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Astăzi, la patruzeci de zile de la 
Înviere, Biserica Ortodoxă a neamului 
românesc prăznulcștc după datina stră
bună „Înălțarea la cer a Domnului 
listis flristos'. In această Zi tnscmnatâ 
cu roșu in calendarul creștin gisim 
scris rn continuare: „Ziua eroilor".

După 45 de ani de dictatură Sfintul 
Sinod a! BisericA Ortodoxe Române a 
hotărit să restaureze, tradiția româ
nească și creștină ca la sărbătoarea 
înălțării Domnului, tn fiecare an, să s« 
facă, prin slujbe de pomenire, cinstirea 
tuturor eroilor români, jertfiți pentru 
libertatea poporului, apărarea și inde
pendența patriei, pentru credința stră
bună și pentru unirea și reîntregirea 
neamului. Eroi de care mult Încerca
tul nostru popor nu duce lipsă ! Din 
țintirim in țintirim, avem pretutindeni 
slot-a lor ! Țara întreagă este un țintit 
de oseminte. Jertfa lor eroici a fost 
necesară. Întregul edificiu al patriei se

sprijină pe umerii lor. Este o datorie 
de conștiință să-i cinstim cum se cuvi
ne. Ei sînt martirii noștri. E firesc, 
deci, ca întreaga suflare românească, 
„de la Nistru pin la Tisa”, fn pioșenie 
și rugă să asocieze Ziua Înălțării Dom
nului cu Ziua Eroilor Neamului, cu gîn- 
dul curat, cu sufletul deschis și certi
tudinea că in rindul poporului nostru 
.Eroi au fost, croi sînt încă, și vor fi 
cit neamul românesc*.

De-a lungul întregii sale istorii, po
porul român a fost biruitor prin jert
fă, Crucea și Învierea, Jertfa și înălța
rea sint nedespărțite în „liturghia" vie
ții sale in istorie. Pomenirea eroilor 
neamului este trăirea comuniunii din 
tată în fiu cu sfinții și martirii noștri, 
cu moșii și strămoșii, un act duhovni
cesc creator și o vrednicie, românească, 
pirghia dăruiri! noastre ca fii al Biseri
cii și al neamului nostru.
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DE ZIUA 
EROILOR

„Inima mi se bate 
cînd aud rostind 
numele lui Alexan
dru cel Bun, lui 
Ștefan cel Mare, lui 
Mihai Viteazul: dar 
domnilor mei, și 
nu mă rușinez a vă 
zice că acești băr
bați pentru mine 
sunt mai mult de- 
cît Alexandru cel 
Mare, decît Anibal, 
decit Cesar : aceștia 
sunt eroii lumii, în 
loc că cci dinții 
sunt eroii patriei 
mele“.

M.
KOGÂLNICEANU
(Cuvînt la deschide

rea cursului de Isto
rie națională la Aca
demia Mihăileanu — 
24 nov 1813 — Ope
re, vol. If — 1970).

CUVINTUL LIBER
COTIDIAN INDEP E N D E N T

A început distribuirea 
certificatelor de proprietate

Ieri a început in județul 
nostru, ca de altfel în toa
tă țara, distribuirea certi
ficatelor de proprietate ce 
constă in transferarea în 
mod gratuit către cetățeni 
echivalentul a 30 la sută 
din capitalul social al so
cietăților comerciale de 
stat.

In municipiul Deva au 
fost organizate, prin grija 
consiliului loca], opt cen
tre de distribuire a certi
ficatelor de proprietate, cel 
mai important dintre a- 
cestea aflindu-se la Li
ceul „Decebal". Centrul 
se afiă Intr-o sală auste
ră și la el se ajunge nu 
pe intrarea principală, ci 
pe cea laterală. La o ma
să lungă — trej oameni — 
dl Valeriu Marcu, pre
ședintele centrului, dncle 
Maria Popa și Nicoleta 
Neamțu. Intrăm in vorbă:

— Cum se derulează 
distribuirea ?

— Bine, ne spune V. M. 
Oamenii vin în ordine, cu 
buletinele de Identitate și 
în cîtcva minute Intră în 
posesia certificatelor de 
proprietate.

— In acest moment (era 
ora 15) nu este nici un so
licitant.

— Am deschis la ora 11.

dar nu prea am avut 
clienți. In patru ore am 
distribuit doar 35 de cer
tificate.

De masa lungă se apro
pie un cetățean. Prezintă 
buletinul, semnează în 
listă șl primește certifica
tele de proprietate. Le 
privește pe o parte și pe 
alta, apoi zice :

— La ce-or fi bune?
Președintele centrului îi 

dă o foaie tipărită ce se 
intitulează „Ce trebuie să 
știți despre certificatele 
de proprietate", din care 
spicuim : „în condițiile 
prevăzute de Legea priva
tizării și de Statutul ca
dru al Fondurilor Pro
prietății Private, puteți 
opta pentru: a) Schimba
rea certificatelor pe ac- 
țiunj ale societăților co
merciale care se înfiin
țează ; b) Cumpărarea de 
acțiuni ale societăților co
merciale care sînt puse în 
vînzare de Fondul Pro
prietății dc Stat; c) Păs
trarea certificatelor la 
Fondurile Proprietăți] Pri
vate și transformarea lor 
în acțiuni Ia aceste fon
duri.

TR\I\N BONDOR

în ultima perioadă dc timp, strada Mi hai Emi- 
nescu, din municipiul Deva, a devenit parcare pen
tru mașinile societăților comerciale.

Pe lingă aceasta, unii conducători auto, ca cel 
al autotrailcrului 31 -IID- 1691», aparlinind D..I.D. — 
R.A., dimineața, in jurul orei 7, reușiși- să înver
zească fiola alcoolscop. Foto PAVEL FAZA

— Cum ceri mina fiicei melc, cînd știi
(A ești plin dc datorii 7

— Cunoașteți altă soluție 7 !

PARCUL EROILOR
Acum 51 dc ani, la 22 

iunie 1941, ostașii arma
tei române au primit or
dinul de luptă pentru 
dezrobirea fraților noș
tri din Basarabia cotro
pită de Armata Roșie.. 
Astfel intra România tn 
ccl dc-al doilea război 
mondial, cînd ostoșil noș
tri erau chemați să se 
jertfească din nou pen
tru eliberarea teritoriilor 
strămoșești dc dincolo de 
Prut, răpite mișelește, pe 
baza pactului Ribbentrop- 
Molotov. prin ultimatu
mul guvernului sovietic 
de la 23 Iunie 1941.

Odată cu luptele, au în
ceput să cadă și primele 
jertfe de vieți omenești. 
Cci rămași acasă aștep
tau''poștașul, care, une
ori, aducea acele înfioră
toare telegrame ce anun
țau familiile despre soar
ta celor dragi, loviți de 
fo nti uc'gător al vrăjma-

șului sau dispăruți l?e 
lupte.

Școala primară din 
satul Galați (Hațeg) pri
mise. la reforma agrară 
de după primul război 
mondial, un iugăr de te
ren destinat ca loc de 
muncă practică și de 
joacă. Comitetul școlar, 
elevii și părinții lor, în
vățătorii, printre care se 
afla și Vasile Onac, re
fugiat din Ardealul de 
Nord — cedat hortiștilor 
prin odiosul Diktat de 
la Vlena, în anul 1910 — 
au luat inițiativa ca pe 
acest teren să se amena
jeze un „Parc al eroilor1*, 
prin sădirea puieților dc 
brad, salcie sau plop, fie
care purlind numele unit! 
erou căzut pe front. Șt

P. TRAIAN
Deva

în pag. a 2-a)
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Nu doar 
un moft!

Organele dc control cu 
diferite atribuții și spe
cializări sancționează dras
tic și scot din vînzare, n 
lunci cind întilnesc, ca
feaua solubilă ,.Amigo’, 
de fabricație braziliană, 
care nu are inscrise pe 
ambalaj data dc fabrica
ție și durata dc garanție. 
Este bine să se știe ca 
intransigența organelor dc 
control nu este un simplu 
moft, și că coca Ce fac 
ele in asemenea cazuri 
este strict în interesul 
consumatorului. Cofeina 
dintr-o cafea eu termenul 
de garanție depășit poate 
intra în organismul uman 
in cele mai neașteptate și 
imprevizibile combinații, 
punindti-1 pe acesta in pe
ricol.

Dc ce cafeaua „Amigo“? 
Contactați de Oficiul dc 
S\it pentru Calitate, func
ționari autorizați din ca
drul Ambasadei Braziliei

ION <1O( I EI

(Continuare îi> pag. a 2-a)

FAX

HASH!
o „COMERȚUL HUNEDO- 

ItEAN". Acesta este titlul publi
cație) bilunare dc informare c- 
- onomică editatei de. Camera d-’ 
Comerț și Industrie a județului 
Hunedoara. Publicația, care s« 
găsește de t lnzarc la chioșcurile 
de difuzare din Deva șt Hune
doara ale S.G. „Cuvîntul liber* 
S 4. ruprindei noutăți tn te
rii Ofțlr, oferte d<’ afaceri. Infor

mații despre tlrgurl și expoziții, 
cur ul valutar ș.a. (N.T.)

Q CAII DIN LATA SP1TA- 
hi:i,l I. Peisajul orașelor este 
întregit, in ultimei perioadă de 
timp, dc nenumărate curiozități. 
Nu mal departe, duminică, Bl 
mai. In jurul orelor 20,30, in 
fața Spitalului din Deva, doi cal 
„co;caun iarba pe nerăsuflate. 
Alături, la vreo 20 dc metri, o 
căruță cu copertină stătea în 
expectativă. Sd tindem oare spre 
mcdlevalitatr. 7 fl posibil orice.

0 EDILITARE. Se toarnă 
<ovor asfaltlc pe trotuarele Bu

levardului Libertății din Deva, 
operațiune ce va continua pe 
alte străzi ale municipiului, unde 
starea trotuarelor o reclamă. 
Semne bune. Nolle! autorități 
municipale par decise să treacă 
la înfăptuirea promisiunilor din 
campania electorală. Pe străzi 
se continuă împrospătarea mar
cajelor. Sii așteptăm să se îm- 
pregneze bine vopseaua în as
falt, Înainte de a călca benzile 
(’.Gț

0 CURSA RAPIDA S.( 
„Coratrans" S..4. Deva a reluat, 
la solicitarea călătorilor, cursa 
rapidă Deva — Cluj-Napova. Ple
carea din Deva — 5,30 sosirea

la Cluj — 9,56. La întoarcere 
plecarea la 15,30, sosirea la De
va — 19,56. Atit la ducere cit 
șl In întoareere. autobuzul opreș
te Iu Slmcrla, Orăștie, Alba Iu
lie, Aiuel Turela. (Gh. I. N.)

0 ÎN ATENȚIE. In scopul 
furnizării unor dale concrete 
membrilor săi, Camera ele. Co
merț șl Industrie a județului se 
ocupă de constituirea unei bănci 
dc date' cu furnizorii interni șl 
externi precum si cu beneficia
rii potențiali. (E.S.)

FLASH!

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I I

■ MOSC O\ \. In ulti
ma perioadă s-au înmulții 
declarațiile pe care fostul 
președinte al U.K.S.S.. M. 
Gorbaciov. le face peste 
hotare și in Rusia și care 
se rcfiră la situația inter
nă a țării, la derularea re
formelor economice. pro
blemele organizării dc 
stat. Aceste afirmații și 
prognoze au început să 
depășească limitele com
petenței fostului președin
te, spune intr-o declarație 
a purtătorului de cuvmt 
al președintelui I ederațici 
Ruse, difuzată de agenția 
ITAR-T\SS. Se arată că 
intervențiile Iu? M. Gor
baciov, care timp de șase 
ani nu a avut curajul să 
treacă la reformele econo
mice, capătă tot mai mult 
un ton moralizator la a- 
dres.a guvernului și pre
ședintelui, ce întreprind 
acțiuni reale in direcția 
reformării statului.

in plus, unele dintre ul
timele declarații ale lui 
M. Gorbaciov nu pol fi 
apreciate decit ca o încer
cări- de escaladare a ten
siunilor politice, dc desta
bilizare a situației social- 
politice din țară, se afir
mă in document.

■ Bl DA PESTA. în ca
zul in care va fi adoptată 
o liotărirc privind o inter
venție militară, sub egida 
O.N.U., in ''.veniincntelc 
iugoslave, militarii unguri 
nu vor participa la ca — 
a declarat ministrul apără
rii al Ungariei la o con
ferință de presă organiza
tă la Budapest ... El a 
subliniat, totodată, că o 
serie de unități militare 
acordă o atenți- sporită 
graniței de sud a țării și 
se află in „stadiul cores
punzător al pregătirii de 
luptă". Totuși, este nece
sar să se remarce că Iu
goslavia nu amenință Un
garia, iar luptele care au 
loc acolo nu Nînt indrep- 
fate împotriva țării sale 
— relatează agenția IT\R- 
T ÎSS.

SC. ALDEXIM 
S.R.L.

î
*

CLUJ-NAPOC \ 
Cil depozit in DIA 
str. Spitalului, nr. 1

VINDE EN-GROS 
și ENDETAILI.F
• ciocolată
• acadele
• țigări
• sucuri
9 cafea
9 diverse 
la cele mai avanta

joase prețuri.
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PARCUL EROILOR Obiective prioritare de-a lungul

(Urmare din pag. 1)

așa, tncet-incet, copăceii 
se înmulțeau și creșteau 
îngrijiți de ele”l, plnă In 
anul 1945. Printre cei 14 
ostași căzuți pe frontul 
de Est și de Vest, amin
tim pe : Mărită D’eqhici 
ți Dreghici Petru căzufi 
în luptele de la Sevas
topol. David Petru, Ionici 
Iulian, căzufi in luptele 
din Cupcaz, apoi Dreghici 
Ianăș ce s-a jertfit la 
Iași in anul 1944, Gheor- 
ghlulesc Precup și Uernea 
Mihai, eroii de la Turda 
ți Vioara de Sus, in lup
tele pentru eliberarea Ar
dealului de Nord din 
toamna anului 1944.

Tot spre cinstirea Jert
fei supreme a acestor 
eroi, tn anul 1945, s-a ri
dicat in fafa școlii pri
mare din sat o troiță 
din trunchiuri de mestea
căn, in fața căreia se 
țineau slujbe religioase 
de pomenire ți cinstire a 
memoriei celor rămași pe 
timpurile de luptă.

Dar. după data de 6 
martie 1945 — data in
staurării dictaturii co
muniste in Romdnia — 
troița a fost distrusă, e- 
levilor le-a fost interzis 
să mai îngrijească par
cul eroilor, incerdndu-sc 
ca memoria lor să fie 
dată uitării. Au rămas 
unele monumente răzle

țe, ridicate de familiile 
dispăruților, tn fața ca
selor. la răscrucea ulițe
lor, la capătul holdelor, 
purtînd inscripții privind 
datele în memoria cărora 
au fost ridicate, vtrsta, 
tind, unde și cum au că
zut tn lupte.

Trecătorii pot vedea, 
înainte de intrarea tn 
gara Pui, tntre linia fe
rată șl șoseaua naționa
lă, (în sensul Simcria — 
Petroșani), locul în care 
a fost amenajat de către 
elevii de atunci al școlii 
primare din Galați par
cul eroilor. In ciuda dis
trugerii unei părți a te
renului ca urmare a ex
tinderii șoselei și a vi
cisitudinilor naturii, au 
rezistat plnă acum cite- 
va sălcii ale căror crengi 
bătrîne și plingătoare a- 
ting simbolic pămlntul 
pe care l-au iubit — pă
mlntul strămoșesc.

Am scris aceste rlnduri 
ca să amintim urmașilor 
bravilor eroi, școlii și bi
sericii din satul Galați, 
Primăriei din comuna 
Pul, că există o datorie 
patriotică, morală și creș
tinească, pentru reamena- 
jarca acestui parc, pe 
măsura faptelor de arme, 
a vitejiei șt eroismului 
dus plnă la jertfa supre
mă a acestor tineri gălă- 
țeni.

Eternă și binecuvinta- 
tă să le rămlnă aminti
rea.

Adunarea generală a 
Camerei de Comerț ți In
dustrie a județului Hune
doara a constituit un pri
lej de analiză a activității 
proprii în perioada mai 
1991 — mai 1992. de dia
log cu ți între reprezen
tanți ai agenților econo
mici din județ, care au 
răspuns invitației firmei. 
S-a arătat că, potrivit Dc- 
cretului-lege nr. 139/1990 
și statutului propriu. Ca
mera acționează pentru 
sprijinirea dezvoltării ac
tivităților comerciale și 
industriale ale agenților 
economici, facilitează con
tactele de afaceri între 
aceștia și parteneri din 
țară și străinătate, oferind 
servicii pe linia organiză
rii și constituirii societăți
lor comerciale, înmatricu
lării comercianților, a for
mării și perfecționării pro
fesionale. a informării și 
documentării juridice și 
economice.

Obiectivele prioritare 
ale Camerei de Comerț și 
Industrie, în perioada de 
referință, au fost: spriji
nirea agenților economici 
în constituirea societăților 
comerciale, înmatriculării 
acestora și privatizarea so
cietăților comerciale cu 
capital de stat, sprijinirea 
activității comercianților și 
industriașilor, specializarea 
profesională a membrilor, 
asigurarea și dezvoltarea 
activității de informare și 
documentare comercială și 
juridică.

I’rin Depai-tamentul Con
sultanță—Reprezentare al

Camerei, au fost întocmite 
405 contracte de societate 
ți 3G5 statute, încasîndu- 
se suma de 880 mii lei, 
707 dolari și 277 DM. In
tr-un număr de 262 dosa
re, Camera a acordat a- 
sistență de specialitate și 
reprezentare completă, în- 
cepînd cu întocmirea acte
lor de constituire, auten
tificarea acestora. susți
nerea la instanță și înma
triculare. Incepînd cu lu
na mai ac.. Camera asi
gură, de asemenea, servi
ciile legate de publicarea 
documentației de constitui-

man’s și Tibilleti (pentru 
mori și utilaje de morărit 
și panificație), cu firma 
franceză Auvergne Service 
Agricole (pentru mașini 
agricole), cu firma italiană 
Bruno Marani (pentru mori 
cu valțuri).

Au fost organizate mi
siuni economice în străină
tate, pentru ca agenții 
economici să cunoască la 
ei acasă exportatorii stră
ini : în Thailanda, la 
care a participat UMIROM 
— S.A. Petroșani, în Ita
lia. la care au participat 
„Favior' S.A. Orăștie, Stil

Camera de Comerț și Industrie

re sau modificarea statu
tului la Monitorul Oficial 
al României, pentru a 
scuti agenții economici de 
drumuri și timp consumat 
inutil.

Societățile comerciale cu 
capital străin constituite 
în Județul Hunedoara au 
beneficiat de aceeași ope
rativitate și promptitudine 
din partea Camerei de 
Comerț, reușind astfel să 
se constituie 25 de societăți 
comerciale, ceea ce repre
zintă 55 la sută din tota
lul societăților mixte din 
județ.

Tn ceea ce privește spri
jinirea activității comer
cianților și industriașilor, 
este important de arătat 
că îo Deva s-au organizat 
mai multe intllnlri de a- 
facerj cu parteneri străini 
și anume: cu Golden

S.A. Vulcan, Matcx S.A. 
Deva, Comtourinex S.R.L. 
Simeria, JJ.P. International 
S.R.L. Deva, precum și a- 
sociația familială Torshion 
din Hunedoara ; în Unga
ria, cu participarea 
U.J.C.M. SOCOM „Mure
șul- Deva. U.J.C.C., Stil 
S.A. Vulcan, Plastor S.A. 
și Fares S.A. Orăștie, Plos- 
caru S.N.C. Petroșani; în 
Ceho-Slovacla, la care au 
participat Î.C.S. Hunedoa
ra. Coratrans S.A. Deva, 
Fabrica „Zarand* Brad, 
„Macon" S.A. Deva.

Organizarea de expoziții 
de prezentare și participa
rea la tîrguri și expoziții 
interne sau internaționale 
s-au aflat în atenția Ca
merei. Au fost populari
zate acțiunile în domeniul 
tîrgurilor și expozițiilor in
terne organizate de firme

unui an
similare din țară, a fost 
popularizat calendarul tîr
gurilor ți expozițiilor in
ternaționale.

Cu sprijinul Camerei de 
Comerț și Industrie, dife
riți agenți economici cum 
sînt Mctalotex S. A. De
va, Nagbi & Zsok, Conta- 
pex S.R.L. Deva, Trans- 
comimpex Nada S.R.L. 
Deva, Arta Tricotaje S.R.L. 
Hunedoara. Stil S.A. Vul
can, Leopard S»tv Corn 
S.R.L. Deva — au fost 
prezenți la Tirgul Interna
țional București 1991.

în scopul realizării de 
întîlniri cu parteneri ex
terni, s-a asigurat cores
pondență, în trei limbi de 
circulație internațională, 
cu Elveția, Olanda, Anglia, 
Suedia Norvegia, Finlan
da, Ungaria, Polonia, Ita
lia, Turcia, Grecia, S.U.A., 
Canada, Africa de Sud, 
Thailanda, Algeria, Liban 
ș.a. Pentru facilitatea con
tactelor dl recto s-au elibe
rat recomandări pentru 
obținerea de vize ți pașa
poarte de servicii.

Pentru a veni în spriji
nul comercianților, au fost 
eliberate certificate de o- 
rigine pentru a atesta ța
ra producătoare a mărfu
rilor respective șl declara
ții vamale pentru mostre, 
s-au intermediat 649 licen
țe de import-export, s-a 
efectuat înmatricularea co
mercianților la Departa
mentul comerțului exte
rior pentru 145 de socie
tăți.

A consemnat 
ESTERA SÎNA

J O 
4 IUN

prograi

Vreme de mulți ani, de 
I la diferite niveluri de
; răspundere și decizie a
| diriguit destinele comer-
• țului socialist în județ.
ILe-a diriguit cum s-a 

priceput. Priceperea în 
* alo comerțului era însă
| bine compensată prin
» priceperea de a construi
| relații personale tn sfe-
J rele înalte ale societății
(multilateral dezvoltate.

, -f>i relațiile reprezintă un 
I capital, nu 7 Personajul 

le construia cu abilitate 
• șl le întreținea, cu ce 
I altceva decît cu teme- 
• nele și peșcheșuri. Dar 
I nu da din buzunarul său, 
» fiți fără grijă. ..Cantril", 
| adică contribuabilii care 
• lăsau să le scape din 
k

falangele teribil de apu
cătoare o parte din veni
turile pentru care nici- 
< Ind n-au tras în plug,

Recunoașteți• T

personajul ?
nu „se lăsau" chiar pe 
gratis cu peșcheșuri, f-c 
trebuiau favoruri, avan
taje poziționale pe care 
„personajul" era ccl mai 
în măsură să le facă.

La pensie, că a venit î 
de voie — de nevoie — I 
bătrîna carapace a tras ‘ 
la unul din limanurile | 
pe c;ire le-a ferit toată • 
viața de vînturile neprlel- | 
nice și le-a alimentat J 
pînă la sațietate cu ape l 
dulci nedreptățind pe al- ' 
ții. Mai direct spus a | 
devenit slugă cu simbrie I 
a fostelor sale slugi. Nu î 
contează, bani să iasă. | 
Mîndrle și demnitate 7 ' 
Mărfuri demodate la care | 
nu s-a uitat niciodată » 
prea atent. |

Alto semnalmente 7 »

AFLAM DE LA 
CAMERA DE COMERȚ 

ȘI INDUSTRIE

în perioada 19—20 iu
nie a.c. va avea loc Ia

DEBREȚIN o întîlnire 
de afncerj între agenții 
economici din România, 
Ungaria, Ccho-Slovncia, 
R.F. Iugoslavia ți Ucrai
na.

Taxa de participare

este de 24 900 ici, inclu- 
zînd cazarea ți masa pc 
această perioadă.

Informații la Camera 
de Comerț și Industrie 
Hunedoara—Deva, la te
lefoanele 12924 ; 14865.

(Urmare din pag. 1)

Nicnte ! Trebuie să-l re- | 
cunoști, vorba domnului J 
Topirceanu. |

I

la București au Informat 
partea română, în 14 mai 
a.c., că pentru cafeaua 
care are inscripționată pe 
ambalaj o singură dată, 
aceasta trebuie comple
tată potrivit prevederilor 
Legii 12/1990, de către 
importator, cu o etichetă 
cu marfa firmei producă-

Nu doar 
un moft!

toare și termenul de vala
bilitate al mărfii, care 
decurge de la data fabri
cației. Cu același prilej, 
partea braziliană a asi
gurat partea română că, 
incepînd cu data de 15 
aprilie 1992, producătorul

brazilian de cafea solubi
lă „Amiga" va inscripțio
na produsele exportate în 
România cu data de fabri
cație și termenul de va
labilitate, îndeplinind în 
felul acesta o cerință ex
presă a Decrctului-Lcge 
886/21 octombrie 1989. cu- 
prinzînd norme de bază 
instituite pentru alimente 
prcambalate, ți a Legii nr. 
7087/11 septembrie 1990, 
a statului brazilian.

In gardă!
• S.C. „Ilrulă ți Morar" 

— Petroșani. In. urma 
unui control efectuat tn 
luna trecută la unitatea 
de mal sus, s-a constatat 
că plinea fabricată s-a 
făcut fără Îndeplinirea 
condițiilor legale — cer
tificarea calității conform 
H. G. 545/1991. Societății 
<n cauză 1 s-a aplicat o 
amendă de 30 000 lei.

• S.C. „Disco-Bar Ser
vicii" S.R.L. Petroșani. A 
desfăcut in local lichior 
de ciocolată preparat fă
ră rețetar, aprobat de 
controlul calității produ
selor, alcoolul folosit în 
prepararea bău‘urii nc- 
putlnd fi Justificat prin 
acte de proveniență. Tot 
la această unitate s-au 
efectuat plăți In nume
rar peste plafonul stabi
lit de lege. Unitatea de 
fată fiind controlată an
terior, constatîndu-se a- 
bateri, amenzile în sumă 
de 270 000 lei au fost

aplicate pe societate, con- 
fiseîndu-se, totodată, 
contravaloarea produselor 
puse în vînzare fără do
cumente legale.

• Ca la piață. O veri
ficare spontană efectua
tă in piața Orăștie, in 
23 mai. a scos în eviden
ță mai multe aspecte 
care contravin legalității
— vînzarea ambulantă în 
alte locuri decît cele 
autorizate de primării sau 
prefecturi, inexistența 
documentelor de prove
niență, plata tn numerar 
peste plafonul legal. Prin
tre cei surprinși în fla
grant se numără : Stoica 
I azăr, de la „Com tri
corn" SRL Orăștie, amen
dă 30 000 lei. Fărcaș Emil i
— S.C. „Fărcaș", cu se- ) 
dlul în Cluj, amendă \ 
30 000 lei. Dan Vasilo — i 
firma „Brnneti" SRL Al- / 
ba. amendă 10 000 lei. )
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prono Concursul
din 7 iunie

SPORTUL (15)
— DACIA U. (11)
Studenții trebuie să 
dacă vor să evite retrogradarea.' 
Pronostic: 1
F.C. FARUL (13) 30 12 4 11 32-36
— F.C. BRAȘOV (7) 30 12 7 11 49-13
Normal, gazdele ar trebui să se impună, 
nici campionatul 

(semi) surprize.
Pronostic: 1, x.
U. CRAIOVA (1)
— STEAUA (2)
Partida fiind socotită derbyul etapei, este deschi
să oricărui rezultat. Dar puteam salva cu o dublă. 
Pronostic :
AVELLINO (20)
— CESENA (11) 
Juclnd la toamnă 
lua rămas bun de
Pronostic : 
nOLOGNA (10)
— ANCONA (3)
Odată cu obținerea unui punrt la Bologna, An
cona va fl lipsită de emoții In ultima 
promovarea neputind fi pusă, Încă de 
la Îndoială.
Pronostic x. 
BRESCIA (1)
— PISA (6)
Brescia : victorie „acasă", egal „afara". Un egal 
„acasă". In partida cu Pisa, n-nr fi exclus. 
Pronostic : 1. x.

30 8 8 14 29-11
30 11 7 12 31-33 

cîștlge neapărat

nostru nu

30 11 11
30 18 8

1. x.

x.

7.

21 (-6) 
29 (—1) 
partida,

COSENZA (5)
— PALERMO (15) 
Pentru a promova 
nevoie de victorie, 
egal, și-ar putea 
secundă.
Pronostic :

36 12 16 8 36-35 10 (-) 1)
36 10 13 13 10-10 33 (—3) 

în „A”, gazdele au neapărat 
dar sicilienii, printr-un meci 

asigura rămînerea în divizia

1. X.

unei echipe, însă celălalt

8. LUCCIIESE (8) 36 8 20 8 33-32 36 ( 6)
— VENEZIA (16) 36 6 20 10 29-31 32 (— I)
Partida converge spre un „x solist. dar vene-
zlenlj ar putea. totuși, să cîștige.
Pronostic : x, 2.

9. MESSINA (17) 36 10 12 11 29-35 32 (—•)
— CASERTANA (18) 36 7 18 11 29-39 32 (—4)

8 30-20 33 ( j 3)
4 51-21 41 (Țll)

36 8 13 15 32 49 29 (—7)
36 9 16 II 34-30 34 (—2) 

tn divizia C, Avellino lși va 
la public printr-un... egal.

36 12 11 13 36-39 35 (—1)
36 12 20 4 35-24 41 ( I 8)

36 13 20 3 48-28 
36 II 15 10 39-33 

„acasă".

10.

II.

12.

Egalul nu convine nici 
semn ai dublei aparține, totuși, gazdelor. 
Pronostic :
PADOVA (12)
— PIACENZA (9)
Meciul fiind lipsit 
un „x".
Pronostic : x.
REGGIANa (7)
— LECCE (13)
Văztndu-se... salvați, 

punct la 
promovarea.
x.
(19)

1. x.
36 8
36 11

de miză, putem pune liniștiți

18 10 28-30 34 (—2)
13 12 36-37 35 (—1)

36 11 15 10 33-31 37
36 11 12 13 31-38 31 

cei din Lccce vor
Reggiana, care... s-au

pc

46
37

etapă, 
acum,

(4 10) 
(!■ 1)

13.

„ciupi" un 
la mal cu 
Pronostic : 
TARANTO
— PESCARA (2) 
Gazdele juctnd la 
„A", partida este 
fi exclus, Insă, ca 
Pronostic: x, 2. 
UDINESE (I)
— MODENA (14) 
Pentru a promova, gazdele trebuie neapărat

36 7
36 15 

toamnă 
oarecum 
Pbscnra

36 11
36 10

17 12 23-33 31
15 6 56-10 45

(41) 
(—2) 

putea 
înecat

(-5) 
(4 9) 

tn „C”, Iar oaspeții în 
lipsită de miză.

să învingă.
N-ar

18
14

7 36-33
12 31-37

40
Jl

(4-4) 
<—2) 

învingă, dâr Modena s nr putea să îe-o^ facă... 
Pronostic: 1, x.
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7,00 Prograi 
Televiz: 
Naționf 
Rcpubli 
Moldov 

10,00 Actuali'
10.30 Transm 

directă 
rcligioa 
fnălțart 
Domnul
Ziua E 

1%'H) TVP. ( 
lume *9 

12,10 Ora de 
13,00 Oameni 

noi
13.30 Jazz-m; 
14,00 Actualii
14.20 Convieț 
1450 Prcunis

tar ia
15.30 Teleșco 
16,00 Agenda

zicală
16.30 Forum 
17,00 Actuali 
17,05 R e p c i

moldav
17,3!/' umui 

-omori 
18,00 Tele-dif 

muzicii 
larc

18.15 Simpoz 
19,00 Studiou

econom
19.30 Desene 
20,00 Actuali 
20.35 Sport 
20,45 Film s<

„DALL 
Ep. 133 

21.40 Reflecți 
rutiere

21,55 In fața 
nij
* Pârtii 

politi

22.20 Evenim 
cultural

22.50 Reporta

23.20 Cronica
Y' lam 
\ ciut

23.50 Stadion 
TENIS. 
Roland 
'92 (re; 
zilei).

PROGRAI*

15,00 TENIS. 
Aspecte 
mifin.nl 
nine al 
lui Rol 
ros '92

17,05 Eniisiui 
în liml 
german

18,05 Desene
Alice î 
minunii

18.30 Club S

19,00 Concert 
Orclicst 
de cam 
a Radi 
ziunii

20.15 Prograi
Tclcvizi 
Naționa 
Rcpubli

21,30 TVE Ti 
cional

22,00 TV 5 Eu

22,35 BUC V 
Service,

mifin.nl
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In administrația de stat nu are ce câuta politica
P.J.P. »-a născut in Petroșani, la 8 iunie 1919. A 

urmat școala elementară și liceul in Vulcan, iar Fa
cultatea de Drept a făcut-o în Capitală. Este căsăto
rit, soția fiind profesoară In liceul economic din oraș. 
Are un copil, elev la Liceul „Decebal" din Deva. Este 
cetățean al Simerici din 1975. A candidat pentru 
postul de primar la alegerile din feburaric a.c., ca 
independent și a fost ales in al doilea tur do 
scrutin.

RED.: Die Jura, ați fost 
primar al Simerici și 
înainte de alegerile lo
cale. tn prima lună a 
anului in curs ați fost 
schimbat insă. De ce ?

P.J.P. : Tn ziarul d-vons- 
tră s-a publicat un comu
nicat al Prefecturii in 
care mi se aduceau niș
te acuze total neînteme
iate. Adevărul este că 
mi s-a cerut să candidez 
pentru postul de primar 
pe lista Frontului Salvă
rii Naționale. Am refu
zat și din această prici
nă am fost schimbat din 
funcție.

RED. ; .Aveți in față 
numărul de azi (20 mai 
a.C.) al uvintului li
ber". < ițiți frecvent zia
rul nostru ?

P.J.P.: îmi încep ziua 
do muncă cu lectura co
tidianului județean și țin 
să relev obiectivitatea cu 
care abordați problemele 
județului, ale oamenilor.

RED. : Va punem o în
trebare banală, dar ne
cesară : Cu ce giiidur, ați 
pornit la drum, in cali
tate de primar ales al 
Simerici ?

I’J.P. : Am foarte mul
te ginduri. dar unul le 
cuprinde pe toate : vreau

să realizăm autonomia 
orașului.

RED. : Autonomia lo
ialităților este prevăzută 
prin lege.

tul. S-au distribuit ti
tlurile de proprietate în 
Bîrcea Mare și Simeria 
Veche, acțiunea fiind în 
stadiul de finalizare la 
Săulești, Simeria și Sîn- 
tandrei. La Uroi și Căr- 
piniș încă n-a început 
fiindcă nu avem sufi- 
eienți specialiști. Dar 
toți oamenii știu care 
este pămintul lor și pe 
care să-1 lucreze.

RED. : Se lucrează pă- 
minlul ?

De vorba cu dl PETRU JURA PĂUN, 
primarul orașului Simeria

P.J.P. : Da, insă ea 
trebuie realizată practic, 
altfel prevederea respec
tivă n-are nici o valoa
re.

HEI). : De acord. Pe 
ce căi veți realiza auto
nomia Simerici ?

P.J.P.: Vom lua sub 
tutela primăriei activi
tatea de gospodărie co
munală, fabrica de piine, 
de industrializare a lap
telui. comerțul și altele, 
astfel vom crea surse la 
bugetul orașului și nu 
vom sta cu mina întinsă 
la Deva.

RED. : Die primar, la 
Ora actuală, cea mai 
marc preocupare a Pri
măriilor este aplicarea 
I.egii fondului funciar. 
Cum se stă din acest 
punct dc vedurc, la Si- 
meria ?

P.J.P. : Eu consider că 
bine. Tot pămintul a fost 
împărțit celor ce au drep

P.J.P. : Da. Avem o 
situație la zi — deși con
siliul local n-are atribu
ții j>e această linie — 
din care roiesc că pîna 
acum s-au erbicidat 150 
ha cu păioase, s-au însă- 
mînțat 550 ha cu porumb, 
55 ha cu sfeclă, s-au 
plantat cartofii pe mai 
mult lie 85 ha șa..

RED. : Ce alte preocu
pări arc, in prezent, con
siliul local ?

P.J.P.: Sint foarte
multe, dar am să punc
tez doar cîteva. Vom 
finaliza in scurt timp in
troducerea gazului metan 
in apartamentele din 
blocurj și vom trece la 
etapa a Il-a a introduce
rii gazului în case parti
culare. S-au constituit 
două asociații ale celor 
ce vor să-și construiască 
apartamente, terenul ne
cesar noilor blocurj fiind 
deja concesionat. Am a-

conlat 36 de locuri de 
casă.

RED. : Străzile Simc- 
ricj cum sînt ?

P.J.P.: Mizerabile, le 
cîrpim mereu, căcj n-a- 
vcm bani pentru a le 
pune la punct cum tre
buie. Nq preocupă, de 
asemenea, pregătirile pen
tru iarna viitoare, pro
blemă ce o vom analiza 
în următoarea ședință de 
consiliu. Vrem să revi- 
talizăm activitatea că
minelor culturale care, 
în prezent, este aproape 
moartă. Ne preocupă or
ganizarea vieții tineretu
lui, amenajarea puncte
lor turistice ș.a. Am 
punctat doar cîteva din
tre strădaniile actuale 
ale consiliului local, dacă 
ar fi să le înșir pe toate 
v-nr lua foarte mult 
spațiu de ziar.

RED. : Să lăsăm a- 
tunci pc altădată, căci, 
fără îndoială, .,( uvîntul 
liber" vă va mai aborda 
fiindcă sînteți un interlo
cutor foarte agreabil. Cu 
ce credeți că ar trebui să 
încheiem acest interviu ?

P.J.P.: Avem, consi
liile locale alese în fe
bruarie a.c,. un rol foar
te important în redresa
rea și progresul țării. 
După părerea mea, în 
administrația de stat po
litica n-are ce căuta, sin
gura politică fiind inte
resul oamenilor, al locali
tății. Este ceea ce ne 
străduim să realizăm la 
Simeria. Șj vom reuși.

TRAIAN HftNDOR, 
GH. I. NEGREA

1
*
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U.R.U.M.F. ALBA IULIA

str. Mieiurîn, nr. 9,

telefoane 968/27765, 27666, 27632

Execută pentru persoane fizice și societăți 
comerciale, pe bază de comandă fermă sau ce
rere depusă la Biroul Producție, următoarele:

tonctc vînzarc stradală rabatabile și demoti- 
tabile la prețul dc 24 316 lci/buc. ;

caroserii metalice pentru camionete, 
inioanC și remorci la prețuri foarte avan
tajoase (cx. : caroserie camion 10 to — 38® 

— 400 000 lei/buc).

ca-

La cerere executăm și coviltire eu prelată 
sau scindura clientului. (659)

S.C. „SIDERMET** S.A. CÂLAN

9, la sediul 
str. Furna- 
va avea loc

ANUNȚA

în data dc 30 iunie 1992, ora
S.C. „SIDERMET4 S. A. CÂLAN, 
tistului, nr. 17, județul Hunedoara,
licitație pentru elaborare studii dc fezabilitate 
privind utilizarea instalațiilor existente de coee 
brichete și fluidizare, in scopul fabricării 
mangal, respectiv cărbune activ.

Vizionarea instalațiilor, a temelor ofertă 
și alte informații, la sediu, zilnic între 7—15, 
sau Ia telefon 957/30141.

Prețul maximal oferit este de 300 000 de 
lei pentru instalație fabricare mangal și 
200 000 lei pentru instalația fabricare cărb»« 
ne activ.

Termenul de întocmire a studiilor —- 2 
luni dc la contractare. (633)î

J \ND VRMERIA —
V F.GIIF. PERMANENTĂ
I \ VIVTV NOASTR \

• In nou contingent 
pentru liniștea oamenilor, 
în aceste zile, la U. M. 
0812 Orăștie s-a încheiat 
perioada de instrucție a 
unui nou ' antingent de 
jandarmi, care va fj re
partizat in Capitală și in 
alte lucalități ale țării. A- 
lături de organele de po
liție. tinerij jandarmi, in 
frumoasele uniforme mo
zaic. vor întări echipajele 
care asigură paza, ordi
nea și liniștea cetățenilor 
tării.

• Instrucție, sport, cul
tură, Tinerii care iși -i- 
tisfac stagiul militar la 
respectiva unitate desfă
șoară. pe lingă activitatea 
militară ;pt fieă — in
strucție și educație pa
triotică — și o serie de 
acțiuni sportive și cultu- 
raLartiitice. întrecerile de 
atletism, fotbal, volei, șah, 
organizate în zilele săr
bătorilor de Paști, precum 
și cele din cursul lu
nii mai s-au bucurat de o 
largă participare și dc a- 
prerierc din partea ce
lor care au asistat la ele.

\
\ \
Ij
țiJ
iI

El RA( ȚIE

• Florin Volocaru, dc 
31 ani, din Brad, fără ocu
pație, a fo-t recent arestat 
de către poliția locală. Ce 
a făcut 7 în noaptea dc 
20 aprilie 1092 l-a venit 
năstrușnica idee de a da o 
lovitură prin tfiacție la 
locuința dnei Nicolcta Bă- 
Jăncscu, căreia l-a furat 
bunuri în valoare de 68 000 
lei.

Sperăm că acum se că
lește pentru „isprava" co
misă, căci I s-a întocmit 
dosar penal pentru a da 
socoteală In fața instanțe), 
(AL. J.).
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c) 3 m dc la marginea do sus a talazului ) 
drumurile in dcbleti cit înălțimea sul)

SECȚIA DRI MURI NAȚIONALE 
DEVA

str. Kindunicii, nr. 3/A, telefoane 13538, 13327 
In conformități* cu legile în vigoare, deli

mitarea zonei de siguranță a drumurilor națio
nale, zonă care este in proprietatea Adminis
trației Naționale a Drumurilor, se face după 
cum urmează :

a) o zonă liberă de-a lungul drumurilor la 
o distanță de 1,5 m de la marginea exterioară 
a șanțului sau 1 m de la plantația rutieră pen
tru drumurile situate la nivelul terenului ;

2 m de la piciorul talazului pentru dru- 
in rambleu ;

0 firmă de tradiție și prestigiu 
RESTAURANTUL „CORVINUL“ HUNEDOARA

b) 
rotirile

!
i

pentru
5 m și de 5 m pentru dcbleti cu malțimca peste 
5 m.

Fața de cele de mai sus, foarte multi dintre ( 
proprietarii terenurilor din apropierea drtimu- ț 
rilor iși însușesc ilegal zona drumului, planta- 
ția rutieră și iarba prin montarea de imprej- ț 
muiri in discordanță cu cele specificate an- ț 
terior. i

Dc asemenea, desfășurarea de activități/ 
comerciale sau prestări servicii in zona drtimu- / 
rilor si construirea de casc sau alte obiective 1 
in această zonă este interzisă fără autorizarea 1 
scrisă emisă dc Secția Drumuri Naționale Deva. \ 

(n acest sens, toate construcțiile si dispo- ț 
z.itivele rămase neautorizatc dc către SDN De- I 
va pină la data de I august 1992 vor fi demo- ( 
late si proprietarii acționați in judecată. ;

(623)

S.E.P.P.L. (II-ET) SEBEȘ
Prin fabrica tic binale Blaj FABIN pro

duce și livrează pentru piața internă și export, 
in condiții STAS sau la comandă :

• uși pentru interior și dc intrare
• uși pentru garaj
• ferestre simple, cuplate, duble și termo- 

izolantc.
Se aplică reduceri dc preț pină la «lata tie 

30 iunie 1992.
Informații suplimentare se primesc la se

diul unității din Scbt ș, str. Șurianu, nr. 6, ju
dețul Alba, cod 2575 sau la telefoanele 967/ 
32666, 32667, 11763, telex 36613, fax 967/32656 
— 11796. (624)

f irms dc tradiție și prestigiu în 
comerțul hunedorcan, restaurantul „Cor- 
vimil" Hunedoara și-a dezvoltat și di
versificat activitatea odată cu adminis
trarea sa dc către Societatea Comercială 
„CASINO" S.R.L., avînd ca patron pe 
dl Scver-Ștefan Muz.icaș, un lucrător eu 
vastă experiență în comerț, îndeosebi in 
domeniul alimentației publice.

RESTAURANTUL „CORVINUL"
• Servire ireproșabilă, atmosferă 

plăcută, antren ;
• Meniuri variate, însoțite de o ga

mă largă de băuturi ;
• Specialitățile casei : „Mușchi u la 

CorvinuT, pizza „Napolitana”;
• Specialități italiene, spaghetti.
Se organizează, la cerere, nunți, bo- 

tez.nri, petreceri de familie, protocoale 
pentru agenții economici ți societățile 
comerciale cu capital dc stat ți privat.

HARUL DE ZI
• Băuturi exotice, lichioruri dife

rite ;
• Larg sortiment do răcoritoare : 

„Kiwi". „Mango”, „Ananas”.
• Cafea filtru, cafea iicss, preparate 

dc bar.

V IDEOIHSCOTECA
Dolat cil antenă parabolică proprio, 

restaurantul „Corvinul" organizează pro
grame dc videodiscotecă, cu viz.ionărea 
programelor recepționate de pe sateliți : 
transmisii muzicale, spectacole și va
rietăți.

< i.Ciiul DE BRIDGE
Pasionalilor acestui sport li se oferă 

lin cadou plăcut de organizare a compe
tițiilor la restaurantul „Corvinul".

- Q -
La dispoziția clienților se află iui per

sonal do înaltă calificare : Aurora Mu- 
zicnș (administrator unitate), Mihai 
Vrajă, Mariana Margău, Luminița Po
pescu, Andre) Suciți, Ghcorghc Crisfea, 
Nonolcta Varga.

(655—:i!):ifi)
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PUBLICITATE
VÎNZARI— 

CUMPĂRĂRI

• VÎND j<»ctiri pe tele
vizor, came compatibile 
ca 1500 iocuri. Deva, te
lefon 24425. (3932)

■ VÎND apartament 2 
camere. Deva, txliil Dece- 
bal, bloc R. sc. B. ap. 16. 
Ctaj II. Informații după 
orele 17. (3981)

• VÎND camion Merce
des 3,5 t, autoturism Mer
cedes 280 benzină. M—401 
Diesel. Deva. telefoane 
17508, 25325 (4103)

• SOCIETATE co
mercială vinde cn- 
gros (ieari import — 
5 sortimente, ness, ca
fea boabe și măcinată, 
paiinka, sucuri Ia cu
tie, alte produse la 
preturi care includ un 
adaos comercial mi
nim. Telefon 956/17824, 
orele 8—13. (4125)

• FIRMA Globus
SRl Simerin. str. 1
Decembrie. bl. 104, 
vinde cn cros berc-
import. Re'ații la te
lefon Golii. (414G)

• VÎND casă Băcia. in
formații Deva, telefon 
20307, după ora 20. (4157)

• VÎND acordeon Welt-
meister 80 bașl, aparat su
dură, compresor pentru 
vopsit. Informații telefon 
950/17357, familia Mlcu- 
șan. (1156)

• VlND apartament 3 
camere. Deva. telefon 
15637, orele 8—15, 20—22.

(4159)
• VÎND casă, 4 came

re. grădină. Deva, str. A. 
Vlaicu, 7, telefon 12307.

(1155)
• S.C. PHOENIX—ITN- 

’fEA Orăștie oferă spre 
vinzare frigidere 180 I. 2 
ani garanție, prețul 49 500 
lei. Telefon 956/41997.

(415?)

• VÎND apartament 2 
camere, bl. 1’0, PRIM, a- 
partament 4, Gojdu. Deva, 
str. Zamfircscu. (41GG)

• S.C. „MAGNET" 
vinde televizoare co
lor 85 800 lei. anvelo
pe auto. Deva, telefon 
20998, cartier Oituz, 
bl. 3, ap. 3. (4163)

• \ i xD mașină înghe
țata și rulota. t'ugir, tele
fon 967/51212. (4140)

• VlND microbuz Volk
swagen Transporter ben
zină. stare excepțională, 
înscris in circulație, fabr," 
bație 1081, cutie viteze 
(IMIV 3?o Orăștie. telefon 
42114. (1139)

• VINI) microbuz Volk- 
a agen Diesel. Deva, tele

fon 27479. on Ic 20—22.
(404 r

• VLND dulap, canapea' 
vitrină cu dulap, negocia
bil. Deva, telefon 25902.

(4160)
• \ IN'D mașină de cu

sut, vitrina • u oglindă, cor
puri mobite. corp birou. 
Deva. str. Liliacului. bl. 22. 
s A. ap. 8. (4145)

• VÎN'D cada baie din 
(■•mă. Deva, telefon 12701.

(4149)
• VlND Mobra Hoinar,

căști, janta spițata. cau
ciuc. Hunedoara, telefon 
<"127. orele 18 -20. (4151)

• VlND casă. gaze. De
va. informații str. O. Dcn- 
SUjcanu, nr. 2. (4152)

• FIRMA ...SANTA" vin
de convenabil Dacij 1300. 
Simbâta și duminică. De
va, str. Braniștci (lingă 
Stadion) (4154)

• VÎND video player
„SAMSUNG", nou. Brad, 
telefoane 55397, 50508,
5176G. (4162)

• CUMPĂR Volga, în 
stare bună. Telefon 936/ 
61140, după ora 21. (1160)

• VÎND sobă „Vesta", 
emailată, stare foarte bu
nă Deva, telefon 12002.

(4168)
• VlND Ol.TCIT CI.l'B 

R 11. 1400 km, preț 550 000 
lei. Deva, telefon 20891

(1170)
• S.C. TOPAZ SRl. Hu

nedoara oferă spre vînza 
re, en-gros, banane. In
formații telefon 17982.

(’187)
• VÎN'D televizoare color, 

diagonala 36,59 cm, preț 
informativ 50—65 000 lei 
Hunedoara, telefon 17982.

(3787)
• VlND rochie mireasă,

marimea 4 1 Hunedoara, 
telefon 957/16576. (3192)

• VÎND casă, g.ize (str 
Romanilor, nr. 41). Hune
doara, telefon 13190. (3193)

• VÎND sufragerie ,.Lu
xor" și mobilă veche, stil. 
Hunedoara, tc’efon 141798.

(.:i''H

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
handicapat, pe numele Bo- 
cjpn Marin. Se declară 
nulă

• PIERDUT legitimație
serviciu eliberată de ME- 
ROPA S.A. Hunedoara pe 
numele Glăvan Mihal. Se 
declară nulă. (4111)

• PIERDUT adeverință
de plată nr. 21899/15.05. 
1992. eliberată de COM- 
PPH, S.A. Deva, pe nu
mele Subaș Doina. O de
clar nulă. (4171)

DIVERSE

• MEMBRII Partidului 
Național Liberal din ju
dețul Hunedoara care do
resc să rămînă alături de 
aliații lor firești, grupați 
în cadrul Convenției De
mocratice, convinși fiind 
că PNL are de îndeplinit, 
prin importanța și tradi
ția sa în istoria modernă 
a României, un rol hotă- 
rîtor în continuarea evo
luției democratice a țării, 
adresează un

APEL
Către toate organizații

le, către toți membrii .șl 
simpatizanții PNL. să ni 
se alăture și să sprijine 
acțiunile noastre, ce au 
drept scop legitimarea mo
rală, restructurarea demo
cratică a partidului și 
participarea în cadrul 
Convenției Democratice la 
alegerile parlamentaro și 
prezidențiale. Vom folosi 
structura juridică cc adu
ce în viața politică a Ro
mâniei formațiunea libe
rală PN1^-CD (Partidul 
Național Liberal — Con
venția Democratică) ca
re reprezintă regruparea 
membrilor l’NL, in scopul 
asigurării continuității șl 
legitimității orientării li
berale,- atît de necesară 
României.

Sperăm ca toate organi
zațiile, membrii și simpa
tizanții l’NL să înțeleagă 
imperatival] istorici și să 
ni se alăture.

Semnează următorii 
membri ai l’NI. :

Alcxa Mircea inginer, 
l-’lorea Cornel arhitect, 
Parfenie Maria avocat, 
Străuț Nicolac medic, Stă- 
nescu Romeo medie, Popa 
Ileana jurist, Albu Aurel 
economist, Stoian loan in- 
gincr-minior, C'rișan Doi
nei medic, Pop Adrian 
topograf-minicr, Pleter 
Toan maistru-mecanic, pri
mar C.D., Cîmpeanu Ni- 
colae lăcătuș, Utlcă Nico- 
lae inspector, Andraș Mir
cea tehnician. Morarii Vio
rel medic, Beldean Petru 
inginer-minier, Muntean ti 
Mircea inginer-siderurgist.

Informații la telefon 
18081, PNL—Convenția De
mocratică, str. 1 Decem
brie. nr. 30, Deva.

Deva — 3 iunie — 1992 
(4167)

• PROMOȚIA 1982 a
Liceului de Construcții 
Deva anunță că întîlnirea 
de 10 ani va avea loc în 
data de 26 iunie. înscrie
rile pînă la 10 Iunie. Tele
foane utile : 14353, 15485, 
15851. (4164)

• CI autorizația 6513/
199'’, eliberată de Prefec
tura județului Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Crișan floria, din sa
tul Măgura, nr. 19, avînd 
ca obiect de activitate co
mercializarea mărfurilor 
alimentare, industriale, ne
alimentare, reparații auto, 
spălătorie auto, colectare 
sticle etc. (4161)

• SE caută firmă 
de construcții în ve
derea contractării u- 
nor lucrări de con
strucție a unul edifi
ciu cu două nivele, 
total 500 mp, cu in
stalație de încălzire, 
în Deva. Perioada de 
execuție : 2 luni. Cel 
interesați pot trimite 
oferte privind condi
țiile și prețul, cu și 
fără materiale de 
construcție, înaintea 
datei de 12 iunie, la 
adresa : Simeria, str. 
Privighetorii, nr. 5. 
Pentru informații su
plimentare : telefon
61140, după ora 21.

(41G0)

ÎNCHIRIERE

• ÎNCHIRIEZ garaj, 
preț convenabil. Hunedoa
ra, telefon 17680. (3439)

COMEMORARE

• ÎNDURERATE 
gînduri, duioase și 
triste amintiri, astăzi, 
4 iunie, la împlinirea 
a șase luni de eînd 
port în suflet durerea 
despărțirii de neuita
ta și draga mea soție 

ADRIANA URSA.
Nu te vo; uita nicio
dată. Lacrimi și flori 
pe mormîntui tău. 
Dumnezeu să te odih
nească. Comemorarea 
va avea loc sîmbătă, 
G iunie, ora 10, la Bi 
serica Ortodoxă, str. 
Popa Șapcă, Hunedoa
ra. (3490)

DECESE

• CU adîncă dure
re în suflet, ce nu va 
fj ștearsă nicicînd, pă
rinții, soția, fiul, nora 
și nepoata anunță 
moartea fulgerătoare 
a celui care a fost

prof. IONEL 
STENC DANE 

in vîrstă de 4G ani, 
un minunat om, soț, 
tată și bunic. Cere
monia va avea loc as
tăzi, joi, orele 14, la 
imobilul nr. 50 din 
str. Rotarilor, Hune
doara. Dumnezeu să-l 
odihnească. Pe mor- 
mînt îi vom așeza la
crimi și flori. (1172)

• CADRELE didac
tice din Școala Gene
rală Nr. 9 Hunedoara 
sînt alături de colega 
lor Stencoane Silvia, 
în aceste clipe de grea 
încercare pricinuite 
de pierderea soțului 
ej și colegului nostru 

prof. IONEL, 
STENCOANE.

(3488)

• COLECTIVUL. 
Școlii Generale Nr. 
12 Hunedoara regretă 
profund dispariția pre
matură a celui care a 
fost un bun coleg și 
profesor

lONEI.-l’ETRI' 
STENCOANE. 

Sintcm alături de fa
milia îndoliată. (3491)
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.1/20/618/1991
< orit : 307050601 IJ.C. Deva 

Itl DVt ȚIA ȘI ADMINISTRATIV 
2 700 Deva, sir. 1 Decembrie, 35, 

județul Hunedoara 
Telefoane: 11273, 12157, 1I2G9 

Telefon Tipografic 25901
I ax : 18061

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ELIS" S.A. HUNEDOARA 

ANUNȚA
Persoanele care au comenzi la argintăria, 

argăsitoria și vulcanizarea S.C. „Elis" S.A. Hu
nedoara, din str. Ecaterina Varga nr. 3, sînt 
rugate să se prezinte în perioada 15 iunie — 15 
iulie 1992, pentru a-și ridica produsele, întru- 
cit aceste activități îsi încetează activitatea.

(661)

i
i

I

C.L.C. AGRICOLA BRETEA S.A.
JUDEȚUL HUNEDOARA 
cu sediul in Bretea Strei

Vinde prin licitație publică în ziua de 15 
iunie 1992, la sediul societății, următoarele 
mijloace fixe disponibile :

• încărcător frontal — VOLLA L 34 — 
cu numai 200 ore funcționare;

• combină recoltat porumb stiuleți 
C 3 P

• alte mijloace fixe.
Lista completă se află afișată la sediul 

unității.
Informații la telefon 957/61195.

(626)
b

S.A. BRĂILA
la prețuri avantajoase ț
de chibrituri : '

— 2,83 lei/buc. ’
— » .3,43 lei/buc. 1

S.C. „PAL"
Oferă spre vînzare 

următoarele sortimente
• cutii de 38 bețe
• cutii de 50 bețe
• cutii menaj (cca. 700 bețe) — 23,00 lei/buc.

I’ață de livrările anterioare, prețurile au ț 
fost reduse cu 9 la sută, obligîndu-ne să su
portăm taxa de transport piuă la stația C.F.R. 
care v ă deservește.

Relații suplimentare ia telefon 94/637441, 
interioare 123, sau 140 — serviciul desfacere.

*

! (

str. încoronării, nr. 41 B
ALBA IULIA

SOCIETATE DE ASIGURĂRI
Inițiază un sistem de întrajutorare finan- 

prin mandat poștal. Trimiteți suma de 
de lei la adresa S.C. „MALIV" S.R.L. 
Iulia, cont 402303036422 — Bankcoop 
și in aproximativ 45 de zile veți cîștiga 
de 6 400 de lei.

Așteptăm să vă bucurați de prestațiile 
noastre 1 (639)

ciarâ 
2 000 
Alba 
Alba 
suma

î 
î

î

*
ȘCOALA GENERALĂ NR. 4 DEVA 

Organizează testarea elevilor din munici
piul Deva care doresc să urmeze cursuri in- ț 
tensive de învățare a limbilor moderne

• luni, 8.VI, ora 12, clasa a V-a, 1. engleză
• marți 9AT, ora 11, clasa a Il-a, 1. ger

mană, 1. engleză.
Aceste clase vor funcționa cu program de 

dimineață.
înscrierile se fac la secretariatul școlii pî

nă luni, ora 10. Informații la telefonul 27431.
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„ASVIL" S.A. LUPENI 

Organizează în data de 5 iunie 1992, ora 
11, la sediul firmei din orașul Luperii, str. Vîs- 
cozei, nr. 1, acțiunea de lansare a noilor agenți 
de spălare lichizi marca „VIL".

Acțiunea este deschisă tuturor societăților 
comerciale cu capital de stat sau privat, uni
tăților militare, unităților bugetare, regiilor 
autonome consumatoare sau care desfac cn | 
gros sau cu amănuntul detergenți. (663) ț 

i

T I P A R U f.:
S.G. „POLIDAV.V S. A.

Deva, str. 22 Decembrie, 257 
întreaga răspundere pentru conținutul 

articolelor publicate o poartă 
autorii acestora.
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