVÂNTUL
Aflat în vizitS în județul nostru.

dl TRAIAN BASESCU, 
ministrul Transporturilor

LIBER
Legea pensiilor și asigurărilor sociale 
problemă

O
de mare interes pentru cetățean

A inaugurat oficial 
tronsonul Deva - Lipova 

al DN 7
condițiilor da 
de standardele 

iar pentru con 
tronsonului Lt-

ceea 
perce- 

taxe

La mani- 
parte 

Segesvari, 
județului 

și Gheorghc

— Domnule secretar do 
stat, coordonați în cadrul 
Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale, am 
putea spune, unul dintre 
cele mai sensibile sec
toare: pensiile și asigură
rile sociale. In prezent se 
află în derulare promo
varea unui nou sistem de 
reconsiderare a pensiilor 
și a asigurărilor sociale. 
•V-am ruga să aveți 
mabilitatea de a ne 
câteva lămuriri în 
sens.

— în primul 
Ia promovarea 
a pensiilor și 
rilor sociale a
îndreptăm câHeva 
comise până în prezent 
Gu ce s-a început în 
ianuarie 1997? Cu o ches 
tiune simplă, dar pe caro 
nimeni nu a reparat-o i 
dreptul pensionarilor, al 
cetățenilor români, care 
au domiciliul în străină
tate, de a primi în con
tinuare pensia. In vechile 
reglementări. Legea 3/ 
1977, cetățenii români care 
aveau domiciliul 
străinătate, 
dreptul la pensie, 
de fapt, o aberație. Deși

a- 
oferi 
acest

până
Legi

rând 
noii 

ti asigură 
trebuit să 

erori

în
își pierdeau

Era,

în 
stabilit libera 
a persoanei, 

reglementări au 
ante- 
prin

din anul 1990 până 
1997 s-a 
circulație 
vechile 
fost păstrate de 
cesorii noștri. Op, 
reglementările din Ianu
arie cetățenii români (pen
sionarii) care au domi
ciliul în străinătate, își 
încasează pensia în lei, 
printr-un cont deschis la

lor, a fi un 
deficitar, 
fondurilor sociale va 
dată altcuiva și 
unei 
Pensii și Asigurări 
ciale.

— în 
gurarea 
sectorul 
dona(i, 
dificultăți. Cum apreciați

administrator 
Administrarea 

fi 
anume 

Gase Autonome de 
So-

prezent, în asi- 
fondurilor pentru 
pe care-1 coor- 
existâ multiple

cu 8 la sută dobândă, 
pe când inflația a atins 
în unele perioade 90 Ia 
sută. Fenomenul nu mai 
necesită nici o explica- 

vede, 
ceea 

mare 
Nu

în exclusivitate pentru ziarul „Cuvântul liber“ 
in dialog cu 

dl PETRU RADU PĂUN JURA, 
secretar de stat la M.M.P.S.

GEG sau la orice bancă. 
Din ianuarie 1997, ara 
început lucrul la noua 
Lege privind pensiile și 
asigurările sociale, care va 
revoluționa întregul sis
tem de asigurări sociale 
din România.

— Ce vizează, în con 
creț, noul sistem ce se 
intenționează a fi promo
vat în acest domeniu?

— în primul rând, vom 
scoate statul din 
domeniu, întrucât 
dovedit,

acest 
s-a 

în decursul ani-

nivelul acestora și care 
sunt cauzele care de
termină aceste greutăți?

— Lp ora actuală si
tuația fondurilor de pensii 
este 
fonduri 
ajuns5 
tare, 
Cum se explică acest 
lucru 7 In primul rând, 
fondurile nu au fost ac
tive, nici măcar produ
cătoare de dobânzi. Sta
tul Ie-a ținut, în cel mai 
fericit caz, la Trezorerie,

catastrofală. Din 
excedentare s-a 

la fonduri defiel- 
la un mare deficit, 

explică

ție pentru că se 
foarte limpedo că 
ce s-a făcut este o 
anomalie economică, 
mai spun că s-au luat, din 
fondurile de asigurări 
sociale, pentru a acoper" 
alte găuri.

— Ea această stare gra
vă în care s-a ajuns, 
apreciați că și agenții 
economici poartă o anu
mită responsabilitate?

— Fără îndoială ! Mai 
mult decât atât, statul a 
închis ochii la marii a-
genți economici care nu 
și-au onorat datoriile
față de bugetul asigură
rilor sociale. Să vă dau
doar câteva exemple :
SNGFR-u] nc datorează 
428 de miliarde 
Regia Autonomă a 
Petroșani 
de '

Ieri a avut loc o mani
festare aparte prilejuită 
de vizita dl Traian Ba
sescu, ministrul Transpor
turilor, în județul nostru 
Gu acest prilej, după pri
mirea la Consiliul jude
țean, s-a făcut deplasarea 
la Mintia unde, la ora 
9,30, a avut loc inaugu
rarea oficială a tronsonu
lui de drum modernizat 
pe distanța Deva — Li- 
pova al DN 7
testare au luat 
dnii Nicolae 
subprefectul 
Hunedoara 
Barbu, președintele Con
siliului județean. repre
zentanți ai Contransimex 
— firma care a executat 
lucrările de modernizare, 
ai Agenției Naționale 
de Drumuri — benefi
ciarul ' lucrărilor, precum 
și reprezentanți ai mass
media.

După datina străbună, 
ministrul a fost primit 
cu pâine și sare. La 
tăierea panglicii inaugura- - 
le, ministrul, în stilul 
său dinamic Și hotărât, o 
afirmat că prea multe ‘ 
lucruri nu sunt de spus 
amintind în context fap- ■ 
tul că a fort nevoie de 
8 miliarde Ici pentru 
execuția lucrărilor tl 
modernizare, in scopul

proj leril 
circulație 
europene, 
tinuarea 
pova — Arad (38 km) tre
buie alte miliarde, 
ce face necesară ] 
perea așa-numitei 
Băsescu.

Scurta festivitate a 
fost urmată de o depla
sare — ministrul urcân- 
du-se la volanul autotu
rismului Cielo HD11 PCJ 
— pe distanța Mintia— 
Săcâmaș. > La Săcămaș, 
ministru] a spus că a 
parcurs traseul cu 160 km 
pe oră în depline con
diții de siguranță, însă 
nu repomandă asemenea 
viteză pentru nimeni. 
Aici i-a felicitat pe cei 
cc au executat lucrările 
de modernizare, spunând 

.... toate 
mulțu-

că și AND are 
motivele să fie 
mită de calitate.

Ca o impresie 
am notat că mai 
făcute unele retușuri 
traseu, în sensul că 
peste tot s-a 
de pe șanțuri, 
amenajat toate 
le din afara 
lui și 
scripționate toate 

indicatoare.

aparte 
trebuie 

pe 
nu

eosit iarba 
nu s-au 
parcărî- 

carosabilu-
nu sUnt încă, in- 

panou-

Iei ; 
Huilei 

miliar- 
Galați 

V

NICOLAE TiRCOB

CORNEL l’OENAR

374 
de lei ; Sidex 
179 miliarde de

(Continuare în pag. a 2 a)

CURSUL VALUTAR
dolar SUA _  7122 (ci
marcă germană — 1059 Ici
yeni japonezi — 6254 Ici
liră sterlină — 12038 Ici
franc elvețian — 4902 Ici
franc francez — 1201 Ici
lire italiene — 414 ici
îrsurile lneluse in această listă au Ia baza

eotații ale societăților bancare autorizate să efec
tueze operațiuni pe piața valutară, prezenta listă 
nu Implică obligativitatea utilizării cursurilor In 
tranzacții efective de schimb valutar șt înregistrări

I 
I

r| — Sunteți căsătorit ?
I — Nu, arăt așa pentru <â tocmai ini

l .
Ce mai otrăvește astăzi viața țăranului

O lungă și detaliată scri
soare a adresat redacției 
ziarului nostru pensiona
rul Vucu Leucern, din 
Leaoț, comuna Tomeștl. 
Rezumând, problemele în 
care domnia sa 
adresat ziarului 
următoarele:

Gu ani în urmă, 
rlnții Anei, soția Iul 
Leuccan, au 
într-o casă a lor, situată 
undeva într-un loo mai 
retras al satului, o femeie 
(singură și fără casă}. 
După decesul părinților 
Anei, aceasta șl soțul

s-a
sunt

Pă-
Vucu 

îngăduit,

său 
parte pe 
Betea să 
casă.

Ajunsă 
B. a

mai dc- 
Vic tor ia

au lăsat-o 
bătrâna 
locuiască în acea

, Ia neputință, V. 
acceptat oferta

trel săptămâni, după ce 
Victoria Betea s-a mutat 
în casa familiei Soita.

După deces, știindu-sc 
proprietar pe căsuța res
pectivă Și pe grădina de

— Vucu Leucean a în
grădit casa și grădina. De 
aici începe zbuciumul 'și

a 
până 

avut nimic

consăteanului loan Golta 
de ,a sa muta la acesta 
în casă „până la sfârșitul 
zilelor". Sfârșitul zilelor 
n-a trebuit așteptat prea 
mult. A survenit la circa

lângă ea (certificat de 
moștenitor S/33/199G și ex
tras G.F. nr, 714/16. 02.
1996) — câțiva ari de
teren cu câțiva pomi fruc
tiferi șl fânaț pe sub eî

nopțile de insomnie 
două familii care 
atunci nu au 
de împărțit.

loan Coița, 
firmațiilor din 
reconfirmate 
Lcucean șl cunoscute șl de 
organele locale, a desfiin
țat acea îngrădire și a 
luat fânul cosit de Leu-

potrivit a- 
scrîsoare, 

de Vucu

ION GIOCLEI

(Continuare în pag. a 2 .a)
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(Urmare dm oag H

C^r». De aici înfățișări la 
toiitie, la Primărie. la 

Barchet, la Judecătorie.
întrucât organele de 

poliție au fost solicitate 
de V.L. să stabilească cul
pa de violare de domi
ciliu și tulburare în po- 
Isesie, am început docu
mentarea de la Poliția 
Brad, care are în îndru
mare metodologică și 
control posturile rurale 
de poliție din zonă.

De conflictul Leucean— 
Colța s-a ocupat lt. col 
Iulian Bold. Iată ce ne 
spunea domnia sa ;

„Asupra proprietății 
respective, au venit la 
succesiune Leucean Ana,

Ce mai otrăvește 
astăzi viața
țăranului

Colța loan și Iosif Betea, 
fiul bătrânei Victoria 
Betea, domiciliat în Uri- 
cani. Ultimii doi invocă 
dreptul de proprietate prin 
uzucapiune. Este și mo
tivul pentru care parche- 

de pe lângă Jude
cătoria Brad a respins 
încadrarea în penal a 
faptelor lui Colța loan" 

Primarul Octavian To- 
muș: „In prima fază, noi 
i-am dat dreptate lui 
Leucean. Soția lui Ana 
este moștenitoare directă 
a părinților și are extras 
de carte funciară pe pro
prietatea respectivă. în 
final, este vorba de un 
conflict intre persoane, in 
care Primăria nu are de 
ce să se amestece. Sâ-si 
rezolve problemele în 
justiție".

S-a mers, sigur că s-a 
mers, si pe calea justi
ției. Ana Leucean ne 
repetă cu martor (vice- 
primarul comunei Tomești, 
Marin Grațian Bulz) o 
întâmplare, extrem de 
gravă, dintr-o noapte de 
priveghi, la căpătâiul 
Victoriei Betea. Poves’ea 
te duce cu gândul la 
posibilitatea unei jrime.

Pentru că. ceea ce sus
ține că a văzut în acea 
noapte, la solicitarea 
fiului Victoriei Betea.
Ana Leucean a mai po
vestit și altora, Colta 
Ioan a chemat-o în 
judecată pentru calom
nie. „în loc să fi dispus 
o cercetare a faptelor. 
Judecătoria (Brad — n.n.) 
m-a amendat penal pe 
mine". spune Ana
Leucean.

Afirmații grave, in pri
vința cărora socotim că 
organele de poliție si cele 
ale parchetului trebuiau 
să se autosesizeze. în lu
mea satelor, bănuieli de 
acest fel persistă ani si 
ani, înveninând viața sa
tului. Justiția avea datoria 
să facă același lucru 
S-a „stins" cazul simplu. 
Poate-l reia în studiu 
Parchetul județean

Conflictul de proprie
tate nu este stins $1 nu-1 
va stinge decât justiția.

După ce l-am căutat 
acasă, la Leauț, unde 
n-am gasit-o decât pa 
soția sa, Gheorghina, a 
doua zi ne-a căutat la 
redacție loan Colța.

L,Pe casa și pământul 
ăla eu am act de pro
prietate" — ne spunea 
dumnealui foarte con
vins de dreptatea sa. Și 
ne-a pus in mână o hârtia 
cu acest conținut. Din 
economie de spațiu, îl vom 
reproduce în continuitate 
de grafiere. „Contract de 
vânzare — cumpărare. în
cheiat astăzi 06. 86. 1906. 
Subsemnatul Betea Iosif, 

domiciliat în Uricani, str. 
Aleea Progresului, bloc 
26, ap. 13, vând numiți- 
lor Colța loan și Colta 
Gheorghina imobilul pro
prietatea subsemnatului, 
dobândit prin moștenire, 
de la mama mea, Betea 
Victoria, domiciliată în 
Leauț, nr. 40. între ve
cinii Dîlv Serafim, iaz și 
vale, compus din construc
ție cu o cameră, circa 20 
ari de grădină, în schim
bul prețului de 500 000 de 
lei, achitați în întregime. 
Intrarea în posesie se va 
face odată cu încheierea 
prezentului contract. Pre
cizez că defuncta mea 
mamă folosește continuu l 
și netulburat acest imo
bil, din anul 1950. Vân
zător (ss indescifrabil), 
cumpărători Colța Gh (ss 
indescifrabil)".

Care instanță de jude
cată, care se respectă, ia 
In Considerație un ase
menea „contract"? Și 
totuși. în respingerea 
caracterului penal al fap
telor lui Colța loan, or
ganele de cercetare au 
invocat dreptul de pro
prietate asupra casei și 
terenal'i’ obținut de Betea 
Victoria, prin uzucapiu
ne și, pe cale de con
secințe, dreptul fiului 
acesteia, iar pe baza „con
tractului" reprodus mai 
sus. dreptul lui loan 
Colța.

Nu vom restabili noi, 
în această anchetă, ade
văruri pe care numai jus
tiția este chemată să le 
statueze. îi cerem însă 
să o facă cu temeinică 
analiză a probelor invo
cate și nu invocând drep
turi care n-au fost statuate, 
înlăturând astfel carac
terul și încadrarea juridi
că reală a unor fapte. 
Asta nu poate să ducă 
decât la deprecierea în
crederii atât în organele 
de cercetare cât și în 
justiție, înveninând ast
fel și mai mult viața și 
așa amărâtă a țăranului.

Legea
(Urmare din pag. 1)

Nimeni nu l-a întrebat 
de aceste datorii. Sub 
aspect juridic, lucrurile 
sunt mai complicate. De 
ce î Legea 3/1977 spune 
că se consideră vechime 
în muncă perioada când 
o persoană lucrează în 
baza unui contract de 
muncă și se plătește con
tribuția de asigurări so
ciale. Neplătindu-se banii, 
salariaților nu li se con
sideră vechime în muncă 
perioada pentru care nu 
s-au onorat datoriile.

— In ce stadiu se află 
noul proiect al Legii pen
siilor și asigurărilor so
ciale?

— Noul proiect, la care 
vă referiți, se află deja 
pe filiera procedurii de 
legiferare. Fiind o lege 
foarte mare —, cu 217 ar
ticole și foarte tehnică 
— dezbaterea ei în Par
lament va dura mult. 
Sperăm ea până la sfâr
șitul anului să fie pro
mulgată de președinte, 
dată când putem începe 
punerea ei în aplicare și 
care va dura, probabil, 
cel puțin un an și jumă

c TVR 1 D
7,00 Bună dimineața... 

de la Rișca! e TVR Iași; 
9,20 Micul Ycti (s); 10,15 
Feriti-vă de măgăruș ! ; 
12.05 Ecranul; 12,50 Se
rial de călătorii; 14.10 
Tranzit 138; 18,15 Atle
tism ; 19,05 Teleenci-
clopedia; 20,00 Jurnal ; 
20,40 Savannah (s); 21.40 
Cum vă place... în re- 
lache? (div.); 22,40 Săp
tămâna sportivă ; 23,15
Perla Coroanei (s); 1,40
Arena artă—sport

7,00 întâlnirea de sâm
băta e TVR Cluj-N.; 12.00 
TVR Timișoara; 13,35 
Arhive românești; 14.05 
Itinerar turistic ; 14,40
Dr. Quinn (s); 15,30 O
altă putere; 16,20 Se-

, cretele nisipului (serial); 
! 17,15 Itinerare spirituale:

17,40 Serata muzicală 
TV; 20,30 Vă place o- 

l pera?; 21,35 Autograf 
' pentru prezent; 22.05 
) TVM. Mesager; 22.30 
i Frumoasa și Bestia (s); 
l 23,50 Fantastic Star TVR 
) Club

(ANTENA 1]
\ 7.00 Știri. Revista pre-
( sei ; 7,15 Alondra (s) ; 
? 8,00 Teledimineața; 10.00
' Desene animate; 10.50 
) Aventurile păsării spa

pensiilor și asigurărilor sociale
tate. Pentru a fi înțelese 
lucrurile, am hotărât O 
mediatizare și o explicare 
în detaliu a acesteia, 
pentru că s-au făcut tot 
felul de speculații și co
mentarii după ureche.

Pe lângă acest sistem de 
pensie obligatorie, se vor 
crea toate condițiile pen
tru promovarea șj a unul 
sistem privat de pensie, 
în acest sens, s-a consti
tuit deja un colectiv 
de lucru, alcătuit din ex- 
perți români și străini, 
care efectuează studii 
în urma cărora ne vor 
propune mai multe va 
riante. Dintre acestea 
va fi aleasă una pe care
se va baza noul proiect
de pensii- private. Avem 
in atenție un model din 
Chile, care a ajuns să
fie cel mai mare investi
tor din America de Sud. 
dar care se pare că are 
ceva probleme în ultimii 
ani. Ne-am orientat și 
asupra sistemului de pen
sii private din Israel, un 
sistem foarte bine pus 
la punct, care a fost 
promovat in anul 1984, 
când in această țară era 
o inflație de 450 la sută.

Sâmbătă, 12 iulie 1997 Duminică, 13 iulie 1997

țiale (s); 11,15 Dragă pro
fesore (r); 14,00 Știri ;
14,20 Polițiști în misiu
ne (s); 16,25 Viața în
trei (s); 17,00 Misiune la
Chicago (s); 18,00 Ura
gan în Paradis (s); 18,55 
Nici o clipă de plicti
seală (s); 19,30 Sirenele 
(s); 20,30 Observator ;
21,00 Caută și distruge 
(film SUA); 22,40 Știri ; 
22.50 Dragoste cu năbă- 
dăi (s); 0,45 Aphrodisia
(serial).

(PRO - TV)
7,00 Desene animate; 

8,30 Flipper (s); 9.00
Noile aventuri ale lui 
Flipper (s); 10.00 Film • 
Dublă recompensă (r); 
13.00 Adio, dar rămân 
cu tine (film); 15,05 Tenis 
Challenger Open „Car- 
pați"; 15,25 Motor sport 
magazin ; 17,30 Walker, 
polițist texan (s); 18,45
Te uiți și câștigi.’; 19,30 
Știrile Pro TV; 20,00 
Film • At Close Range 
(SUA); 22,00 Ez Streets 
(s., SUA); 23.10 Nemu
ritorul; 0,0(1 Sport la 
minut; 1,00 Film erotic.

(DEVASAT+)
7,00 — 12,30 Reluări; 

13.00 Videotext; 17.00 
Profeția (do); 18,00 De
sene animate; 18,30 
Omul viu (do); 20,00 Film 
artistic; 21,30 Scările 
justiției (film); 22,30 
Brigada de șoc (s); 23,00 
Film ; 0,30 Film erotic.

Asupra sistemului de 
pensii private. pe care-1 
vom promova ne vom mai 
gândi încât la ceea ce 
ne vom opri să fie unul 
■modem, și fără riscuri 
pentru cei care optează 
pentru o pensie privată. 
Cert este că o persoană 
activă, acum In vârstă 
de 30—35 de ani, când 
va împlini anii de pensie, 
va putea avea pe lângă 
pensia de stat și una— 
două sau mai multe pen
sii private. Totul depinde 
de fiecare în parte

—• Die secretar de stat, 
noul sistem de calcul al 
pensiilor care se inten
ționează a fi promovat 
aduce elemente de mare 
noutate. Cam ce vizează 
acesta ?

— După anul 1990, pen
siile mici s-au indexat cu 
procente mai mari, iar 
cele mai mari cu pro
cente mai mici. Acest 
lucru este greșit. Nu este 
normal ca o pensie mare 
să fie adusă la nivelul 
celei de jos. în noul 
sistem de calcul, pensii
le se voi determina în 
funcție de perioada de 
contribuție ți pe baza 
unui sistem riguros de

ț TVR 1 )
7,00 Bună dimineața; 

8,15 Lumină din lumi
nă; 9,15 De la Apcnini 
la Anzi (s); 9,45 Priete
nie fără frontiere; 11,40 
Viața satului; 13,30 Atlas; 

-14,25 Video — Magazin: 
17.10 Star Trek (s); 18,05 
7 zile .în România ; 19,15 
Robingo (cs); 20,00 Jur
nal: 20,30 Duminica
sportivă; 21,05 Film e 
Procesul lui Lee Ilarvey 
Oswald (SUA, ultima 
parte); 23,15 Camei Pla
net Olimp; 0,15 Fru
moasa și Bestia (r); 1.05 
Atletism • C.E. de ti
neret.

LtvJLD
7,00 5x2 e Magazin

duminical '• TVA Iași ; 
13,05 Oameni care au 
fost; 14,05 Asasinul Ța
rului (film Rusia); 15,45 
Cazuri și necazuri în 
dragoste (div.); 16,20 Se
cretele nisipului (s); 17,15 
Atletism • C.E. de 
tineret; 18,35 Sensul tran
ziției; 19,25 Maeștrii ; 
21,30 Rugby • Africa 
de Sud — British Lions 
(înregistrare); 23,30 TVM 
Mesager; 24,00 O parti
dă de biliard

(antenTD
7,00 Știri • Revista 

presei ; 7,10 Misiune la 

apreciere. Nu este nor
mal să-ți rezolvi In ultimii 
2—3 ani un sakriu enorm 
—• și acesta ui.eori doar 
pe hârtie — și să iei o 
pensie care nu reflectă 
întreaga perioadă cât s-a 
contribuit la bugetul asi- i 
gurărilor sociale. Așa se 
face că s-a ajuns în mai 
multe situații la pensii 
de peste 8 milioane de 
lei, luându-se în calcul 
doar ultimii ani lucrați. 
Ce înseamnă o indexare 
de 10 la sută la • mi
lioane de lei sau ce în
seamnă aceeași indexare la 
250.000 de lei? Noile cri
terii de calcul pe care 
intenționăm să le pro
movăm, odată cu viitoa
rele acte normative, dorim 
să fie corecte, nediscri
minatorii pentru fiecare 
cetățean în parte și să 
reflecte, repet, activita
tea ți contribuția de
pusă în decursul anilor.

Amănunte despre alte 
probleme, de mare inte
res asupra noilor pro
iecte In acest domeniu, 
in numerele viitoare ale 
ziarului nostru.

Chicago (s); 8,30 Nici • 
clipă de plictiseală (ej; 
9.00 Desene animate 1
10.30 Un câine cu ima
ginație (s); 11,00 Muzică 
populară; 12,00 Emi
siune religioasă; 13,05 
Div. • Caleidoscop (I); 
14,00 Știri ; 14,05 Calei
doscop (II); 14,50 Politia
spațială (s); 16,25 Viata
în trei (s); 17,15 Alertă
Pc plajă (s); 19,20 Știri;
19.30 Sandra, prințesa
rebelă (s); 20,30 Obser
vator; 21,00 Film a 
Secretul (Anglia, 1996); ț
23.25 întrebați de Dtp I
mond (film. Anglia) ; '

(pro - TVp ,
7,00 Desene animate;

8.30 liica oceanului..(|);
10.30 Dacă mergi la . io.
(film); 12,10 Tenis ;il3^5 
Știri ; 13,00 News Radio 
(sj; 13,30 Detectivi de 
elită (s); 11,50 Lumea
filmului; 16,00 Automo
bilism e Formulă 1 9
18.30 Beverly Hills ' (s);
19.30 Știri; 20,00 Filin •
Mediterranneo (Italia, 
1991); 22,00 Fotomodele
(s); 23,15 Procesul eta
pei; 0,45 Sport la minut.

(DEVASAT+)
7.00 — 12.30 Reluări ; 

13,00 Videotext; 18.00 
Desene animate; 18,30 
Omu] viu (do); 19,00 La
Nord de paralela 60 (s); 
20,00 Isteria (film); 21,30 
Scările justiției (film) | 
23,00 Film • Perfecțio
nistul.
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Duminică 
militarii în termen și cei 
cu termen redus din ca
drul Regimentului 54 
Geniu — U.M. 01719 De-

Concurs de pescuit
Handicapa- 

Hu- 
tn 

iulie

Asociația 
ților Neuromotori 
nedoara organizează 
zilele de 11—12 
tradiționalul concurs de 
pescuit sportiv. Anul a- 
cesta concursul are loc 
pe Crișul Alb, în satul

*

I
«•

I
I
I
i» •

va vor participa 
acțiune literară, 
iele militarilor 
este scriitorul 
Ciorobea. (V.R.).

la o
Oaspe- 
deveni 

Petrișor

Ociu (comuna Vața 
Jos) și la el participă 
membri ai AHN. Ală
turi de concursul pro
priu—zis participanții se 
vor bucura de un foc de 
tabără și un program 
artistic. (V.R.).

Cupa speranțelor Ia tenis de câmp
începută de vineri. 

Cupa speranțelor la 
tenis de câmp continuă 
și sâmbătă, pe 
„Electrica" din 
la care participă 
categoriile 
11—12; 1 
fete, de 
afiliate la

terenul 
Deva, 
copii, 

8—10 ani ;
13—14, băieți șl 

la secțiile 
Constructorul

Cupa „Jiul“
Jiului, mai 

„Tata",
în Valea

precis în cheile 
este organizată, la acest 
sfârșit de săptămână, 
Cupa „Jiul" Ia alpinism,

Sâmbătă, la Deva: 
VEGA

Sâmbătă, începând de 
stadio- 
Deva, 

urmări 
partidă

la ora 11, pe 
nul „Cetate" din 
spectatorii pot 
o interesantă 
amicală de fotbal din-

de

Hunedoara, AS „Gala" 
Hunedoara — Deva, 
„Partener" Club Deva, și 
Clubul Școlar 
Deva.

Prima ediție 
speranțelor la tenis de 
câmp este organizată de 
Direcția Județeană pen
tru Tineret și Sport. 
(S <.’■!

Ia alpinism
la care participă spor
tivi din secțiile afiliate 
din țară — București, 
Brașov. Tg. Mureș, Alba 
Iulia și Petrila.

Fotbal
JIUL PETROȘANI 

tre Vega Deva (Div. A) 
și Jiul Petroșani (Div. 
Națională). Meci intere
sant, de pregătire pentru 
noul sezon fotbalistic. 
(S.C.).

Sportiv

a Cupei

(S.C.).
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ACHIZIȚIONEAZĂ

GRÂU-STAS
— Preț negociabil.

— Condiția de livrare 
Deva.

franco

STAREA 
MEDIULUI

fac- 
ju- 
pe 

iulie

nată o valoare medie de 
1649.0 mg/1 și o valoare 
maximă înregistrată la 
data de 1 iulie de 3647.Q 

de perioada 
evidențiat 

i materiilor 
462.0 mg/ 
medie și 
la valoa- 

situație da- 
scăderii valo- 

de diluție

(dio-
xidui de 
de sulf, 
noii) au 
maxime 
limitele 
maxime 
în zona 
data de 
tru dioxidul de azot, cât 
și pentru dioxidul de 
sulf.

— Pulberile în suspen
sie au avut valori mi
dii ce s-au încadrat în 
limitele admise de 0,150 
mg/mc aer/an în 
punctele de control 
județ. Valoarea 
înregistrată în zona Zlaști 
a depășit limita admisă 
și a fost evidențiată in 
ziua de 2 iulie

— Pulberile sedimenta 
bile au continuat să 
înregistreze îepășiri ale 
limitei admise de 17 gr/ 
mp/lună, în zonele Teliuc 
de 15,8 ori și Chișcădaga 
de 3,71 ori.

— Valorile radioactl 
Vitătii Beta globale și ale 
dozei Gama 
fost în limitele de 
riație ale fondului 
țural pentru 
de mediu

Indicatorii 
pentru apele 
de suprafață 
drat în general în limi
tele STAS. Materiile în 
suspensie pe râul Jiu pro 
venite In principal de 
la unitățile de prelucrare 
a cărbunelui au avut 
pentru perioada mențlo-

Privind calitatea 
torilor de mediu in 

ețul Hunedoara. în 
ioada 30 iunie — 5 

S97, vă informăm ■
— Poluantii gazoși

azot, dioxidul 
amoniac si fo 

valori medii și 
care au fost în 
admise. Valorile 
s-au înregistrat 

Hunedoara, la 
5 iulie, atât pen-

toate 
din 

maximă

absorbite au 
va 

na- 
toțî factorii 

analizați.
de calitate 

curgători re 
s-au încă-

mg /l. Față < 
anterioară s-a 
o creștere a 
în suspensie cu 
1 la valoarea 
cu 1057.0 mg/1 
rea maximă, 
torită și 
rii debitului 
pe cele două cursuri su
perioare ale râului Jiu.

în cursul lunii mai 
1997. unitățile 
ale 
NE 
tăti 
dul 
lorile 
calitate, 
uzate 
apele de suDrafață. 
rezultat că 24 s-au 
cadrat 
apele evacuate se 
deră
20 unităti au evacuat ape 
necorespunzătoare epura
te Din această ultimă 
categorie 13 unități nu 
s-au putut încadra la 
un indicator. 7 la 2 indi
catori.

Pentru neîncadrarea In 
limitele stabilite, 
Deva

lunii
; teritoriale 

R.A. APELE ROMA- 
au analizat 44 
economice pentru 
cum se respectă 

indicatorilor
pentru 

la evacuarea

uni- 
mo- 
va- 
de

apele 
m 
A 

in
ia toți indicatorii, 

consi- 
cores”iir-7ătz>r ar

SGA 
a aplicat penali

tăți în valoare de 
mii. lei. din care 
ti jnam 2,157 mii. 
SC SUINPROD S.A. 
tie 1,453 mil. lei la 
PRESTATORUL, S.A. 
teg, 1,390 mii. lei 
Cfrtej și 
la S.C. 
ȚRAN5 SA Călan. 
mai Întocmit și 2 
contravenționale in 
loare de 1,5 mii. lei 
persoane fizice pentru 
nerespect-tea unor pre
vederi din Legea Apelor.

6.651 
m-n- 
lel la 
Orăș- 

so
Ha-
EM 
lei

ta
1,005 mii. 
HIDROTERM

S-au 
acte 
va- 

uno;

AGENȚIA DE 
PROTECȚIE 

A MEDIULUI 
DEVA

BANCA DE CREDIT COOPERATIST S.A. 
FILIALA ORAȘTIE

î
1------ i
i
I

i
moara *

li rI
f
II tI

■.
::

Vinde la LICITAȚIE: .»

■ Casă, Romos, 186; preț pornire — 
5.000.000 lei.

Licitația va avea loc în 17. 07. 1997, Ia! • 
Judecătoriei din Orăștie, biroul execu- !• 

. ora 10. îi;

i 
j i
I.
J zionare — desfacere.
|------------------------------

4 VINDEM ELECTROZI SUPERTIT FIN DE : 
î

♦I
| str.

i
1

;;
![ sediul juueiuivr
;; tor judecătores e.

Relații la BANKCOOP S.A. Orăștie, tel.
•I 647565 sau 647456.

Relații suplimentare la serviciul aprovi- 
(6957)

DIRECȚIA SANITARA

HUNEDOARA

i
i

2,5 mm; 3,25 mm și 4- mm.

sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58/ 
telefon 054/231848; fax 213758 Ș

Anunță organizarea dc licitație publică.

•îcu

»! deschisă fără preselecție, pentru 
.’»

Relații la S.C. METALOTEX S.A DEVA
22 Decembrie, bl. 4, parter, telefoanele

620714, 211854 și 626009. (6960)f

î r» 
t 
î♦
I

r

S.C. AGROMICIA S.A.

VEȚEL — MINTIA

încadrează

Con

Cerințe — 
ani vechime

prin

tab

concurs

i 1.

studii
în specialitate.

superioare sau medii și

r ? 
î r 
!
I»
* 
i

• _. 1
Pentru lucrări Ia calea ferată se închide î

* trecerea la nivel din Stația Ilia. cap. dinspre 
iBrănisca. în lata de 14. 07. 1997, între orele 
î 9,00—15,00.

• Circulația rutieră sc poate efectua
♦ DN 7 cu trecere peste barajul Mintia cu ieșire
♦ în Dj. 706/A.

Relații la tel. 215999. (614)

S.N.C.F.R.

REGIONALA C.F.R. TIMIȘOARA

=:I
I
ii .....
!; întrunesc condițiile
1; Guvernului nr. 12/1993, H.G.R. nr. 979/1995 
;!?i
■ Ivind organizarea și

ACHIZIȚIONAREA DE MEDICAMENTE 

PENTRU SPITALE

•1;

Unitatea achizitoare: spitalele din județ.;!
!■ 

Sursa de finanțare: bugetul de stat.
Condiții de participare: contractanții care;! 

> prevăzute în Ordonanța;!

Normele metodologice nr. 45184/1996 pri- 
desfășu.’ ir®a licitațiilor.

Licitația 
{ ;! în data de

i va avea
data de 28 iulie

loc la Direcția sanitară;! 
1997, ora 10. ;

ii .
5 de la Direcția sanitară a județului Hunedoara,»;

Documentele licitației pot fi cumpărate»;

[începând cu data de 11 iulie 1997.

la Dh-sîcțb'> Predarea ofertelor se va face
■sanitară, până în data de 28 iulie 1997, ora 8.

Preț documentație ■
Taxa de participare
Oferta depusă va fi însoțită obligatoriu • 

garanția bancară de participare în sumă- 
50.000 lei. J

lei.80.000
50.000 lei.

:3

ANUNȚA

40 locuri, cursuri de zi.

Drept 250
100

două 
de

cursuri do zi;
cursuri fără frecvență;

facultăți
3.

pot prezenta ți actualii studenți de la a>K 
HG. 71/1995 și H.G. 64/1997. 
locuri, 

locuri,

facultăți se 
prevederile 

de 
de

NOTĂ: La concursul dc admitere pentru cele 
de profil, neautorizatc, ce beneficiază 
Facultatea de ”

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIȘ“ ARAD

Informații suplimentare la tel. 054/616688, 
. 112.

Organizează, în 26 iulie a.c., concurs de admitere
1. Facultatea de Medicină generală (singura autorizată din țară : 85 de locup, cursuri de zi.
2. Facultatea de Stomatologie (singura autorizată din țară): 40 locuri, cursuri de zi.

4.

5.

6.

7.
0.
0.

10.

Facultatea de 
Specializarea

Specializarea 
Turism 

Facultatea de 
Specializarea 
engleză 
Specializarea 
Facultatea de

Marketing — Comerț:
Marketing — Comerț

Administrarea afacerilor

Științe Umanist—Creștine 
Istorie — Limba

fi

— 150
— 100
v 150
— 75

de 
de 
de 
de

locuri, 
locuri, 
locuri, 
locuri,

cursuri de zi ; 
cursuri fără frecvență;
cursuri
cursuri

de zi ; 
fără frecvență;

t 
fi literatura

Istorie — Jurnalistică 
Educație Fizică fi Sport

Colegiul Universitar Pedagogic de Institutorii 
Școala Postliceală do Tehnică Dentară: 
Colegiul de Cosmetică Medicală 
(în cur* de autorizare]!
Colegiul de Cadastru, Topografie și 
Organizarea Teritoriului (în curs 
de autorizare):

40
40

150
50

120
100
60

60

I

locuri, 
locuri, 

locuri,

de 
de

de 
do 
de 
locuri, 
de locuri, cursuri de zi 
locuri, cursuri de 

de locuri, cursuri

zi ; 
?i;

cursuri 
cursuri 

cursuri de zi ; 
cursuri fără frecvență;

și comasate;

de locuri, cursuri

de ei;

de zi.

înscrieri pentru concursul de admitere, în perioada 7. 07. — 24. 07. 1997, la secretariatele facultăților, 
informații la telefoanele:

057/280335 
057/256845; 256391 (centrală)

057/254108
057 230416

Rectoratul Universității
Facultățile de Medicină Generală Stomatologie, 
Drept, Științe Umanist—Creștine, Colegiul Pedagogic 
Facultatea de Educația Fizică și Spori 
Facultatea de Marketing — Comerț.
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, • Dragă Râul Adrian 
pozau, la împlinirea unui 
anișor toți cei care te 
iubesc iți doresc „La 
mulți ani!".

(gri)

i • Vindem urgent, con , 
jVcnabil, dulap haine. du„ 
!|ap vitrină, masă, măsuță 
televizor. Tel. 611809 De, 
va. (6659)

• Societate comerciala
eu capital privat cumpără 
{cantitatea de 10 000 navete 
bere 1/21 plastic, tip vechi, 
trei. 230765, 230182. (6692/

• Vând apartament două 
camere Deva. Informații 
la tel. 622566, 232127. (6316/ 
: ♦ Vând ARO 10.9, 5 lo
curi. ladă fabricație 1995, 
051/231513, — 7,30—15,30.

(6640)
î • Vând casă, amenajată 
Sediu firmă, restaurant. 
[Angajez contabil gestiune, 
Icunoștințe operare calcu. 
lator. Relații la tel. 219149.

(6694)
• Vând casă, încălzire

centrală, gaz, grădină 
marc, str. Rosetti, 10, De
va Informații la domi
ciliu. (0186231)

• Vând pisici birmane-
te. Tel. 621781. (gri.,

• Vând apartament do-
ită camere Gojdu. Tel. 
5G0330. (6696)

• Vând urgent casă în
kimeria. Tel. 660261 și do- 
kator suc. (6693)
;»• Vând casă Crișcior. 
Informații tel. 656010, fa- 
nilia Dumitru. (GG90)
• Vând apartament do 

pă camere Gojdu, etaj 2, 
Tel. 221325, după-amiaza

(6687)
• Vând 1500 mp intra

vilan Simerîa, deschidere 
Șoseaua națională. 661348.

(6680)
• Vând măsuță rotundă

și doiră fotolii. Tel. 211593, 
scara. (6682)

• Vând casă cu grădi
nă Zam sat, nr. 83, tel. 
201. (6679)

• Vând (schimb) apar
tament 4 camere ultracen
tral. Tel. 611010, după ora 
18. (6678)

• Vând apartament Z
camere, b dul Dccebal. 
Tel. 218677, 218410. (6675)

• Vând Dacia 1300, an
fabricație 1980, cu KK 1996, 
stare excepțională. Infor
mații tel. 221660. (671)

• Vând apartament do
uă camere decomandate. 
Tel. 611971. orele 12—19.

(6355)
• Vând apartament do

uă camere, îmbunătățiri, 
posibilități privatizare. Tel. 
621407. (6354)

• Vă protejează de soa
re și priviri indiscrete ja
luzelele din aluminiu. Tel. 
617266. (6353)

• Vând apartamnt do
uă camere Deva, Al. Ro
manilor, bl. 23, cu balcon, 
40 000 000 negociabil. Tel. 
667256, 220199. (6352)

• Vând casă Sântandrci,
cu grădină mare și anexe, 
gaz. (6351)

• Vând casă, curte, do
uă camere, 2 holuri, bu
cătărie, baie, cămară, par
chet stejar, jaluzele, gaz, 
garaj, grădină, 130 mp, gard 
fier forjat, str. Călugăreni, 
65, tel.: Deva 613927, Bu
curești 01/2503578. (6530)

• Caut asociat sau vând
SRL. Vând telefon fără 
fir. Deva, 233026. (6349)

• Vând garaj zona pie
ței. Tel. 611375. (grt.)

• Vând casă, Orăștie.
str. A. I. Cuza. Informa
ții Orăștie, Mureșului, bl. 
18/36. (5410)

• Vând garaj, lângă 
primărie, Hațeg, garsoni»

ră centru. Informații 777576, 
Hațeg. ’ (9393)

• Vând Ford Escort 
Combi Diesel, 1600 cmc, 
înmatriculat, 4300 mărci,
și Opel Record, 1800 cmc, 
neînmatriculat, 1000 mărci. 
Tel. 714273. (6098)

• Vând televizor color
Grundig, un milion Ici, 
și video recorder 800 000 
lei. Tel. 714273. (6098)

• Cooperativa Construc
torul Hunedoara anunță 
scoaterea la licitație a au
toutilitarei ARO 320. mo
tor BV.D. 127, obloane
lemn, stare iperfectă, ve
chime trei ani. Licitația 
va avea Ioc în 17.07.97, 
ora 10. și va participa doar 
personalul din cadrul coo
perației meșteșugărești. în 
cazul neadjudecării, se va 
organiza o nouă licitație, 
în data de 23.07.’97, ora
10, la care vor putea par
ticipa persoane din orice 
sferă de activitate. Rela
ții la tel. 716760. (6103)

• Vând talon Dacia 1310,
preț avantajos, relații la 
tel. 718589. (6105)

• Vând grădină în sa
tul Popești, lângă alimen
tară, teren arabil la șo
sea asfaltată. Preț nego
ciabil, tel. 722251, 625652.

(6108)

• NOU! Centrale 
termice automatizate, 
HERMANN, SICO 
etc. Randament și ca
litate maxime, distri
buitor autorizat „IM
PERIAL" Orăștie, 051/ 
642580.

(5111)

COMEMORĂRI

• în 14 iulie 1997 
se împlinesc șase 
luni de când

LUCREȚ1A 
BÎJA 

scumpa și neprețuita 
noastră soră, cumna
tă și mătușă, s-a 
stins din viață um- 
plându-nc sufletele 
de durere. Parastasul 
de pomenire dumini
că, 13 iulie, la Bi
serica Ortodoxă din 
Șoimuș. Dumnezeu 
s-o odihnească în pace!

(6689)

• Șase săptămâni dc 
tristețe, lacrimi și dor 
de la decesul dragei 
noastre

LILIANA 
CRĂCIUN 

Parastasul de po
menire va avea loc 
duminică, la Lăsau. 
Părinții Iosif și Ro- 
dica.

(6683)

• A trecut un an dc 
lacrimi și durere de când 
ne-a părăsit scumpul 
nostru sot, tată și bunic 

TRAIAN 
GREBENIȘAN

Vei rămâne mereu în 
sufletele noastre. Dum
nezeu sâ-I odihnească!

(0186230)

DECESE
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„CUVÂNTULLIBERA
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■

este cotidianul cel !; 
apropiat de dumneavoastră. I;

Abonamentul rămâne în continuare calea !■ 
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„CUVÂNTUL LIBER» 
mai apropiat de dumneavoastră.

< cea mai avantajoasă de procurare a ziarului 
5 COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZIA- . 
ÎRUL „CUVÂNTUL LIBE^» PENTRU ” .... 
J AUGUST RĂMÂNE NEMODIFICAT, FIIND 
£ DE 6 000 DE LEI/LUnA, plus taxele poștale.
S Avantajul abonamentului este evident 
ț de 9 exemplare primite gratuit pe lună, 
•E față de cumpărarea cu bucata.
£ NU UITATI: RElNNOITI-VĂ ABONA- 
JMENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER', 
£ dacă nu aveți abonament, 
Srilor poștali să vă facă.
5 FOARTE IMPORTANT!

a

I 
a
■ 
a 
a 
a

solicitați facto-!

Abonamentele! 
Jse fac Ia ghișeele oficiilor poștale din județ și« 
Jla factorii poștali — numai cu bani în nume- 
5 rar —, iar la RODIPET Deva — prin vira 
J ment. Relații la telefon 21 30 07.
5 RĂMÂNEȚI CU NOI I

i ■
I
t

R.

AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani pu
teți publica anunțuri de mică și mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
țiile publicitare din :

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului județean); — la chioșcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comtim": — la chioșcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
„Orizont").

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

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

• ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă ma
gazinul „Palia".

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 
(în spațiul secției foto). Telefoane : 770367. 
770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, la 
taxe rezonabile, • publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunțurilor de 
mică și mare publicitate.
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J FARMACII DE SERVICIU
i« Ir> zilele de 12—13 lu- 
f He, la Deva va fi desehi- 
I să pentru cumpărarea de 
■ medicamente și onora

ri rea rețetelor farmacia 
• „Galenica' din zona 
i gării, nr. 43.

în același interval | 
de timp, la Hunedoara I 
va fi de gardă farma- J 
cia ,,Diantus‘‘, situată I 
în sir. George Enescu • 
(E.S.). |

• Intelectual caut gar.
sonieră de închiriat sau 
gazdă. Tel. 229123. 211474, 
după ora 18, (6348)

• Societate comercială
caută pentru închiriat spa
țiu, 100—150 mp, pentru 
depozit en gros. Relații 
la tel. 092/294320, per
manent, 054/620880, 7—9, 
21—23. (6629)

• Oferim de închiriat 
depozit en gros amenajat. 
Informații la tel. nr. 213087.

(6681)
• Pierdut legitimație, 

serviciu, abonament călă
torie, pe numele Lăcătuș 
Petru. Le declar nule.

(6100)
• Pierdut legitimație 

serviciu, pe numele Ba
dea Dan. O declar nulă.

(6099)
• Pierdut carnet șomaj

pe numele Iancu Ionela, 
îl declar nul. (6102)

• Pierdut legitimație
de serviciu, eliberată de 
Siderurgica SA, pe nume
le Tomoni Cornel. O de
clar nulă. (6107)

• Pierdut buletin dc
identitate și permis de 
conducere ipe numele Marc 
Cristina Nicoleta. Le de
clar nule. (33552)

• Pierdut certificat 
2255, eliberat de 
DGFPCFS, înregistrat în 
registrul de stat nr. 721 / 
10. VI. 1991, și registrul 
societăților comerciale la 
nr. 279 din 10. VI. 1991, 
aparținând SC- Vitanfruct 
Deva. Se declară nul.

(6G77)
• „Dual" angajează ab

solvenți facultate speciali^ 
zare automatizări si calcu
latoare. Tel. 230449. (6G58)

• S.C. Dino Com SRL 
Deva anunță intenția de 
majorare a adaosului co
mercial de la 30 1a sută, 
la 500 la sută, începând 
cu dala de 10 august 
1997.

(6686)
• înscriu o mașină fără 

vamă, indiferent vârstă. 
'Informații tel. 051/723651.

(6092)

■ Cu adâncă durere, 
colegii dc la serviciul 
personal al S.C. ICSII 
S.A. Hunedoara anun
ță dispariția prema
tură, la numai 55 de 
ani, a celui care a 
fost

DÂVlNCA
nicolae

șef birou personal. 
Dumnezeu să-l odih
nească!

(6112)

• Familia îndure
rată anunță cu regret 
în suflet încetarea din 
viață a celui care a 
fost

PETRICA VIOREL 
fost șef de gară Brad.

Înhumarea va avea 
Ioc în ziua de 13 iulie, 
ora 13, în Ocîu.

(6865)

• Locatarii scării 
A, blocul (31, aduc 
un ultim omagiu ve
cinului lor 
GRECU GIIEORGHE 

(GIGI) 
decedat prematur.

Sincere condoleanțe 
familiei.

(0186232)

• Familia Avram 
aduce un ultim pios 
omagiu celui mai iubit 
și bun naș 
GRECU GIIEORGHE

Nu te vom uita 
niciodată.

(6703)

• Soția, copilul, pă
rinții, frații și nepoții 
anunță, cu adâncă du
rere, pierderea dra- 
gului lor
GRECU GIIEORGHE 
iu vârstă de 35 ani. 
Înmormântarea •— du
minică, 13 iulie, ora 
13, Ia cimitirul Bc- 
jan. Te vom plânge 
mereu cu lacrimi a- 
marc.

(6703)

j; MAGAZINUL „VALENTIN» DIN DEVA
.; (zona Casei de Cultură)
;! Distribuie produsele societății „Kober Ro • 
!>lac» din Piatra Neamț: vopsele „Emalux», dt. 
jlluanți, lac de parchet „Durolac». nitrolacuri 
I'și grunduri.

Se livrează în funcție de cerințe, la bi ■ < 
doane de 2—4—15 sau 20 de kg, la cele mai 5 
mici prețuri de pe piață.

Pentru cantitățile mari, se efectuează) 
transportul gratuit.

MAGAZINUL ANGAJEAZA 
Distribuitor de marfă — 1

I
de conducere auto și experiență în domeniu. 

Relații suplimentare la telefon 216160.

zilnic între orele 15,00 si 19,00. (84) j---------- --------- i

I

bărbat, cu carnet
>:

ârclîE SA- i
J S.C. ARCTIC S.A. Ș
1 Vinde frigidere și congelatoare. 5

Prin magazinul din Hațeg, str. Progresului, ?
Jnr. 2. Telefon 770369.
< La următoarele preturi: 
;• Frigider 140 1 ■— 1 031 000 lei. 
% Frigider 180 1 — 1 221 000 lei.
I Frigider 240 1 — 1 465 000 lei.

Frigider 230 1/cu 2 usi — 1 696 000 
Congelator 120 I — 1 228 000 lei. 
Congelator 160 1 — 1 560 000 lei. 
Congelator 210 I — 1 831 000 lei. 
Congelator orizontal 113 1 — 1 085 000 lei. 
Congelator orizontal cu vitrină 113 1 —

1 370 000 Iei.
Vitrină frigorifică 240 1 —- 2 171 000 lei. 
Programul magazinului osie zilnic între 

orele 8—18.
î> Duminica incliis. 

Asigurăm transport contra cost la domiciliu.
!• (6959)

lei. J

S.C. REC PROD IMP EXP SRL DEVA
’■ achiziționează toată gama de materiale re-
• r i w > . _ • ___ * . • . • _• _•£ folosibile Ia cele mai avantajoase prețuri și;. 
£ totodată vinde la agențî economici și persoane;! 
£ fizice toată gama de laminate produse de S.C.;! 
^SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA, fără adaos? 
J comercial.
£ Se pot face si comenzi anticipate Ia tele- £ 
$ Ioanele : 231483, 231481 și 233318. £
t
AW.WZ.’AVJW.
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