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„Carita$">ui clujean - între 
mit şi realitate

Printre întrebările adre
sate dlui Gheorghe Funar, 
primarul municipiului Cluj 
şi preşedinte al P.U.N.R. 
— cu ocazia conferinţei de 
presă organizate la Deva, 
săptămâna trecută — un 
moment deosebit al discu
ţiilor l-a reprezentat feno
menul „Caritas".

Dintre aprecierile făcute 
de vorbitor am reţinut câ
teva mai semnificative: •  
Fenomenul „Caritas" a luat 
proporţii naţionale; la Cluj 
vin cetăţeni din toate păr
ţile României pentru a-şi 
depune economiile la a- 
ceastă societate, care îm
plineşte în zilele acestea 
un an de la înfiinţare •

Sunt peste 500 000 de oa
meni care şi-au depus e- 

'  conomiile la societatea „Ca- 
ritas“ •  In fiecare zi, a- 
proximativ 10 000 de oa-

DECLARAŢIILE DLUI 
GHEORGHE FUNAR

meni beneficiază de câşti
guri de la această socie
tate de întrajutorare, plă
ţile zilnice oscilând în ju
rul a 1,5 miliarde de lei. 
•  Toată activitatea se des
făşoară în mod legal, în 
condiţii civilizate, iar ca

urmare a acestei activităţi 
a societăţii „Caritas“, unii 
cetăţeni ai municipiului 
Cluj-Napoca şi ai judeţu
lui Cluj au ajuns milionari 
sau multimilionari. Acum 
o lună, mi-a relatat patro
nul firmei, dl Stoica, în 
municipiul Cluj-Napoca şi 
în judeţul Cluj erau 200 000 
de oameni care au câşti
gat peste un milion, nu
mărul acestora crescând în
tre timp. Suntem singurul 
municipiu din ţară în care 
eetăţenii donează zilnio 
sume de bani, în jur de

CORNEL POENAR 

(Continuare în pag. a 3-a)

diriginţii şi
Pornind de la considerentul că a- 

bonamentul este mijlocul cel mâi sigur 
pentru ca ziarul să ajungă la cititori, 
redacţia cotidianului „Cuvântul liber'* 
organizează un concurs cu premii pen
tru diriginţii şi factorii poştali.

La stabilirea câştigătorilor, care vor 
fi premiaţi de către redacţie, se ia în 
considerare numărul de abonamente rea
lizate la ziarul „Cuvântul liber" pentru 
lunile iulie, august şi septembrie, ţinând

seama,; bineînţeles, de zona deservită 
şi de numărul de locuitori existenţi în 
raza de activitate a diriguiţilor şi facto
rilor poştali/pe baza clasificării efectua
te de Direcţia Judeţeană de Poştă.

Se vor acorda următoarele premii, 
separat pentru factorii poştali şi sepa
rat pentru diriguiţi :

PREMIUL I 20 000 LEI ; PRE
MIUL II — 15 000 LEI şi PREMIUL III 
— 10 000 LEI.

t

CUVÂNTUL LIBER

Fără complexe, cu 
dreptate şi respect 
în aplicarea Legii!

Abonamentele la ziarul „Cuvântul liber" \ 
pentru luna iulie se fac la oficiile poştale, fac- \ 
torii poştali şi difuzorii dc presă, până la data \ 
de 29 Iunie a.c. inclusiv. ţ

Costul unui abonament este de 300 Iei, Ia i
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Interviu cu căpitan IOAN MIRCEA BRADEAN, 

şeful Poliţiei Municipiului'Devâ ’

— DLe căpitan, cum a- 
preciaţi starea infracţiona
lă actuală din municipiul
Deva ?

— Pe raza de compe
tenţă, starea infracţiona
lă se menţine la un nivel 
ridicat. Este regretabil, dar 
asistăm cu toţii la o de
gradare puternică a rela
ţiilor interumane şi Ia o 
violentă contestare a nor
melor de convieţuire, a 
regulilor elementare de 
moralitate. Se produc acte 
de tâlhărie, furturi, vio
luri, trafic de monedă 
falsă, prostituţie şi proxe
netism, fapt ce ne obligă 
să acţionăm ofensiv pentru 
a stăpâni situaţia operati
vă. Ca urmare a măsuri
lor întreprinse, ţinând 
cont de evoluţia şi tendin
ţele fenomenului Infrac
ţional, eforturile noastre au 
dus la rezolvarea majori

tăţii cauzelor complexe cu 
care s-a confruntat şi se 
confruntă Poliţia Munici
piului Deva.

—* Totuşi, care ar fî cea 
mai importantă problema
tică a poliţiştilor din De
va?

— In ultima perioadă a 
crescut numărul infrac
ţiunilor de furt în dauna 
avutului privat. în  spe
cial cele din locuinţe, din 
baticuri, cele din autotu
risme precum şi înşelă
ciunile.

— Cauze î
— Lipsa unor sisteme de 

asigurare corespunzătoare, 
a celor de alarmă în cazul 
baticurilor, lăsarea la ve
dere în autoturisme a o*

VALENTIN NEAGU
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Se spune că „Dacia" este 
cartierul de legătură în
tre centrul Devei şi zona 
mărginaşă — Micro 15. Ce 
Se mai întâmplă într-o zi 
obişnuită de vară, pe-aici, 
ce noutăţi au  apărut, ce 
probleme-i frământă pe 
oameni, care-i aspectul stră
zii ?

Maşini, foarte multe 
maşini parcate lângă zona 
ce desparte pe mijloc bu
levardul „Dacia". Poate de 
aceea scuarul n-are aspec
tul dorit în  schimb pe 
Aleea Romanilor, cele mai 
multe blocuri — 14, 15, 16 
— sunt înconjurate de zone 
cu iarbă, împrejmuite, la 
rândul lor, de garduri vii, 
înalte. Uhele imobile sunt 
invadate de viţă de vie, 
altele, din Aleea Salcâmi
lor, cu trandafiri, semn 
că mulţi locatari iubesc 
frumosul, îşi creează ade
vărate umbrare în faţa ca
sei Scărilor. Pe bănci, îa 
răcoarea arborilor şi ar-

-un cartier cât un oraş
buştilor, pe alocuri se ci
teşte, se croşetează, se stă 
la o şuetă... Dar şi la o 
bere, la mesele protejate 
de soare prin însăşi con
strucţia „Servcom Cristina" 
S.R.L. Trotuarele sunt des
tul de curate, cu toate 
că lipsesc coşurile pentru 
resturi. Dna care vinde 
„loz în plic" şi-a luat mă
suri de precauţie. Pretinde 
cumpărătorului de loz 
să-l pună într-o pungă de 
resturi (asta doar în ca
zul că nu-i câştigător !...).

»
S-au mai deschis maga

zine, baruri şi cofetării, 
altele s-au transformat în 
societăţi cu răspundere li
mitată. Dra Elena Boiţi, ce 
vinde la barul Ş.C. „Impex 
Maria" S.R.L., deschis în 
urmă cu un an, spune că 
„deja ne cunoaştem clien
ţii, ştim ce preferinţe au, 
ce ţigări fumează fiecare". 
La fosta unitate de . răco-

. ESTERA SÂN A
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•  Nu înţeleptul dispreţuieşte pe prost, 

cl prostul pc înţelept".

Q SIMPOZION, La Timişoa
ra se desfăşoară lucrările unui 
simpozion pe tema calităţii bu
nurilor de consum nealimenta
re şi de folosinţă îndelungată. 
Au fost invitaţi inspectorii şefi 
ai oficiilor judeţene pentru pro
tecţia consumatorului din ju 
deţele Transilvaniei. Din jude
ţul nostru participă domnul doc
tor Mihai Rudeanu — inspector 
şef al O.J.P.C. Hunedoara. (1,0.).

0  COMTIM LA GURABARZA.

Domnul Sorin Barancl a deschis 
recent in cadrul S. Q. „SORI- 
ZAR" S.R.L. un magazin tip 
COMTIM, cu produse aduse di
rect de la renumita şi aprecia
ta unitate timişoreană. Aici gă
seşti zilnic diferite tipuri de 
salam, costiţă afumată, ficat şi 
carne de foarte bună calitate. 
Unitatea este într-o ordine : şi 
curăţenie exemplară, fiind dota
tă cu aparatură specifică conser
vării şl congelării, iar adaosul 
comercial se înscrie până la 30 
la sută. (AL. J.).

0  NOUL ANTRENOR a t e- 
chipei naţionale de fotbal a 
României a fost n u m i t  de 
Biroul F.R.F. şi este Puiu Ior- 
dănescu, actualmente antrenorul

principal al Stelei, un fost jucă
tor şi golgeter al formaţiei mi
litare din Ghencca şi component 
al reprezentativei ţării noastre. 
Succes şi mult noroc / (S. C.).

© PUNERE DE ACORD Au
torităţile municipiului Hunedoara 
desfăşoară în prezent o largă 
acţiune prin care se urmăreşte 
punerea de acord a ceea ce a 
apărut după revoluţie ca bază 
materiala a privatizării cu pla
nul urbanistic general, cu cele 
zonale şi cele de detalii ela
borate de specialiştii în probleme 
urbanistice. Este într-un fel 
vorba de o ofensivă împotriva dez
ordinii şi prostului gust. (I. O.j.

© LAUDĂ VETERINARILOR.

Dl Nicolae Ungureanu, pensionar 
din Zam, doreşte să facă publi
ce mulţumirile cetăţenilor din 
cele 13 sate ale comunei adre
sate medicului veterinar Liviu 
îonescu şl personalului dc la dis
pensarul local sanitar-veterinar, 
compus din Doina Birău, Ioni
că Negrea, Iuliana Cismaş, Ati- 
la Marton şl Gheorghe Irlmie, 
pentru faptul că răspund cu 
promptitudine solicitărilor cres
cătorilor de animale clin această 
zonă. (N.T.).

■  PARIS. — Intr-Un ar
ticol publicat luni de zia
rul francez „Le Quotidien 
de Paris" se arată că 
„Budapesta agită separa
tismul în rândul minorită
ţii ungare din ţările ve
cine*V ceea ce pune în pri
mejdie stabilitatea în Eu
ropa — relatează agenţia 
iugoslavă Taniug. •

Referindu-se la un raport 
realizat recent de Uniunea 
Tineretului European a- 
supra „Minorităţii ungare 
în Europa", ziarul esti
mează că „dacă stabilitatea 
in Europa ar fi determina
tă de soarta minorităţii 
ungare, aceasta s-ar datora 
în măsura cea mai impor
tantă clementelor apărute 
în relaţiile bilaterale cu 
majoritatea vecinilor*. A 
se vedea în acest sens „re
laţiile sârbo-ungarc, slo- 
vaco-ungare şi, mai ales, 
relaţiile româno-ungare".

Fiecare din ţările In 
care şe află o minoritate 
ungară critică Ungaria 
pentru că „dirijează mino
ritatea maghiară în direc
ţia destabilizării ţărilor în 
care ea trăieşte". Modul 
do dezvoltare a legăturilor 
dintre minoritatea ungară 
şi ţara sa dc origine pro
voacă preocuparea acestor 
ţări faţă de Ungaria, în
trucât ele se tem că Buda
pesta ar puteU „să ridice 
problema revizuirii fron
tierelor de stat" — relevă, 
în continuare, ziarul citat 
de Taniug.

„Le Quotidien de Paris" 
citează declaraţii ale unor 
politicieni unguri, între 
care şi preşedintele a „15 
milioane de unguri". Deşi 
Ungaria are, după cum se 
ştie, numai 1Q milioane de 
locuitori. Iar. ministrul 
ungar al apărării, {Idelara, 
anul trecut, că „strategia 
de apărare a Ungariei ia 
în considerare şi situaţia în 
care se găseşte minoritatea 
maghiară".

„Ungaria — consemnează 
ziarul parizian — a semnat 
Actul final de la Helsin
ki asupra inviolabilităţii 
frontierelor şi, prin urma
re, Budapesta nu poate să 
pună în chestiune modifi
carea acestora. Cu toate 
acestea, ca pregăteşte te 
renul pentru astfel de 
schimbări, prin aţâţarca 
tensiunii între minorităţi şi 
mâjoritatea în mijlocul că
reia acestea trăiesc" —
conchide „Le Quotidien de 
Paris".

i
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în fiecare an, la 24 iu
nie, sfânta biserică prăz- 
nuieşte „Naşterea Sfântu
lui Ioan Botezătorul" sau 
cum se mai cunoaşte în 
terminologia poporului 
nostru şi sub numele de 
„Sânziene".

Se ştie că înainte de 
a-şi începe Domnul propo- 
văduîrea, prorocul Ioan 
va trăi în pustia Iorda
nului, hrănindu-se cu a- 
cride şi miere sălbatică, 
fără să guste vin ori altă 
băutură ameţitoare. Aici 
în pustiul Iordanului va 
chema el popoarele la 
„pocăinţă". Iată că ter
menul de „pocăit — po
căinţă" îl întâlnim încă 
de foarte de mult. Să nu 
confundăm însă, cum din 
păcate fac foarte mulţi 
care se pretind a fi „creş
tini", trăirea pocăinţei

cerută de Sfântul Ioan, 
cu cea pe care aceştia o 
aplică astăzi ! Este aceeaşi 
diferenţă care o aplică 
între trăirea „lor" şi re
fuzul de a cinsti pe sfinţi,

rugau ziua şi noaptea lui 
Dumnezeu să ridice , a- 
ceastă ocară de pe ei, 
pentru că la Iudei, fa
miliile fără copii erau 
considerate blestemate de

SÂN ZÂIENELE

între care se numără şi 
Sf. Ioan.

Sfântul Ioan s-a născut 
pe vremea lui Irod, re
gele Iudeii, din părin
ţii Zaharia şi Elisabeta. 
Zaharia era preot la tem
plul din Ierusalim şi se 
trăgea din ceata preo
ţească a lui Abia, iar 
Elisabeta era una ' din 
fiicele lui Aron. Naşte
rea s-a produs într-un 
mod miraculos. Zaharia 
şi Elisabeta erau în vârstă 
şi nu aveau copii. Ei se

Dumnezeu şi evident des
considerate de cei din 
jur. Iată însă că într
una din zile, în timp ce 
preotul Zaharia tămâia 
în templu, îngerul Dom
nului i se arată şi îi 
spune „să nu Se teamă 
căci rugăciunea lui a fost 
ascultată de Dumnezeu, şi 
femeia Iui va naşte un 
fiu şi-l va numi Ioan" 
(Luca 1,8-13). întrucât 
s-a îndoit de cele spuse 
de înger, Zaharia ră 
mâne mut până se va

im 1
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naşte pruncul, căruia ii 
vor pune numele Ioan. 
Numele lui va rămâne 
pentru totdeauna legat de 
istoria mântuirii neamu
lui omenesc.

Aşa cum în cursul a- 
nului bisericesc întâlnim 
şi alte sărbători care 
potrivit tradiţiei şi obi
ceiurilor din timpul pă
gânilor, poartă şi nume 
caracteristice ca „Rusalii", 
aşa şi în această, zi s-a 
transmis obiceiul bimile
nar de a se duce la 
Sfânta Biserică „sânzie
ne^, câte se sfinţesc, se 
împart credincioşilor, a- 
poi făcute cunună sunt 
puse la porţi sau în ca
să, pa purtătoare de bine 
şi de har.

Preot CORNEL ILICA

(Urmare din pag. 1)

ritoare — acum S.C. „Bia- 
com" S.R.L. — vânzarea 
este lentă. Probabil şi 
din cauza concurenţei pe 
care i-o face chioşcul stra
dal, instalat de puţină 
vreme în apropiere (S. C. 
„Davani Com’’ S.R.L.) şi 
care practică preţuri ceva

nă la ţară se duc să lu
creze" — spunea dna Ma
rja Toma. Invitaţiei de a 
cumpăra, primeşte adesea 
răspunsul: „Mi-am pus în 
grădină şi nu mâi cum
păr". Este oare de mirare, 
de vreme ce un kg'de ar
dei gras costă 750 lei şi, 
timp de 4 zile, nu s-a 
reuşit vânzarea cantităţii 
de numai 62 de kilograme

Viaţa într-ufî cartier
cât un oraş

POLUAREA — TEMĂ MEREU ACTUALA

Pânâ nu este 
prea târziu...

Este în general cunoscut 
faptul că poluarea con
stituie una dintre cele 
mai mari probleme ale 
ţinutului nostru. In ulti
mul sfert de secol, noi 
am poluat practic întrea
ga planetă. Există po
luarea mărilor şi oceane
lor, poluarea aerului şi 
a solului, modificări în 
densitatea straturilor de 
ozon din atmosferă. Une
le specii de animale au 
dispărut, iar altele sunt 
pe cale de dispariţie.

Ecologia a devenit în 
ultimii 20 de ani un cu
vânt la modă. E folosit 
frecvent în mass-media şi 

' în conversaţia zilnică. Se 
"discută, se discută me
reu... Dar omul a deve
nit propriul său duşman 
şi cel mai mare trădâlor 
al propriei lui supravie
ţuiri.' Am' citit şi auzit 
atâtea despre felul în care 
colectivul de oameni ini
moşi de la S.C. „Siderur- 
met“ S A. Călan luptă 
pentru stabilizarea şi 
chiar creşterea numărului 
locurilor de muncă, pen

tru succesul în afaceri. 
Este un lucru mai mult 
decât lăudabil, dar consi
der că şi problemei po
luării oraşului ar trebui 
să i se dea un loc prio
ritar în cadrul preocupă
rilor acestora. In nici un 
caz replica celebrei Scar- 
let O’ Hara, eroina roma
nului „Pe aripile vântu
lui" — „Mă voi gândi 
mâine", nu-şi are locul 
aici. Trebuie să ne gân
dim azi, şi cât mai repe
de.

Nu putem ajunge să 
renunţăm la şoapta vân
tului în ramurile înflo
rite şi nici la zvonul ve
sel al păsărilor cântă- 
toare. Nu putem ajun
ge să uităm pajiştile 
verzi şi nici să oprim să 
apară surâsul pe feţele 
copiilor noştri. Trebuie 
să ne simţim responsabili 
pentru toate şi să învă
ţăm să respectăm natura 
ca pe un aliat al omului 
în evoluţia sa.

ANGELICA AFLOARI, 
Str. Independenţei, 

bl. 16, Călan

Peisaj din istoria dacilor.

mai m ici; dar şi pentru 
că lipseşte îngheţata (con
gelatorul 'fiind defect). Vân- 
zătoarea crede însă că pre
ţurile actuale, mult prea 
mari (o ciocolată mică cu 
rom a ajuns Jn  prezent la 
90 de lei faţă de 1,50 iei 
în urmă eu câţiva ani), in
fluenţează negativ viteza 
de rulare a mărfurilor. 
Noroc cu ţigările ieftine 
„Bucegi* şi „Carpaţi". „Când 
avem, facem realizări..." 
Trist, dar adevărat.

La alimentara se şoma. 
„E început de săptămână 
şi-i înainte de avans. De 
aceea e o zi calmă" — 
spunea gestionara. Lipseş
te zahărul. Urmează să 
sosească... în schimb la 
„pâine" vânzarea e ritmi
că, fără a fi aglomeraţie. 
„Ne-am pierdut mulţi 
clienţi- de când s-a modi
ficat preţul pâinii — spu
nea dna Nagy Elena. De 
la o desfacere de 2 000 de 
pâini pe zi, am ajuns i  ţa 
810 pâini". Şi, amintindu-şi 
de un episod trist, conţi-, 
n u ă : „în 24 de ani de 
meserie, nu mi - s-a întâm
plat ca un copil să-mi cea
ră o felie de pâine. Nu de 
mult, însă, am avut a- 
ceastă surpriză..."

La „vânzările do altă
dată" visează şi vânzătoa
rele de la legume-fruete. 
„Toţi cei care au grădi-

cât s-a adus ?
La „Fortuna" — nici un 

cumpărător. Aspectul yef- 
zei şi al cartofilor, în ge
neral al mărfii,-veche şi 
măruntă, ar fi una dintre, 
cauze. Dar la punctul stra
dal de peste drum (n-am 
aflat cine vinde şi de un
de are produsele pentru că 
unor astfel de întrebări 
ni s-ă răspuns „oricum, nu 
ţinem de „Fortuna"), di
versitatea şi prospeţimea 
legumelor atrăgeau cliente
la, Ce opinii am mai 
reţinut din dialogul cu 
câteva gospodine? Con
semnăm : „De ce marfa ds 
la „Avicola" nu cst.e sor
tată cu mai multă aten
ţie ? : de ce nu este îm
pachetată si prezentată cu 
mai multă grijă pentru 
aspect, .calitate - şi esteti
că ?"; „Ce se va întâmpla 
la iarnă, dacă pe luna mai 
am ajuns să plătesc pen
tru  două camere (patru 
persoane) 9 200 lei ?". Sau, 
în alt caz, 6 320 lei o sin
gură. persoană şi chiar 
12 000 lei, în cazul unei 
alte familii, pentru un a- 
partamenţ eu trei camere, 
îngrijorări, motivate, care 
s-au repetat ca un laitmo
tiv în numeroase discu
ţii. „Dar să sperăm că va 
fi mai bine"... se autoliniş- 
teau oamenii. Dacă n-ar fi 
speranţa... •

I

In micul magazin de 
cartier, cunoscut sub nu
mele „Bazar Dacia" — a- 
cum S.C. „Nuţa Imexcom" 
S.R.L. Deva — se găsesc 
mărfuri de calitate, la pre
ţuri acceptabile. Dna Ana 
Bozdog lucrează aici, îm
preună cu fiica sa, nu de 
multă vreme. Vechimea 
dumneaei de peste trei de
cenii în acelaşi domeniu 
— al comerţului deci 
experienţa acumulată, este 
suportul prezentei activi
tăţi făcute cu respect şi

Politeţe, m odestie în 
dialogul cu  clienţii

modestie faţă de oameni; 
cu interes faţă de solicită
rile lor.

Amabilitatea, politeţea în 
dialogul cu cumpărătorul, 
— indiferent cine ar fi a- 
cesta ■ sunt răsplătite cu 
aceeaşi monedă, în  «ele 
câteva minute cât am ză
bovit In unitate am au
zit numai cuvinte frumoa
se. Pe de o parte, între

; bări puse cu ■ mult respect, 
pe de altă parte informaţii 
date cu bunăvoinţă şi 
promptitudine. „Viaţa ori
cum este grea. Cel puţin 
atât cât ne stă în putin
ţă să încercăm s-o facem 
inai plăcută" — spunea dna 
A. B.

Intre feluritele mărfuri, 
remarcăm ţesăturile şi pro
soapele din bumbac sută

la sută, lenjeria din mila- 
neză adusă de la fabrica 
„Cochet" din Sibiu şi cău
tată atât pentru ealitaţea 
mătăsii cât şi pentru crea
ţie, ca şi lâna .„de Cpvas- 
na“, articolele de merce
rie şi marochinărie.

Prin ceea ce pune la . 
dispoziţia clientului, dar şi 
prin modalitatea de a Ie 
prezenta, micul magazin 
s-a făcut cunoscut nu doar 
In cartier, ci chiar în în
tregul oraş,

ESTERA SANA
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nor obiecte de valoare ten
tante, precum şi naivita
tea unor cetăţeni Iii abor
darea unor afaceri cu di
verşi necunoscuţi.

— fn domeniul econo
mie care este situaţia ?

— Pe linie economică, 
poliţiştii unităţii acţionea
ză pentru apărarea pro
prietăţii publice şi prima
te, contribuind la prote
jarea populaţiei împotriva 
activităţilor comerciale ili
cite, la descoperirea acte
lor de contrabandă şi co
rupţie, Credem că acţio
nând împreună cu Garda 
Financiară şi organismele 
de control financiar, vom 
reuşi mai bine aplicarea 
noii legislaţii . economice 
şi respectarea acesteia 
de agenţii economici,

— Există păreri potrivit 
cărora în comerţ se îp- 
tâmplă multe lucruri ne
curate, Aşa este ?

— Cam aşa. in  comerţ 
ne-am propus Şi ne pro
punem în continuare a- 
plicarea cu fermitate a 
Legii 12/1990. Numărul 
mare al sancţiunilor con

discutată care, se pare, 
se accentuează în perioa
da tranziţiei către eco
nomia de piaţă. Cert este 
că-i foarte greu de stă
pânit ■ în totalitate. Noi

cu distrugeri de bunuri şi 
suferinţe. Nerespectarea 
semnificaţiei indicatoare
lor de circulaţie, viteză ex
cesivă, conducerea unor 
autovehicule neînmatricu

ihultitudine de factori, în 
principal de lipsa resurse
le* materiale şi umane 
necesare. Personal, sper 
să fim poliţişti şi atunci 
când efectivul Poliţiei mu

aplicarea Legii!
travenţionale aplicate şî 
valoarea de peste 7000000 

. lei a bunurilor confisca
te numai în ultimele 3 
luni, scot în evidenţă prio
ritatea acordată acestei 
probleme De asemenea, 
pentru a contribui la men
ţinerea unei imagini civi
lizate a municipiului, am 
sancţionat comerţul stra
dal neautorizat.

— Despre corupţie se 
vorbeşte mult astăzi.

— Da. Corupţia este o 
problemă larg dezbătută şi:

ne propunem îndeplini
rea întocmai a obligaţiilor 
ce ne revin din măsurile 
adoptate de Guvern pri
vind corupţia.

— Infracţiunile la Legea 
circulaţiei au creseut sau 
au scăzut în ultima Vre
me ?

— Au scăzut. Cu toata 
acestea, prea multe sunt 
cazurile în care conducă
torii auto sub influenţa 
băuturilor alcoolice comit 
accidente. Greu se price
pe însă că ele se soldează

late — sunt doar câteva 
din problemele cu care se 
confruntă zilnic agenţii de 
circulaţie Probabil că 
numai prin înăsprirea sanc
ţiunile* se va reuşi dis- 
ciplinizarea pietonilor şi a 
conducătorilor auto,

— Faţă de problemele 
complexe cu care poliţia 
se confruntă fn ziua de 
azi, cum apreciaţi dotarea 
tehnică şi umană de care 
dispuneţi ?

— Cercetarea judiciară 
este . îngreunată azi de o

nicipiului Deva va fi în 
concordanţă cu situaţia o- 
perativă, aslgurându-se 
continuitatea reală timp 
de 24 ore, când vor exis
ta autovehicule care să 
patruleze permanent- şi să 
intervină operativ la toate 
solicitările. De asemenea, 
când vom avea staţii de 
radio emisie-recepţie pen
tru toate cadrele şl, de ce 
no, o bază solidă de da
te care, stocate şi struc
turate pe computer, poate 
conduce la reducerea timpu

lui, a costurilor şi prin
derea rapidă a infractorilor.

— Colaborarea eu * «ăi
lalţi factori cu care con
lucraţi, cum o consideraţi ?

— Colaborăm -bine cu 
organele de procuratură şi 
justiţie. De fapt, scopul 
tuturor este aceia de a- 
flare a adevărului cu res
pectarea drepturilor pre
văzute de lege.

—  Desigur, multe ar fi 
de spus într-o asemenea; 
discuţie. Spaţiul însă... 
Dacă vreţi să subliniaţi 
ceva fn încheiere.

— Ar fi mai multe. 
Vreau să spun doar că 
poliţia are Obligativitatea 
şi libertatea de a se per
fecţiona ca instituţie de 
apărare a drepturilor o- 
muluj. Aceasta, în contex
tul înţelegerii necesităţii 
de a acţiona fără comple
xe pentru a aplica Legea 
în sensul şl spiritul ei. Fă
ră  subiectivism, fără ură 
şi resentimente, cu drepta
te şi respect faţă de se
menii noştri.

■3g£. M>fe * wtei*:
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1,5 milioane de lei, bani pe 
care-i folosim pentru sta
tuia lui Avram Iancu, bi
serici, înfrumuseţarea o- 
raşului, şosele etc. Numai 
în luna trecută, suma de
pusă de cetăţeni s-a ridi
cat la 4i milioane de lei, 
bani pe care i-aîn folosit

“ - u l

mit si
în scopurile publice sus 
amintite •  La actualele 
campionate europene, cele 
două echipe campioane de 
baschet, feminin şi- mas
culin, au fost susţinute fi
nanciar. de către societatea 
„Caritas", echipe care nu 
au avut bani să se înscrie 
la aceste competiţii euro
pene» Cetăţenii care m-au

¥—¥—¥—¥—¥—¥—¥—¥—¥— ¥—¥—¥ — ¥—¥ — ¥—¥—¥—¥—¥—¥—¥—¥—¥

. Recent, în Sala Sportu
rilor „Dacia" din,Baia Ma
re s-au desfăşurat între
cerile Campionatelor Na
ţionale de gimnastică pe 
echipe pentru junioare, la 
care au participat spor
tive din întreaga ţară.

Concursul a fost deo
sebit de important în de
semnarea campioanelor pe 
echipe şi pentru stabili-

Echipa de categoria a 
IlI-a, alcătuită din Alina 
Mogoş, Diana Oprea, Ralu- 
ca Blăharu, Tatiana Ma
nea, Loredana Mureşan, 
Ramona Chioreanu, antre
nori Olimpia Tofan şi La- 
dislau Gero, coregraf Do
rina Borbeanu — a cuce
rit locul întâi, medalia de 
aur şi două frumoase cupe 
oferite de organizatori. To-

Gimnastele de la C.S.S. „Cetate" 
Deva din nou campioane naţionale
rea primelor 36 de gim- 
naşte la individual ia fie
care categorie de partici
pare, acestea calificându- 
se automat pentru „na
ţionalele" din toamnă de 
iâ Bacău.

Putem afirmă că şi de 
această dată gimnastele de 
la C.S.Ş. „Cetate" Deva 
s-au impus net, dând do-, 
vadă de o bună pregătire , 
şi mai ales de ambiţie în 
lupta * cu câteva competi
toare susţinute de sponsori 
generoşi.

Echipa de' categoria a 
lV-a (antrenori Mirela Su
cala şi Sorin Toltoan), la 
prima participare la un 
concurs de nivel naţional 
a reuşit să cucerească o 
medalie de argint, totali
zând 162,862 puncte, de
vansată fiind de echipa 
C.S.Ş. Bârlad," dar situân- 
du-se înaintea secţiilor 
din Constanţa, Steaua, Di
nam© şi Focşani.

Au evoluat pentru C.S.Ş. 
„Cetate" Deva : Emanuela 
Ungureanu, Mădălina Ciov, 
Lenuţa Slabu, Florentina 
Bira, Ramona Vodă şi Ma- 
rilena Neamţu, iar la in
dividual Andreea Baiu, co
regraf Dorina Borbeanu

Ziua a doua de concurs 
a adus pentru delegaţia de- 
veană şi pentru grupul d8 
susţinători prezenţi în sa
lă cea mai mare bucurie 
— 2 medalii de aur în 
întrecerea echipelor.

tal general — 185,875 —
gimnastele noastre surcla- 
sându-le pe cele de la Plo
ieşti şi Constanţa, care au 
venit ca favorite.

La categoria a Il-a, e- 
- chipa C.S.Ş; „Cetate" De

va a fost favorită şi a câş
tigat cu un punctaj exce
lent locul I — 188,400 pet, 
clasându-se înaintea e- 
chipelor din Ploieşti şi 
Focşani. Au evoluat în e- 
chipa deveană: Ioană Gu- 
rău, Raluca Suciu, Luciea 
Rusan, Cristina Muntean, 
Mihaela Pohoata, Maria 
Olaru — antrenori Liliana 
Cosma şi Ioan Cărpinişan. 
Au mai punctat şi s-a cali
ficat pentru finalele la in
dividual Ramona Mureşan 
şi Anuţa Cicioc.

La categoria I să no
tăm faptul că fetele pre
gătite de antrenorul Cris
tian Enoiu şi de Camelia 
Mândricel au reuşit să se 
califice în finalele de in
dividual. Ne vor reprezen
ta la toamnă Corina Lase, 
Alina Ciobanu, Mihaela 
Bălan, Noemi Mantz şi 
Mariana Toma.,

O notă bună şi pentru 
gimnastele de la C.S.Ş. Pe
troşani (antrenoare Dorina 
Budică), care au evoluat 
frumos la Baia Mare şi ău 
primit note bune — Ada 
Cioclei, Luminiţa Ghior- 
ghies si Simirta Argeşeanu.

NICOLAE GA VREA, 
colaborator

ales în funcţia de primar 
al municipiului Cluj-Na
poca au devenit cei mai 
bogaţi, oameni din ţară. 
Şansa pentru alţi locuitori 
din ţară ca să devină mi
lionari este aceea de a-i 
determina pe primarii Con
venţiei Democratice să-şi 
dea demisia şi să ofere 
ocazia P.U.N.R.-ului de a
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BANCA ROMANĂ PENTRU DEZVOLTARE j 
Angajează urgent J
■  doi economişti, |

din care unul (bărbat) la Sucursala' 
v Deva şi unul la Agenţia Haţeg. j
Cererile se depun personal la Sucursala* 

Deva, respectiv Agenţia Haţeg. (474) |
A- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I

.... - .. ■ %
S.C. „AGROMEC“ SA DEVA )

Str. Depozitelor, nr. 10, tel. 621902. j 
VINDE: 1
•  grape disc GDP—1,8 şi GDP—2,2 •  ca

bine tractor U—650 (cu accesorii) din stocul J 
existent la sediul unităţii.

\

(464) j
AI
AIGRUPUL ŞCOLAR MATERIALE DE 

CONSTRUCŢII DEVA 
(Liceul de Chimie)

Organizează concurs de admitere pentru 
anul şcolar 1993—1994 în meseriile:

•  LICEU — laboranţi — 30 loc.uri 
(clasa a IX-a)

— fabricarea mobilei — 30 locuri
•  ŞCOALĂ PROFESIONALĂ :

(an 1)
— instalatori tehnico-saniţari şi gaze 

— 30 locuri
— lăcătuşi mecanici •— 15 locuri (cu

contract)
— electricieni — 15 locuri (cu contract)

(471)

I
AI
A

I
A

I
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I
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AIA

S.c. „EUROVENUS“ !
Cu sediul în Deva. |
Anunţă intrarea în circuitul turistic inter- * 

naţional a primului Hotel privat, la categoria 4 1 

stele, din judeţul Hunedoara. ;
„HOTEL VENUS“ oferă turiştilor şi oame-1 

nilor de afaceri, prin dotările şi condiţiile deo-' 
sebite de cazare, siguranţă şi linişte, un confort |  
necesar special. (TV sateliţi telefon internaţio- j 
nai, fax, sală de protocol, grădină, garaj pentru jf 
fiecare apartament etc.). j

Localitatea Deva, situată pe Drumul Euro* I 
pead Budapesta — Bucureşti(400 km de Bucu- » 
reşti — 400 km de Budapesta), poate deveni p t la f 
Hotel Venus un oraş principal în agenda Dvs.j 
de călătorie. î

Hotel Venus — locul ideal de repaus a i| 
oamenilor de afaceri. *

*— liniştea mult visată pentru vacanţa Dvs { 
Rezerva de locuri şi informaţii suplimentare J 

la tel. 612243, sau direct la recepţia Hotelului i

pune primari din partea 
formaţiunii noastre politice, 
de a-i face fericiţi şi pe 
alţi locuitori ai României. 
Sperăm ca la 4 iulie să â- 
vem un primar din partea 
P.U.N.R.-ului şi la Petro
şani, dându-le astfel locui
torilor de aici şansa s-o 
ducă mai bine decât a- 
cum.

str. Eminescu, nr, 18. (469)',I

SOCIETATEA ,.ATENEUL ROMĂN“ 
UNIVERSITATEA ECOLOGICA A 

TIMIŞOAREI

Aprobată de Guvernul României cu adresa 
nr. 10769/16 oct. 1991

Primeşte opţiuni de înscriere pentru exa
menul de admitere din 8 iulie a.c. l a :

•  Facultatea de ştiinţe juridice şi politice 
cu secţiile :

— drept, jurnalistică, ştiinţe politice, 

j •  Facultatea de ştiinţe ecologice

•  Facultatea de ştiinţe economice

Informaţii şi înscrieri Ia secretariatul uni- 
versităţii, zilnic între orele 10—18. Telefoane : J 
162032, 163892, int. 48. - (470) I

U. M. CUGIR |

Reaminteşte celor interesaţi că organizează 
licitaţie publică în ultima joie, ora 12, din 
fiecare lună a anului curent, pentru vânzarea 
de mijloace fixe şi închirierea spaţiilor dispo
nibile rămase de la licitaţia precedentă.

Următoarea licitaţie va avea loc joi, 24. 
06. 1993, ora 12.

Informaţii suplimentare se pot primi zil
nic între orele 9—15, de la Serv. ME., telefon 
096/752420, int. 160 sau 096/753231.

(482)

OCOLUL SILVIC DEVA 
str. Gh. Bariţiu, nr. 5

Anunţă licitaţie în data de 1 iulie 1993, 
ora 10, Ia sediul ocolului, pentru proiectare 
sediu ocol. Documentaţiile se vor ridica, con
tra cost, de la sediul ocolului, începând cu 
data apariţiei anunţului. (480)’

S.C. „CARMETAPLAST"

DEVA S.A.

Angajează urgent următorul personal;
•  1 (un) frezor, categ. V—VI
•  l(un) rectificator, categ. IV—V 
Persoanele încadrate vor beneficia de per

mise C.F.R. şi grupa a n-a de muncă.
(476)

S.C. SCELIF S.A.

cu sşdiut în DEVA, str. Depozitelor, nr. 6
Organizează în ziua de 08.07.1993, ora 10, 

la sesHui « a iiiţ ii; . ■
L I C I T A Ţ I E

pentru vânzarea unor mijloace fixe dbi 
dotare şi închiriere spaţiu imobiliar.

Lista mijloacelor fixe ce se licitează se află 
afişată Ia sediul unităţii.

Informaţii telefon 62 34 21.
(483)

Faza pe „Vestrel“ 
Braşov —

In zilele de 17, 18, 19
iunie a.c. a avut loc, la 
S.E.T.T.P.P.L. Orăştie, fa
za pe Regia de exploata
re a lemnului „Vestrel" 
Braşov, a concursului fa- 
sonatorilor mecanici Au 
participat câştigătorii lo
curilor I la etapele pe su
cursalele din cadrul re
giei. După susţinerea pro
bei practice şi a poligo
nului — într-un parchet 
din S.F.E. Geoagiu şi în 
cunoscuta staţiune balneo

climaterică — s-a proce
dat la notarea rezultatelor. 
Din păcate, cei doi repre
zentanţi ai sucursalelor din 
judeţul nostru — respectiv 
de la Deva şi de la Orăş
tie - -  nu s-au clasat în 
primele 5 locuri, care au 
obţinut dreptul de partici
pare — alături de cei 10 
clasaţi pe regiile Bucureşti 
şi Suceava — la faza pe 
ţară, ce va avea loc. în 
25, 26 şi 27 iunie la Câm- 
pina. (D. G.).

Pe strada Mihai Vitea
zul, la nr. 24 A, din Haţeg, 
meseriaşul în croitorie, dl 
Eugen Neiconi, a deschis 
un atelier de croitorie pen
tru bărbaţi, cu patru croi
tori de înaltă clasă. Cu 
materialul clientului sau al 
firmei se execută orice 
confecţii pentru bărbaţi 
Este de remarcat şi amă
nuntul că tarifele sunt 
mai mici decât cele prac
ticate în secţiile de pro
fil ale cooperaţiei meşte
şugăreşti. (N. S.j.



Federaţia Sindicatelor Miniere din România 
Liga „Solidaritatea *92“ D eva

C om unicat
în data de 21 mai 1993, la sediul R. A. 

Cuprului Deva au început negocierile Con
tractului Colectiv de Muncă pe anul 1993.

Pentru a avea condiţiile optime de nego
ciere, sindicatele din subunităţile regiei au fă
cut demersurile necesare în mai multe rânduri 
la toate forurile competente (Ministerul Fi
nanţelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei So
ciale, Departamentul Minelor şi Geologiei, in
clusiv la primul ministru).

Cu toate acestea, nu s-a putut finaliza con
tractul colectiv de muncă, întrucât administra
ţia (R.A. Cuprului Deva, Departamentul Mine
lor) nu a manifestat înţelegerea necesară faţă 
de solicitările sindicatelor.

, ANIVERSARE
•  Dragul nostru Bogdan 

.Oprea, din Ribiţa, astăzi 
6ând împlineşti 2 anişori, 
ţ l  dorim ca un dulce şi 
Hiav soare să-ţi lumineze 
calea şi inima. Cu drag 
marna, bunicul, bunica.
' - v  (7761)

VĂNZARI-
j CUMPĂRĂRI V£
‘ •  Vând apartament trei 

camere, confort I, staţie 
250 W, 2 difuzoare 250 W, 
80 ohmi. Relaţii telefon 
625427.

•  Magazinul ATLAN
TIC, din str. O. A. 
Roşetti, nr. 2, telefon 
626168, vă oferă îm
brăcăminte din im
port la preţuri deose
bit de avantajoase.

(7743)

•  Vând pavilion apicol 
20 stupi. Călan, 731174, o- 
rele 18—22.
t (7757)

•  Vând butelie aragaz
şi aragaz 3 ochiuri. Te
lefon 628905. (7788)
, •  Vând frigider mijlo

ciu, în garanţie. Telefon 
614553. (7790)

•  Vând Dacii break şi 
Dacii berline, stare bună, 
fabricaţie 1988, 1989, 1990, 
rARO Diesel, platformă cu 
motor Braşov 1987, 1988. 
tSabor Ioan, str. Dragoş 
Vodă, nr. 18, telefon 625050.

(7672)
•  Vând Dacia 1 310 break

4989 şi Dacia berlină 1987. 
Deva, str. Vulcan, nr. 1, 
telefon 625717. (7758)

•  Vând dublu radioca-
şeţofon japonez, boxe de
taşabile. Telefon 615193, 
$upă ora 18. (7784)

m Vând apartament 2 
camere, zona Bălcescu, bl. 
& telefon 621236.

(7765) -
•  Vând videoplayere Tu

nai şi Orion cu telecoman
dă, sigilate, preţ foarte 
convenabil. Telefon 622685.

(7738)
•  Vând apartament 2 

camere, etaj I, confort I, 
Bona pieţei, preţ 7 000 do
lari. Deva, telefon 613780.

(6942)
•  Vând urgent mobilă 

dormitor şi alte obiecte. 
Telefon 611552.

(7793)
•  Vând motor Mercedes 

800 D, caroserie 200 D, pun
te faţă şi spate. Căstăian 
Dctavian, Romos, 156.

(7802)
•  Vând apartament 3 

pamere, decomandate, con

fort I, parter, sau schimb' 
cu apartament 2 camere, 
Deva. Relaţii la telefon 
62 09 53. -  (6473)

•  Vând caroserie Re
nault 18. Reiaţii, telefon 
656325. . (-7803) ;

•  Vând corpuri încălzi
re (radiatoare) din fontă 
şi tablă. Telefon 619413.

(7804)
•  Predau contract 2 a-

partamente. Relaţii, Deva, 
Micro 15, bl. 66, ap. 18 şi 
21. (7806)

, •  Vând dozator ita
lian, sigilat, 3+1 ca
pete. Telefon -716591.

(7814)

•  Vând pompă stropit
pomi, cartofi, din alamă, 
10 kg. Anglia. Telefon 
615449. (7812)

•  Vând Skoda MB 1000,
cu motor fezervă, în sta
re de funcţionare, preţ 
300 000 lei. Deva, Primăve
rii, 4. (7810)

•  Vând Audi 80 D, în
matriculat şi video Elta, la

\ preţ foarte convenabil. De
va, Dacia, bl. 26/31.

' (7808)
•  Vând Fiat Ritmo Die

sel 1985, 5 portiere, alb, 
după ora 16. Telefon 619467.

(7819)
•  Vând butelie aragaz

normală. Telefon 617343, 
după ora 16. (7825)

•  Vând camion Merce
des Diesel, 3,5 tone, fur- 
gonetă Citroen 830 kg, mie
re de albine 700 kg. Te
lefoane 625325, 617508.

(7820)
•  Vând corturi de 6 şi 

2 persoane şi rucsac cadru 
noi. Telefon 626189.

(7827)
•  Vând urgent cu preţ

negociabil cruce marmu
ră cioplită 75 000 lei, barcă 
pentru pescuit 70 000 lei, 
computer Schneider 646 — 
200 000 lei, televizoare co
lor 35 000 lei/buc. Simeria, 
G. Coşbue, 16. (7817)

•  Vând televizor color
Grundig. Informaţii tele
fon 714994. (7818)

•  Vând garsonieră Goj- 
du, Aleea Viitorului, bl. 
0  4, sc. I, ap. 33. Informa
ţii între orele 17—22.

(7824)
•  Vând urgent aparta

ment 4 camere, confort î1, 
mobilat, zona M. Emines- 
cu, telefon 620213.

(7823)
•  Vând apartament 2

camere, Micro 5, negocia
bil. Informaţii telefon 
722021. * (7179)

•  Vând tractor U 650,
nou, 130 ore. Fţunedoara, 
telefon 724271. (7180)

•  Vând Dacia 1310, Un
garia, 1986, 57 000 km. Hu
nedoara, V. Babeş, 4, te-

Acest lucru a creat premisele declanşării 
unul conflict de muncă, conflict ce nu a putut 
fi conciliat nici de reprezentanţii Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale. .

în consecinţă, sindicatele din subunităţile 
Regiei au hotărât să se folosească de toate for
mele de luptă sindicală pentru obţinerea 
drepturilor solicitate.

SINDICATELE AFILIATE LA LIGA 
„SOLIDARITATEA *92“ DEVA, 
SINDICATUL LIBER BĂLAN, 

SINDICATUL LIBER MOLDOVA NOUĂ, 
SINDICATUL LIBER ROŞIA POIENI,

(494) i
lefon 724364. . (7182)

•  Vând căsuţă metalică 
şi cazan aramă 250 1. Hu
nedoara, M. Eminescu, 3 A.

i v (7183)
•  Vând apartament două 

camere, zona Teatru. In
formaţii telefon 717136.

. (7184) .
•  Vând televizor Croma

tic (color), televizor Venus 
5 (alb-negru), videorecor- 
der Samsung, casete video 
înregistrate, negociabil. Te
lefon 715681. (7185)

•  Vând urgent, preţ con
venabil, VW Passat, benzi
nă motor, 37 000 km, ft 
blană polară. Informaţii 
telefon 713409. (7188)

•  Vând urgent garso
nieră, confort I, centrul 
vechi. Telefon 724943.

(7189)
•  Vând autocamion per

fectă stare funcţionare, 
marca SR 132, cu.un ru 
laj de 4740 km, tracţiune 
pe ambele punţi. Relaţii 
Beiuş, la telefon 212822.

(7190)
•  Vând antenă satelit 

180 000 lei. Hunedoara, 
bdul Corvin, 5/2.

(7197)
•  Vând garsonieră, con

fort I şi maşină de înghe
ţată. Hunedoara, telefon 
712821. (7199)

•  Vând Volvo Diesel cu 
motor rezervă, 900 000 lei, 
Simeria, telefon 660947.

(6474)
OFERTE 

DE SERVICII
•  Liceul teoretic lila 

organizează concurs de ad
mitere pentru anul şcolar 
1993—1994. înscrieri până 
în 30 iunie 1993. Liceu — 
mate-fizică (real) — 30 lo
curi (clasa a IX-a) — fi
lologie (uman) — 30 lo
curi Şcoala profesională (1 
an) — mecanic pentru ex
ploatarea tractoarelor şi 
maşini agricole (30 locuri) 
— 1 clasă, mecanic pentru 
repararea tractoarelor şi 
maşinilor agricole (30 lo
curi) — 1 clasă. Obţin Ia 
absolvire permisul de con
ducere B, 0, F.

(7809)
•  S.G. MAREL SCS e-

fectuează zilnic transport 
persoane pe ruta Deva — 
Cluj (Caritas), începând cu 
data de luni, 28 iunie 1993. 
Sosirea în Cluj Ia ora 6 
dimineaţa. Informaţii Ia 
telefon 625838, după ora 
20. (7508)

•  POSESOR viză e- 
fectuez ca şofer (cat. 
B) transporturi în 
Austria şi Germania. 
Informaţii Hunedoara, 
tel. 716842. (7798)

•  Agenţia „Ina Turist" 
organizează lunea, miercu

rea şi vinerea transport 
persoane pe ruta Deva — 
Cluj (Caritas) şi retur. In
formaţii zilnic, după ora 
16. Tel. 625064. (6919)

•  S.G. MECOPA Ş.R.L.
Deva angajează frezori, 
lăcătuşi confecţii metalice, 
sudori. Informaţii la te
lefoane 621297 şl €15122, 
după ora 20. (7807)

•  îngrijesc 2-3 copil: In
tre 1 şi 5 ani la domi-

: ciliul meu. Deva, Micro 
15, bl. 77, sc. 3, ap; 51.

. (7764)
•  RATP Deva efectuează

excursie Deva Alba IU- 
lia; — Cluj/  (Caritas). Ple
carea în fiecare vineri  ̂
ora 16 şi înapoierea sâm
băta, ora 16. Preţ infor
mativ 2 000 lei. Relaţii la 
telefon 621852. (7828)
, •  Centrul de colectare a 
laptelui Orăştie, str. ,©. 
Coşbue, nr, 12, angajează 
urgent dogari. TeL 642829.

(7745)
SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE
•  Schimb (vând) apar

tament 4 camere, zona Băl
cescu, cu casă în Deva. 
Relaţii la telefon 626784, 
familia Covacs. (7815)

•  Schimb apartament 2 
camere cu gârsonieră, plus 
diferenţă. Deva, str. Emi
nescu, bl. 48/71, după-amia- 
za. Telefon 620263.

(7785)
•  Schimb apartament 2

camere, intrări separate, ca 
apartament 3-4 camere. Te
lefon 721750. (7181)

ÎNCHIRIERI
•  CAUT garsonieră pen

tru închiriat. Zona centra
lă, Hunedoara. Relaţii te
lefon 724232. -(7198)

DIVERSE
•  Cu autorizaţia 8087,

din 28 mai 1993, eliberată 
de Consiliul Judeţean Hu
nedoara, a luat fiinţă Aso
ciaţia Familială „Oty", cu 
sediul în Hunedoara, re
prezentată prin Gânţăgan 
Octavian, cu obiectul ac
tivităţii comercializare cu 
ridicata şi amănuntul bău
turi alcoolice, răcoritoare, 
produse alimentare, In
dustriale, electrice, elec
tronice, tricotaje, confecţii, 
ţesături. (6990)

•  Cu autorizaţia 8135 din 
28 mai 1992, eliberată de 
Consiliul Judeţean Hune
doara, a luat fiinţă Asocia
ţia Familială „Venus", re
prezentată prin Pech Emil- 
Cristian, cu sediul în 
Orăştie, cu obiectul activi
tăţii comercializare pro
duse alimentare şi indus
triale, consignaţie.

(7791)
•  Persoanele ce au gara

je în curtea de pe str. KL 
Eminescu, 77, sunt rugate

sS le evacueze urgent 
Proprietarul. (7787)

•  Cu autorizaţia 7698, 
din 14 decembrie 1992, e- 
liberată de Consiliul' Ju 
deţean Hunedoara, a luat 
fiinţă Asociaţia Familială 
„luhos Minuca", reprezen
tata-prin luhos ‘ Minuca, 
eu obiectul activităţii croi
torie cu desfacere. (7161)

•  Cu autorizaţia 8155, 
din 28 mal 1993, eliberată 
de Consiliul Judeţean Hu
nedoara, a luat fiinţă Aso
ciaţia Familială „Petac 
Augustln", cu sediul tn 
Hunedoara, cu obiectul ac
tivităţii comercializare 
mărfuri alimentare, indus
triale, aparatură electronică, 
articole auto-moto. (7733)

•  Mulţumim doamnei
primar a comunei Burjuo 
pentru împărţirea pămân
tului. Consilier Cosma, Do- 
kra- (6938)

COMEMORĂRI

•  A trecut 1 an şl ju 
mătate de când ne-a pără
sit dragul nostru soţ, tată 
şi bunic

PETRU PLETER,
din Şoimuş. Familia.

(6914)

. DECESE

♦  Anunţăm trecerea 
în neant a celui mai 
scump soţ şi tată 

TRAIAN 
GÂRBOVEANU, 

din Hunedoara. Soţia 
şi fiica.

înmormântarea —vi
neri, 25 iunie, la Cimi
tirul Popa Şapcă.

_________ (7191)

•  Adio. Atât mai. poate 
spune scumpa lui soţie 
Daniela iubitului său soţ

POPA VALENTIN, 
care a părăsit-o la 32 de 
ani, după 5 ani de căsni
cie fericiţi. Ai lăsat în ar
ma ta lacrimi amare şi un 
gol care nu se va umple 
niciodată. Ai fost prea bun, 
ne-am bucurat prea puţin 
de fericire.-

Dumnezeu să te ie rte !
Nu te voi uita niciodată.
înmormântarea are loc 

azi, 24 iunie 4993, ora 14, 
de la Casa mortuară Deva, 
la cimitirul Bejan. (7838)

m Scumpul meu tătic
POPA VALENTIN, 

m-ai părăsit prea devre
me. Prea puţin am avut un 
tată adevărat A fost prea 
frumos să cresc alături de 
amândoi fericită. Moartea 
fulgerătoare te-a luat pen
tru totdeauna.

Nu voi uita niciodată 
dragostea ta. Dumnezeu să 
te odihnească tn paca îţi 
spune scumpa ta fetiţă, 
care a rămas orfană de 
tată, la numai 3 anişori.

Adio. (7838)

•  Atât mai putem să 
zicem. ^Dumnezeu să. te 
ierte, dragă ..

VALENTIN
şl nu te vorit uita nici
odată. Cumnaţii Jenicu, 
Ionică, Petrică, socrii Li- 
viu şi Dorel, soacra Iozefi- 
na. (7838)

•  Cu mare durere In 
suflet ne luăm un ultim 
rămas bun de la scumpul 
nostru fin, care' ne-a pă
răsit la numai 32 ani,

POPA VALENTIN
Naşii familia Marian 

Eugen şi Măria. (7838)

•  Un ultim omagiu 
scumpului nostru

POPA VALENTIN „ 
din partea moşilor Iluţă, 
Florîca, Eugen şi bunica 
Rozalia. (7838)

•  Unchiul Petru, mă
tuşa Dorina, Carmen şi 
Nicuşor, verişori, «deplâng 
moartea fulgerătoare a dra
gului lor

VALENTIN POPA
Ii vom păstra o veşnică 

amintire. (7837)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„MACON“ S.A. DEVA 

Efectuează 2 transporturi pe săptămână cu 
maşini de 20 to pentru beneficiari din Unga
ria, pe ruta DEVA — DEBRECEN.

Căutăm societăţi comerciale care aduc mar
fă din zona Debrecenului, în vederea stabilirii 
unui parteneriat adecvat.

Informaţii suplimentare Ia telefoanele 
613930, 612333, int. 131, 160.

, <486),

! S.G. ACOMIN S.A. CLUJ,
FILIALA HUNEDOARA — DEVA 

| strada Ulpia, nr. 15 •
{ Angajează urgent pentru lucrări în judeţ: 
| •  inginer, subinginer, maistru cu expe-
j rienţă în construcţii pentru lucrare
j „captare cu apă“ Boita — Haţeg, de

I
 preferinţă din H aţeg..

•  dulgheri, zidari, individual sau echipă.

Relaţii Ia telefoanele 618161, 615294.
(487)

------------ ---------- ------------ — — — .

S.G. COMAT S.A. 
HUNEDOARA

Anunţă pe această cale toţi beneficiarii 
că, începând cu data de 01.07.1993, plăţile 
pentru mărfurile livrate în valoare de până la 
250 000 lei. se vor face în numerar, în con
formitate cu Circulara nr. 7/24.02.1993, ela
borată de Banca Naţională a României.
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