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STÎiîBfr»fc-
drjjl ^Anului internai ; 
pentru g a r a n tă "  cu scopul 
da a  lâssa  „ o. campanie - 
pentru mobilizarea : opini
ei publice pentru o mai 
mare tolerantă şi de a  îm
bunătăţi ‘ programele de 
educaţie pentru tineret în 
scppul menţionat.

- A intrat în practica la neînţelegeri şi dispute 
legislativă românească — între executiv şi legisla- 
şi rju humaj — ca atunci: tiv," cu dureri' de cap 10 
când parlamentul se a- rândul populaţiei, al «e- 
fîă In vacanţă (şi se a- jor cşve se lovesc de 
flă' destul de m ult în efectele legilor sau or- 
cursul unui an), guver- donanţelor. *
nul să emită ordonanţe Şj poat(, nu.j rău ca
cu putere de lege.. In pariarnentul să declare 
baza acestui principiu legală ordonanţa nr. 50 a
democraţie, in 12 au- guvernului, deci taxa de 
gust 1994, guvernul a e- * - .. . - ..
mis Ordonanţa nr. 50, trecere a frontiere, sa fie i 
prin care se stipula per- PlatRf> « W u â n d  nu-1 
ceperea unei taxe de marul excesiv al dePla’ 
15000 de lei pentru fie- sărilor peste graniţă, ale 
care persoană care trece 'unor persoane, treceri 
frontiera României. Do- efectuate nu întotdeau- 
cumentul a fost pus in na în interesul ţării, cu 
aplicare, în pofida de- condiţia însă ca banii 
ciziei Curţii Constituţia- încasaţi .să fie folosiţi 
nale, publicate şi în MU- în scopuri care privesc 
nitorul Oficial din 21 de- mari nevoi ale popu- 
cembrie 1994, de nele- laţieî 
galitate a respectivei or-, ş; încă ceva Luând j
aonanţe. „ dezbatere sesizarea a 53

Sjf toate aceştea, gu- de deputaţi, potrivit că- 
vemul a hotărât apb- reia Legea privind abi-

cs  s \ ri o r r L “; vcare are suveranitate le- emi.te ordonanţe este île- !  

gislativă, se va . pronun- gala.v Curtca Constituţio- \ 
ţa dacă ordonanţa este nala. a României a - dem  ţ 
■său nu constituţională, că, întrucât legea „ res- i 
Deci, a r fi de, aşteptat . pectivă eşţe ordinară‘7 
până ce parlamentul îşi Şi_ nu Organică, este con- J 
vă relua "activitatea după stituţională. Aşa că, până j 
binemeritata vacanţă de revine parlamentul din l 
iarnă. . y vacşijţă, guvernul , Va-J

Este îheâ o stare de mai -fetite şi alte ofdo- J 
fapt ambiguă pasată în- nanţe.. Măcar de-ar slu- ţ 
tre guvern şi parlament, ji binele naţiunii. , i 
peste fileul Curţii Con- 5 ■ J
stituţionale, care dă loc DUMITRU GHEONEA \Anul VII •  Nr. 1295 •  JOI, 12 IANUARIE

tonii francez CHAR-
. LES PERRAULT (m. 

1703); .
•  1845. S-a născut filolo

gul şt lingvistul ro
mân AL. LAMBRIOR 
(m. 1883):

•  1866. Moare, Ia Cer
năuţi, filologul ARON 
PUMNUL fa. 1818);

•  1876. S-a născut scrii
torul american JACK 
LONDON (m. 1916);

•  1877. In războiul pen
tru ' independenţă, tru
pele române ocupă, 
după un atac fulgeră
tor, localitatea Smâr- 
dau, punct important 
al sistemului turc de 
apărare al Vidlnului;

IDEOLOGIA, POLITICA Şl ECONOMIA
formare (statul de drept) J 

>de a gospodări avuţia |  
ţării. Datorită privatizâ- * 
ţi t  len te  şi incipiente, I 
Statui rămâne proprietar * 
ţde fapt), dar nu mai |  
j^pate conduce (de drept) J 
ceunnmia. Mai mult, k 
gospodarul "Şef a i  ţă r i i !  
din acea perioadă, cu J 
mare succes în partea fe-1 
mininâ a electoratului, J 
declară economia romă-1 
nească drept o „grămadă * 
de fier „vechi", descura-1 
iânci parteneri economici J 
tradiţionali sau '  even- |  
tuali noi-parteneri. Con- * 
ducerea centralizată de j 
odinioară 'este desfiinţată |  
(în locul ei nu se pune J 
nimic),. întreprinderile se |  
•pulverizează în societăţi * 
pe acţiuni (dar fără ac-'J 
ţionari), apar tot felul de * 
regii autonome (aulono- 1 
ine faţă de cine?) etc. * 
etc. y j

De teama de comunism, J 
guvernul îşi ia mâinile |  
de pe industrie, iii spe- * 
ranţa că economia de I 

• piaţă va rezolva miracu- J

I Între multiplele greu-
* tă ţ i ,— în marea lor par- 
I te,-f desigur, ■ obiective —
* întâmpinate în acest lung 

J  druin al tranziţiei' către 
. economia cie piaţă, se îrt- 
] scriu şî cele subiective,
* adevărate „ctiie în tălpi", 
t pe care ni le-am bătut’ 
i , singuri, 'datorită " unor 
î  confuzii ideologice şi u- 
1 nor jocuri politice, cu
- > consecinţe deosebit de 
|  grave in planul eeono- 
. micului,, accelerând şi a- 
|  gravând ritmul „căderii 
J libgfe“ de  după decem- 
î brie 1989.
* Să luăm, de exemplu, 
|  celebra de pe acum Le- 
« , ge nr. 18, care îşi pro- 
J ş punea încă din titlu  „li- 
'  eludarea" fostelor CAP 
J etc. etc. ' De teama de a 
|  nu fi etichetaţi drept co-
* munişti sau neocomunişti, • 
|  parlamentarii de atunci
* au adoptat în  graba le-- 
I gea, dând cale liberă

I devastării sau vânzării 
pe nimic a bunurilor fos- 

J telor «CAP-uri, la bunul 
I plac ai unor comisii con- 
J stituite ad-lioc, în care 
I s-au aflat destui membri 
'  care au deturnat în fo

losul personal avuţia 
obştească. Mai m u lt chiar, 
după ce s-au trezit, cu 
pământul în braţe, fără 
bani şi fără utilaje, ţăi 
rănii care s-au asociat 
sau au dorit să se aso
cieze au fost descurajaţi 
şi etichetaţi drept  ̂„co-. 
munişti”," eare inten- - 
ţioneăză să refacă, • sub 
alt nume, fostele coope 
rative. Cât s-a pierdut
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•  Au trecut l i  zile din 
an ; aşi mai rămas 354;

•  Sf. M*ceoHe Tatiana 
diaconlţa şl Eustasia;

#^•«28. Ş-a născut scrii-

•  1909. S-a născut scrii • -f  
torul de naţionalitate |  
maghiară din 'Romănîa |  

v JOZSEF MELIţrSZ. ~1

de pe urma acestor con
fuzii ideologice şi. jocuri 
politice simţim acum în.., 
preţul alimentelor şi al 
produselor agricole în 
general.

O altă confUziâ ideo
logică, voită sau nu(< în 
funcţie de Interesul po
litic, a fost punerea sem
nului de egalitate între 
stat şi comunism ! în 
trucât nu era de bun 
gust politic să aperi in
teresele statului ' (care 
înainte de 1989 a fost 
comunist), s-a negat şi 
dreptul noului stat în (Continuare în pag. a %-a)

TIBERIU ISTRATE

Parcul şi Cetatea din Deva --r peisaj de iarnă. Foto 1*AVEI. LAZA

•  APARTAMENTE VÂNDU
TE.- Din cele 285# de apartamen
te din oraşul Gălan s-au vândut, 
cu plata în rate sau integral 
peste 85 la  sută. In  prezent, la  
unitatea de gospodărie comu
nală şi loca ti vă eig#& un mare 
num ăr de cereri pentru -cum
părarea apartamentelor nevân
dute încă. (Tr. B.)j

•  NOU NASeUŢl. Ea Ofi
ciul stării civile de la  Prim ăria
din Brad, în anul 1^94 au  fost

înregistrate 388 de naşteri. Aceşti 
copii frumoşi' şi sănătoşi au 
umplut de bucurie inimile şi 
sufletele părinţilor. In acest în
ceput de an, în primele şapte 
zile, , au  văzut lumina zilei şase 
copii — patru fetiţe şi doi bă
ieţei. Primul sosit, de fapt, o 
fetiţă, se numeşte Marinela Ignat 
şi este primul copil al familiei. 
Tuturor copilaşilor urarea să 
crească sănătoşi Şi în pace! 
(Al. J.).

- *  .PREŢURI MIGI. „(Suptorul 
de aur", unitate situată în cen
tru l „vechi a l municipiului Hu
nedoara* practică preţuri m id  
la- produsele «re Ie desface .către 
populaţie.: Aici, <J cafea mlcâ 
cos^l l î â  Iei* *ţin s*o 165 Iei,'

iar un ceai 50 lei. Plăcintele — 
şi acestea iefţjne — sunt în per
manenţă proaspete şi calde. 
(Tr. B.).

•  NICI DOUA LOPEŢI DE 
N ISIP? In Autogara din Haţeg 
am oprit greu Dacia. Patina pe 
gheaţă. Autobuzele care pleacă 
şi sosesc păţesc la fel. Cum um
blă călătorii, ce să vă mai spu
nem I Intr-un birou am întâl
nit două doamne funcţionare, 
care. ne-au ţp u s  că „Aşa este, 
dar noi ce să facem ?“. ’Oare 
conducerea autobazei nu  poate 
face rost de două lopeţi de ni
s ip ?  Pe Râu Mare, pe Strei care 
sunt Ia doi paşi, funcţionează 
multe balastiere, după câte cu
noaştem noi. (GIL I. N.).

•  RECIDIVISTUL ŞI SACII. 
Deşi m ai avea de executat o 
condamnare de un  an, Gheorghe 
Mateiaş, din Deva, nu s-a li
niştit. Dimpotrivă, chiar din pri
mele zile ale noului an s-a apu
cat de treabă. Aşa se face că, 
într-o noapte, a fost depistat de 
poliţie transportând jfcrei saci cu 
orz şi unul cu tărâţe. S-a sta
bilit mai apoi că ei proveneau 
clin gospodăria unui cetăţean tot 
din Deva. Să 5 mai remarcăm 
doar faptul că hoţul are 52 de 
a n i ! (V. N.). .

•  Domnul popescu, 
cu ocazia „aniversării 
nunţii de argint,, toas
tează:

-— Drugi oaspeţi; peste 
un minut vă invit la a- 
niversaroa ^momentului 
începerii. războiului de 
30 dc a n i !... .
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Consecventă angaja
mentului • de a sprijini 
„structural şi organiza
toric" Organizaţia simi
lară din România, Cru- 
,ceâ , . Roşiş Germană a
fost reprezentată de eu* 
rând în judeţul nostru 
do către o delegaţie. Dom
nii Fred Thelen, ziarist, 
conducătorul delegaţiei, 
Heimut Lange, Edelbert 
Gantert, Alfred Bern- 
hard au venit eu sar
cina, primită de la or
ganizaţia landului Ba- 
den, de a stabili relaţii 
de colaborare cu oraşe* 
le Orăştie şi Haţeg.

Proiectul’ de colabora
re va fi semnat de par
tea , română şi va opera 
pe Q perioadă de 2 ani, 
cât durează şi acordul 
Intre «jele două organiza
ţii' naţionale. Dar, consi
derau oaspeţii, aceasta va 
fi doar o  primă etapă, 
deoarece există premise

le continuării colaboră
rii, nemţii fiind Incăn- . 
taţi de relaţiile umane 
deja statornicite, cât şi 
de faptul că toate pro
iectele elaborate în  co
mun, toate sugestiile l„or 
au căzut pe un teren 
fertil, au prins viaţă, 
n-au răm as simple vorbe 
teau- hârtii.

Relaţiile de colabora
re cu cele două Oraşe 
hunedorene vizează re
zolvarea unor probleme 
sociale. Proiectele au fost 
dezbătute ta  cete două 
primării, căci in reali
zarea lor un rol hotărâ
tor îl au organele locale. 
Pentru municipiul Grâş- 
tie se urm ăreşte dotarea 
de către Crucea Roşie 
Germană a unul centru 
de urgenţă. La Haţeg, 
urmează preluarea de 
către Crucea Roşie, sub
filiala loca lă, a  unul spa
ţiu, care să fie «mena

ja t şi dotat ca centru de 
asistare şi îndrumare 
pentru perioada când nu 
şuint la şcoală a copiilor 
săraci din oraş "falţii de
cât cei din instituţii de 
ocrotire). Cu acest pri
lej, din partea organiza,: 
ţiiior germane da Crdde: 
ROşie din Bad Sackingen 
şi Waldshut cele două 
subfiliale hunedorene au 
primit un ajutor mate
rial de 270 000 DM. .

întâlnirea .eu vicepre
şedinţii comitetului de 
Cruce Roşie al Filialei 
Hunedoara—Deva, după 
încheierea misiunii In 
cele două oraşe, a mai 
evidenţiat şi alte . aspecte 
şi intenţii privind cola
borarea într-un viitor â- 
propiat. Astfel s-a apre
ciat că există similitu
dini în ceea ce priveşte 
organizarea activităţilor 
de,Cruce Roşie şi modul 
concret In care trebuie

să acţioneze; în caz de 
dezastre, căci problema 
războiului sperăm să nu  
se pună. S-a m al ară ta t 
că în acest an  va fi -rea
lizat un nou seminar, a- 
semănător celui d in  oc- 

,  toni brie anul trecut. Cum 
atunci cei- mai activi şi 
eu cele mai Îndrăzneţe 
idei au fost tinerii, se in
tenţionează ca anul vii
tor să se. realizeze un 
schimb de experienţă în
tre grupele de Cruce Ro
ş ie  ale tineretului din 
cele două ţâri. De ase
menea, . s-a precizat ne
cesitatea . acţionării pe 
l|« ia  convingerii întregii 
Jtopplatii . ca să devină 
disponibilă pentru a aju 
ta, a stimulării diverse
lor organizaţii -de ajutor 

■ um anitar ; ca să  coope
reze, să nu intre în con
curenţă. ;  V

; VIORICA ROMAN “

I
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9.00 Reluarea «misiu
nii din seara preceden
tă r  15,00 Vifieotext; l8,09 
Desene animate * Copii! 
familiei Flintstone; 18,25 
P ip  VIVA; 18,30 Filnt 
documentar •  „Guverna
rea pe înţelesul tutu
ror"; 19,00 Primul pas;-
20,00 Film serial « „E- 
chipa de şoc** .—- cp. 5; 
2M0 Ţara nimănui; 20,35 
C H i VIVA; 21,00 Tele 
jurnal (emisiunea de ştiri 
a  televiziunii , TELE , 7 
M e diu 11 ianuarie); 2l,J0 
FHm serial •  „Vegas", 
ep. 47 ; 22,20 Mitică; 22,25

P ip  v*V 4; J M » ;
titmcasrtei; Kţât Cşoim | 
de c itire ; 23,35 staruri 
pentru totdeauna; 0,00 
Video text.

■v.

t
i

:S X : j<M, ;12..L t«9ă , -

15,00 Yjileotext •  P o 
turile la Bursa de M ăr
furi Timişoara •  Mica 
publicitate « AnttnţUri. 
diverse: 17,00 Observator 
•  Antena 1 : 18,00 Film
artistic •  „Senzaţia11 ; 
19,35 Worldnet •  Wot • 
fcing woinau.

n
_  . «  «Ol ,

damnate
De sărbători — Şi ft» 

special* în preajm a Cră
ciunului şi a Anului Nou 
— cererea şi consamul de 
pâine a  fast mai mare ca 
de obicei la  BCad, ca si tn 
alte localităţi. Fenomenul 
acestâ â  fo it sesizat ime
diat de negustorii pate se 
ocupă cu comercializarea 
pâinii; pentru a  ftiaî 
„ciupf1 ceva In plus de la 
cei care se ştie că nu pot 
rămână fără pâitţe In 
asă de  Sărbători (în ge

neral oafftMâ am ărâţi şi 
cu ban; puţini).

Cu toate că H.G. 
179/1999 Şi H.G. n r .1 206/ 
1993 prevăd c i  agenţii 
-onomici cu capital pri
vat n-au voie să

nr.

pâinea decât la  preţurile 
de desfacere cu amănun
tul practicate de unităţi
le de stat. totuşi de săr
bători s-au practicat, la
„înghesuială", preţuri de
speculă, Incasându-se te

fiecare pâine Intre 16—od 
lei peste prevederile le
gale. N ici-unul dintre or
ganele abilitate eu veghe
rea respectării dispozi
ţiilor legale şi luarea, pe 
toc, a m ăsurilor cuvenite, 
nu a sesizat?

Au fost insă şi patroni 
care mtal schimbat pr®. 
ţul îa pâine. DI. Matei 
(firma S.C. „Ancuţa" SRL) 
a vândut pâinea fabricată 
în cuptorul pF«i*iu d e  la  
Vaţa cu 450 lei bucata, 
dintr-o făină albă ca ^ p u 
ma lapteiui", Şi Bjieteu 
proaspătă. Ia greutatea’de 
750 gr. Bă, mai mult, pe 
lângă pâinea vândută pen
tru  Anul Nou, fiecare cum
părător * a primit şi un 
«dac împletit, in greu
ta te  de 350 gr, tot mod 
g ra tu it,, „ \

De aceea spunem -. „Bra
vo. (fie M âţei! «j «La 

mulţi ani!>\ («Pita 
vid, Brad).

n u  ş i r »  •

SA MASOAltE?..
' "'■> X'"-- / • ' 'V Jy -. -'a*v....

No* credem că ştiu,:*'' 
dar intenţia- a  fc s ta l ta » -  
Este vorba de Ntu-.i, 
Kovahs. barman la 
bând „Btsfre Căpruie ‘ * . 
Deva, şi Doina Murând,i.- 
tot barman ia SJC. „Ga •  ̂
brieia" SRL Deva. T.u- • 
crători ai Biroului pen-, 
tru combaterea crlm î-, 
noii taţii economleo.fi-
nanciâre şi specialişti ai ' 
Ofi ciula i pentru pro- * 
tecţia cons ii ntatordor *
Deva le-au surprins1 
vânzând băuturi a l-1 
coolice cu lipsă ia rnă-- 
snrătoare. Ambele s-au1 
ales cu dosar penai. 1 
(V. N.), .  *
■ V  . v v • ■'

i—* ■ *^* -̂*M*-

L A U D A  D B  S I N E . . .
Domnii din conducerea ■ - 

oraşului Câtan se lăudau, 
inclusiv prin, ziarul ppa»- 
vântul liber", că vor rea
liza separarea termofică- 
rii oraştdaţ de „Sidbrntte?, 
ce asigură agăntul termic 
principal. Aceasta se to- 
tâmpla in Vara şi, toam
na anului ite cu t. îşi -.Iţite 
zau afirmaţiile pe fieptuî că 
se realiza o centrală ter
mică de mare capacitate 
şi cu o dotare în stare să 
asigure apartamentele — 
in număr de 3840 — cu 
ăldură şi a p ă ' caldă.

Am fost recent la Că 
an şi am întrebat dacă 
tiirmaţiile domnilor dih 
onducerea oraşului s-ap 

- m a t e r i a l i z a t . .7 
.— Din păcate, nu. Ter-

'' rrioficarea oraşului o asi
gură tot „Sktermet" . ş l ' in 

■ această temă- — ama ■ spu# 
dl Mihai Negese, prima
rul localităţii.
’ — De ce nu ?

■—..Toate lucrările In 
centrală surd terminate; 
utilajele start în stare de 
funcţionate, dar nu fune 
ţionează. - ■

— Din ce cauză ? ' -
— Arzătoarele cazanelor

sunt de un tip ce solicită 
o anumită presiune a ga
zului metan,- altfel nu 
-merg. Or, î*ţ prezent, ga
zul metan în oraş are o 
presiune de 0.6 atmosfe
re, mult sub cota nece- 
sarâ. V;

—- Dar căldură In a- 
partamente este ?

.Este, dar mult sub

cu

: ■■ l la i  ptecis “ nu : prea 
« t o  de aceea nrtdţi oa-.

3ni şi-au instatet in
f k m  a p r n m m m e

sobe bt care fac toc 
lemne «sau eu gaze 
adus de la bucitefti& cu 
fortune de cauciuc. Ceea 
ce prezintă pericol pentru 
producerea de nedorite ac
cidente. In ce priveşte 
apa caldă, situaţia este 
îa fel de necorespunzâtOa 
re. Se livrează doar intr-o 
Zi din săptămână, dar şi 
atunci este abia dezmor
ţită şi nu ajunge la toate 
robinetele. .

t r a ia n  b o n  d o r

Ideologia, politica fi economiai
ţllrm arc din |>ag f ţ

' % jii - - ■ ■  ; - :-jr'r -.;t - .-t; . '

I Ios lucrurile. Ce s-a în-
* . tâmplat, am văzut. Pro-
I dueţia a  scăzut vertigi-
J nos, preţurile au  expto
* dat, «-a accentua* şo-
* şnajul. Dar, oare, ia  ţă-
i rile dezvtătate ale lumii
I ^U A , Japonia, Anglia.
* Franţa) nu există econo

mie de stat ? Ţările res
pective au lăsat oare, 
măcar o clipă, de izbe
lişte sectoarele econo
mice tce ie a u  tn  pro
prietate? In mod sigur că 
nu... -  y

Exemple s*ar raid pa
te» da desfide, Impor
tant este ca in viitor să 
nu mai facem astfel de

greşeli, care să ne coste j  
atât de scump, T eam a« 
de comunism, confuzii- î  
le . ideologice, jocurile |  
politice, chiar dacă se * 
manifestă In strategiile |  
de atragere a  electorate-« 
Ipi, iau trebuie să t a a i j  
distorsioneze ş i să p t e  j  
turbe sfera economicu- |  
lui. v

„Banii nu aduţ feri
cirea”, „Mai bir» sărac, 
dar fără griji", „Băni 
mulţi, necazuri mari" 
şn.m.d., atâtea şi atâtea 
fraze devenite deja co-” 
mune, deşi, in sine» 
noastră, le considerăm
false. ; y:v:/

Ia tă  însă că păţania 
unui indian, de 42 ani, 
care trăieşte în  Anglia, 
Vine să aducă, pentru 
prima oară, b confir
mare incontestabilă a 
acestei filosofii făcută 
din adagii populare. La 
doar o săptămână după 
de Â tsărit Iii sus d e ' bu
curie pentru că a  câştigat 
cel m ai mare premiu al 
tuturer-tim purilor «1 lo
teriei de stat britanice 
— echivalentul a  peste 
30 «filoane de dolar) — 
bietul om a început şâ 
se întrebe foarte se
rios dacă întreaga afa
cere merita efortul (şi 
riscul I). Asia deoarece, 
deşi conform . ţ regulilor 
In vigoare. identitatea 
sa a r  fi trebuit să ră
mână la  adăpostul ano
nimatului, pe lft decero- 

^brie a.C., fotografia şi 
“numele său au apărut pe 
prim a pagină a unuia 
«Rntre săptămânalele ce
le  m ai' citite Ir  An
glia, acel ^News of ffae 
World*. Implicat în , scan
daluri mure n-au ocolit 
nici mfiBsr familia re
gală britanică.

J 0  este?", fşl intitula

întreaga Cpagină popu
larul tabloid ( t i ra j ' 4,6 
milioane de exemplare) 
sub o fotograf ie "care îl 

' înfăţişa pe câştigător îm
preună cu soţia, la  Black- 

[ . bum, în Ziua căsătoriei 
Şi, ca şF cum această 
publicitate nesolicitată (şi 
nedorîtăl) n-âr fi fost 
de ajuns. Un a lt săptă- 
mânai. de răspândire 
regională, „Yorkshire on 
Sunday", reproducea în 
aceeaşi zi aceeaşi foto
grafie, făcută în urmă 
cu 13 ani.

Zvonul cp el ac fi câş-

MORTAL

Omul cu pricina se 
''numeşte Moukhtar Mo- 
hidin şi e  un musul
man, fiu ă l  un o r indieni 
care temi stabilit iniţial 

jpe când a- 
o  colonie bri

tanică, pentru a  se muta 
apoi ia  Anglia. Este 

. muncitor într- 0  uzină chi
mică şi câştigă lunar cam 
800 lire  sterline. Soţia 
se numeşte Sayceda, are 
38 ani, e şi ea tot mun- 
citoare, şi au  împreună 
3 fiL 40  o  tem ute idm- 
lfi", scrie Jtom *  of t l*  
World-, nu te  ştie dacă 
pe un ton ironric saUj» 
compătimitor.

s a u .
tigătorul marelui p re-.l 
miu se răspândise de \ 
câteva zile, confirmarea i 
din reviste transform ări-,

- du-1, într-o obsesie, atât,* 
dte -deranjantă încât Mc- ţ 
liidin s-a decis să-şi i i  i 
soţia' şi copiii şi să fugă 1 
în străinătate. De- -ce ? ţ  

. Pur şi simplu pentru că ţ 
jucând la loterie şi P« ţ  
deasupra şi câştigând, in- » 

ridianul a încălcat grâ-V’ţ 
preceptele^ religiei; sşlâ, Â 
care condamnă jocurile ? 
de noroc, indiferent de V 
forma acestora. fii a&t-  ̂
fel „norocosul" se - vede i 
silit să eaute. un trai in J 

• totalp clandestinitate, ne- \ 
fiind exclus, pentru a-ş>  ̂
proteja viaţa, să^, apele- / 
ze chiar la o operaţie I  

eştetlcă, pentru n-şi schiir. ţ 
ba înfăţişarea — un pas i 
necesa r către .schimba- ? 
rea identităţii, I)acă asta ) 
H va fi suficient pentru 1 
a scăpa de justiţiarii re- i 
iigioşi puşi pe u r n ^ e  1 
sale, rămâne de văzut, ţ  
Oricum, -o societate Sslâ- i 
mică de b inefaceri ca ' 
şi moscheea din Londra, 
i-au refuzat deja toate 
încercările de a le dona ţ 

> sume importante, in ! 
vreme ce marii* cotidia- 1 

ne se bat, oferindu-i la ţ 
rându-ie bani (6000 lire i 
sterline „Daily M uror", } 
12 000 ,;Sun“X pentru a4  ţ 
putea Obţin* ? drepturile 1 
de publicare a memorii- I 
Ier. (STORY PRESS). \
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— gimnastică (Q.S.Ş. Cetate Deva)
1. LAV1NIA 

MILOŞOVICI
2. NAD1A .
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Antrenări :

3. DEN1SA
, COSTESCU 

Antrenor : :
4. LEONTIN 

POPP 
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GRIGQRESCU 
Antrenor : 
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SIMO  
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Antrenor,: 
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Antrenor : - 
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— gimnastică (C.SJŞ. Cetate Deva)
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VALERIU PISCOI
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1ANOŞ IŞI-MO

(A.S. Mim Vulcan) 

(A.S. Mim Vulcan)

(A.S. Constr. Hd.) 

(A.S. Constr. f144

— canotaj (C.S.Ş. &evaf
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POTtru. că anul 1995 a 
adus noutăţi în dome
niul impozitelor şi taxe 
lor, ne-ana adresa^ diui 
Augustin M ureşan,'  di
rector la Administraţia 
Financiară a bfunicipiu- 
lui Deva, care ne-a fă
cut câteva precizări pri
vind âctuaM  sistem de 
plăţi ale impozitelor şi 
taxelor şi cuantumul & 
cestora. „Cadrul ce re
glementează cuantumul 
impozitelor şi taxelor lo
cale este dat de prevede
rile Legii 27/94. O dată 
cu apariţia acestei legi 
s-au majorat aproape 
toate impozitele şi ta
xele1 locale, printre care: 
taxele asupra mijloacelor 
de transport', impozitele 
pe clădiri (case, aparta
mente, garaje etcj, pre
cum şi asupra terenuri
lor ocupate de clădiri ăi 
de alte construcţii.

' începând de la 1 ia
nuarie ac . nu se mai a- 
cordâ reduceri pentru 
plata impozitului cu anti-

1 cipaţie, în schimb legea 
vi«e în favoarea popu
laţiei, In sensul eă s-au 
fixat patru  termene de 
plaiă — trimestriale 
până la 15 ale ultimei 
luni din fiecare trimes
tru  (15 martie, 15 iu
nie, 15 septembrie şi 
respectiv, 15 decembrie).

•» dare sunt taxele 
pentru autoturisme ?

*r- Taxele pentru auto
turisme, în anul 1995, se 
calculează in funcţie de 
capacitatea cilindrică, 
astfel, la fiecare 500 cmc 
şi fracţiune sub 500 cmc, 
se plirteşte suma de 4000 
de lei* Spre exemplu, 
pentru un autoturism Da
cia 1310 (1397 cmc) se
plăteşte suma de 12000 
de lei. Ia care se adau
gă prima de asigurate 
prin efectul legii de 15000 
de tel, '  sumă anuală, 
indiferent de tipul auto
turismului.

<— Concret, ce presu
pune, dte director,

forarea impozitului pe 
clădiri şi terenuri ?

— Aceste impozite pe 
case, apartamente şi atee 
construcţii s-au majorat 
în acest ari aproxima
tiv de 20 de  Ori, faţă 
de anul ■ 1994, impozit 
calculat la suprafaţa con
s t r u i r i .

Pentru terenul aflat 
sub construcţii, în func
ţie de zonele stabilite 
de primării, se plătesc 
următoarele sume .pe mp: 
zona A — 120 lei/mp,
zona B — 70 lei/rap, ia- 
na C ,4# îei/mp şi res
pectiv zona D — 3#
îei/mp. 1 \

Impozitul pentru te
renul neocupat de con
strucţii, curie, grădină 
etc se calculează după 
normele şi reglementări^ 
ie  prevăzute în Legea 
impozitelor pe terenuri
le agricole, în funcţie, 
de asemenea, de zone

- CORNEL rOGNAB

HABIAN
Antrenor

— kaiac-canoe (A.S. Constr. Hd.) f '
GAVRILĂ DRAGOI . j

-tir cu arcul (A.S. Min. Ahînoma) }
VASILE TAMAŞ

a : clasamentul s-a întocmit pe oaza, rezultate,»«r internaţi»»- . 
nale obţinute In anul 1994, de către u n  juriu stabilit de Diree- J 
ţiu Judeţeană pentru' Tineret şi Sport Hunedoara—Deva. - j

III coNcuiisui om
15 I A N U A R I E

1. BARI — MILAN .1 X
Barî nu doreşte :ă scape zona cupelor 

europene, aşa că va lupta pentru victorie. Dar. 
şi jVlilan, umintindu*şi de zilele sale de glorie, 
poate obţine un egal.

2. CREMONESE — BRESCIA 1 
Brescia, echipa lui Luccscu, face meciuri

slabe în deplasare. Cremonese, ded, ri» va srft 
pa victoria.

3. FIORENTINA — FARM A 1 x 2
■■ Două echipe în formă, care vor lupta fie
care pentru a învinge. Orice rezultat este po
sibil,- ,

4. GENOA — pADOVA I
Genovezii, mai experimentaţi, dar şi do

rind să iasă din zona fierbinte a retrogradă
rii, pot să iasă învingători, Mal contează şi te
renul propriu.
%. INTER — SAMPDORIA 1 X

Un egal ar fi echitabil, dar mai contează 
şi avantajul terenului propriu. ‘ ,

i .  JUVENTGS — SOMA 1 x
Torinozii nu credem că vor rata victoria.

O să vă spunem o  po
veste mai mult decât tris
tă. De fapt, greşim, ca
zul este real* «teci cu a- 
tâţ mal trist.'' SaStteă' ou 
voiam să intrăm  în amă 
riunte, dai* pentru a per
cepe câţ tfe cât corect ceea 
c e  s-a tntâmpîat, sunt 
necesare căteva detalii.

Întâi, de toate, trebuie 
să spunem că ceea ce s-a 
petrecut are  rădăcini eu 
tnaj multă vreme în urmă. 
Pe atunci când Alexan
dru  Almăşao. din Petro- 
şani, a  dat în  viciul be
ţiei. Datorită acestui lu
cru  nu a  mai fost încadrat 
în muncă. Vecinii din 
bloc încep sâ-1 cunoască 
drept un scandalagiu. Mai 
apoi a început să-i bată 
des pe membrii familiei 
sale. Motivele te avea 
doar el în cap. -* uite 
aşa ajungem ş i îf f  una din 
tre  cele din uriaft sfenbe- 
te ale lui ' *9^ .

Deşi nu  are/ioc ^  m un
că, Alexandru A brâşan să
seşte din oraş beat. Pe- 
troŞaniut are destule - Io 
curi unde un om  pient în' 
patimă poate să-şi piardă

tuţroee sadt emŝ âteVees şeeaoteN'î Ipo

dar nici Roma nu este de lepfktat. Aşo că s-ar 
putea sl un egal.

7. LÂZIO FOGGIA
Jucătorii Iu; Lăzi o, se pare, 

prob'eme in această partidă.
.8 . NAPOLI — CAGUARI I . f  

Napolitanli vor lupta să-şi 
toria, profitând şi de avantajul 
si Cagliar; poate obţine un tegal.

9. REGGIANA — TORINO 
Torinezii trebuie

rlos pentru a obţine vieţovi^ţ-in deplasare, atât 
de necesară. Dar si RegHiana». joacă acasă.

: 10. f ■ ANCONA — eSSţENA '' > '% '
Fotbaliştii din Ancona sunt decişi să uace 

I» clasament» pentru a fl mai aproape iţe pro- I 
movare sît deei, pot învinge. *. S *
11. ATÂLANTA — OOSEKZA x  ~  

Două echipe fiară mar; pretenţii. Totuşi.
Cosenza poate <^>ţine egalul.
12. . LUCCHESE — SALS3RNTTANA 1 
î Ambele echipe vor să câştige punctele puse

în  joc. Gazdele în să  a u  şl şan sa  u n e î v ic to rii.

13. VrEKONA — PIACENZA 1 x 2  
Derby-ul etapei în seria B este deschis

oricărui rezultat.

minţite. Din cauza alcoo
lului, evident. Nu intrăm 
în amănunte, dar, ca  de 
obicei, âeâsă îneepe scan
dalul -Cearta cu soţia de
butează h t apartament. 
Apoi continuă pe casa scă
rilor. Cearta se Şransfor- 
mâ în altceva atunci efind 
soţul scoate briceagul şl

■ > »«

-loveşte Intr-o mână. Apoi 
11 ascunde într-o bască.

Locuind cu un eţaj mâi 
sus, fiica celor d o i ' co
boară şi intervine pentru 
a  aţdaria conflictbl. Îşi ia  
mama de mână şi © te- 
dN şn a t să plece. Profi
tând de neatenţie, Almă- 
şan înfig» - briceagul în 
abdomenul ppjpriului -cor 
p il i  Paula Ahriăşan se 
prăbuşeşte, De data a-

ccasta, briceagul era  - în
făşurat în bască.

Intre timp este ama»* 
ţat de cale ce se irităm» 
plă şl concubinul lui Pater ' 
Ia Alexandru Rostaţ, 
Vine lă  locul cu pricina şi 
reuşeşte. să dea e  peNUF 
celui care se crede fit 
junglă. Se va alege şi d  
eu o lovitură de brieeag. 
în  piept.

Dintre cel trei, cel nud 
grav s-a dovedit a fi tâte» 
tă Paula Almâşan. V a fl. 
de urgenţă dusă’ la  
Pentru  a i se salva 
ţa, a  fost nevoi® de in . 
venţie chirurgicală. Nu a 
fost m ult est propriul ţi» 
tă să o trimită kt 
m ân t-  întrebat în 
eereetăriter de ce a 
aceasta, a  răspuns: 
inervat că a  intervenit fil
tre  mine şi nevastă". Vă 
lăsăm pe dumneavoastră 
să judecaţf.

Alexandru Almăşan este 
trimis acum în judecată 
pentru tentativă de omor. 
Să teci puşcărie pentru c i  
a i vrut să-ţi omori pro
priul copil...

V. NEAGU

publicitate

dur

ze

LA ORAŞT1E, in chioşcul de difuzare 
a presei de tângă Magazinul „Palia*, s-a 
deschis 6 agenţie de mică -publicitate 
ziarMui „Cuvântul îiber* JDevă.

AMt ăşuă: .tm penea agenţii ale ziant 
ltti nostru funcţionează la HUNEDOARA 

- în chioşcul de difuzare a presei, de pe 
tidril Dopa (1Awă unitatea de florărie) 
tel. 7M 2 6  şi la DUAD — Ze sediu! $. t  
,M&reurtt S. A.. s&. Republicii, telefon 
680968. *

Taţi locuitdrtt‘!dtn zonele Hunedoara: 
Bmd_ şi Ornştie care doresc să-şi anunţe 
prin cotţtâaKUS ,jHu,vântul libera Deva 
| diferite servicii, aniversări, alte evenimen- 
j te se pot adresa cu încredere la agenţiile 
\ de m im  publicitate din oraşele respecti
ve, Economisind timp şi bani.

NOI ASIGURAM SERVICII PROMP- 
ITE LA COSTURI AVANTAJOASA  

j  PENTRU CLIENŢI !
VJ*rtWkV,Y.V.ViS-.ViV,V, . .rr.Vrt . , ■ •



’ CASA DEPBESA EDITURA

■ ; „CUVÂNTUL LIBER” a  A.
D E V A

Comunică tuturor clienţilor şi furni 
zorilor schimbarea nr. de cont.

, Toţi beneficiarii care au facturi de 
achitat sunt rugaţi să achite cu dispoziţii 
de plată în

NOUL NR. DE CONT

‘ 4 0 7 2 6 1 3 1 1 0
, deschis la Banca Comercială Deva. „ 
yw Ă W W JW iiW tfVVM'ywyw AVMWwwvuwwvvw>Nyi

•  S.C. Numitor Co- 
mex SRL -ţîeva ap- 

co -.
^anepei^i,Ş ijărbaţi^ vâr

s tam ax im ă  30* ani. 
Informaţii sediul fir
mei, str. Simion Băr- 
nuţiu, nr. 3, , între o- 
rele 40—17. .. (5203)

D E C E S E

VÂNZAR1-
CUMPARĂRI

• ,  Vând remorcă auto 
Urgent şi convenabil. Tel.

' (605453)
Vând apartament 4' 

camere, in zona Dorobanţi, 
str.,A l. Panseluţei, bl 28, 
ap. 37. Informaţii la tele
fon 615816, între orele 10— 
14. (5209)

•  Vând cazan fabricat 
ţuică, capacitate 120 1. In 
formaţii telefon 641539.

. - (5204)
•  Vând casă, grădină, 

anexe- gospodăreşti, în co- 
jtiuna. Ghelari, str. Rusca, 
nr, -8. Relaţii la telefon 
735105 sau 064/119794.

(5202)
• •  Vând Pacia 1310, an 

fabricaţie 1988, Ungaria. 
Deva, str. Horea, nr. 93.

(5167)
•  Vând taragot Timiş şi 

sănţuţă Bob >— rusească. 
Telefon 624539.

, , , /  (5170)
k. Vând autodubă DAF 

400, Diesel, 3,5 tone, fa
bricaţie 1987, supraînâl- 
ţată, 5 viteze, agreată TIR 
ideal transport marfă. De
va, .625493, 625083. 

r  (5175)
Vând ' apartament trei 

$A$ere, eti»j • I, Gojdu. Tel. 
612980. (5176)
l  •  Vând cizme , .bărbă

teşti- din piele cu 30 000, 
cumpăr- .porumbel1 rasă 
grep, cavaleri gât golaş,' 
guleraţi. Tel. 669277. .
î t 'b 'O  V • . ' (§177) -

•  Vând dubiţă Merce
des* Diesel, înmatriculată. 
Tel. 881431. (5179) .
. #  Vând chioşc metalic, 
amplasat în Hunedoara. 
Informaţii tel. 218, - Rfa.

* (318-1)
•  Vând. piesa. fornpo- 

mente ■ Piat, Tipb băn^nă, 
faşritgţie 11 1089, fclăfon 
626782, după, orele 20.

î. ■ ■* ~ . (5212)
•  , Vând casă, grădină, 

Bn^piă^rir. 45.; Deva,' tel. 
6240761 Ilfa,- str,. Horea, nr. 
5 ,' Brâznic, nr. 38.

• ' (5180)
•  Vând IMS — M 461, 

motor ■ Diesel şi remorcă 
’—'Orăştie. Informaţii tel. 
642086, după ora 15.

, (5103)
•  Vând apartament cu

3 camere, confort I. Tel. 
616344., (5183)

■ş' Vând teren pentru 
construcţii locuinţe în 
Uţfcedoara, condiţii deo
sebite. Relaţii, . tel. 720863, 
după ora 15.

(5192)
!• Vând garsonieră, Ti

mişoara, etaj I, Comple
xul Studenţesc (mobilată). 
Deva, telefon 627188.

; (5128)
•  Vând apartament 2 

camere, zona „Lido“. In
formaţii telefoane 1629074, 
636374, după' ora 18.

(5199)
, •  Vând apartament trei 

camere, decomandate, cen-

trâl, Orăştie, str. Eroilor, 
bl. E, se. B, ap. 151 

(5187)'
•  Vând frigider pou,

ambalat, Arctic românesc 
preţ negociabil. Telefon
712633. , (3576)

•  Vând mobilier pentru
magazine industriale, ali
mentare, la preţuri avan
tajoase. Tel: 715419, după 
ora 18., . (6573)

•  .Vând Dacia (Ungaria), -
1982, neînmatriculată, sta
re foarte bună. . Telefon

-.728016.; (3572)
•  Vând VW Jetta, Ford 

Fiesta, - neînmatriculate, 
schiuri, elăparî, haine 
pentru schi, telefon 715338.

(3571) ;
•  Vând Fiat Uno Die

sel, 1986, înmatriculat, pâ- 
tuţ copii, xerox Gannon, 
computer Hewlet — Pac- 
hard, telefon 711107.

(3570)
•  Vând apartament 3 

camere, bdul Dacia, n r  
8, ap. 55, etaj III, tele-

- fon 718722. (3569)
•  Vând Mercedes 200

Diesel, cu talon. Telefon 
718039, (3566)

•  Vând. pian vienez,. 3 
milioane, negociabil, Orăs
tîe, 641891.

- V (2998) -
» Vând '  casă, Orăştie, 

Dacilor 37, negociabil. In
formaţii -— 641030, ppsî- 

... biiităţi multiple. (2999)
•  Vând fân si lucerna. 

Telefon 625114.
(0092350)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb (vând) , ,gar- -
sonieră, confort. I, cu a- 
partâment două camere.1 
Telefon 624277. 11 '

: r . ' "

= ÎNCHIEIEHI
•  S.G. Bere, „Kânizsa" 

SRL Safu Mare " caută * 
pentru închiriere spaţiu 
depozitară 200 mp, în De
va:”. Telefon 641344. •*

. • (51.85) . • .
. •  închiriez spaţiu pentru 

en gros sau pentru ate
lier de - producţie, 5 curent 

■ trifazic. Orăstîe, telefon 
641181. ' (5182)

•  închiriez garaj. Orăs
tîe,, tel. 642471. (300»)

•  închiriez rochii' de 
mireasă şi accesorii, strada 
Primăverii, nr. 19, Orăstîe.

* '  “ ' (2987)

PIERDERI
•  Pierdut autorizaţie nr-

2727, eliberată- de Consi
liul judeţean Hunedoara — 
Deva, pe numele Szilvas- 
sy loan Victpr. Se declară 
nulă. (5195)

•  Pierdut set chei auto
si yale. Găsitorului re
compensă. Tel. 625311, după 
ora 17. (5152)
. •.Pierdut legitimaţie ser
viciu, pe nlimele Ologu 

-.lan. O declar nulă, ,
(3567)

DIVERSE
•  Societatea comercială 

Confprt S.lt.L. Haţeg mo 
difică adaosul comercial 
până la 200 la sută, încq. 
pând cu 11 februarie 1995.

(5188)
•  Cabinet medical pri

vat Medimpex -L Denii 
S.R.L. Deva, str. Calea 
Zarandului,, bl. 50, sc. C, 
et. I, ap. 28 (vizavi de bru
tăria Neamţ); consul taţiP  
ginecologie, dr. Demetej- 
Rodica. luni şi , miercuri. 
14,30—18,00; consultaţii in- 
ternş şi alergolpgje, dr. 
Demeter loan, marţi, 15— 
17 şi consultaţii ‘ interne, 
dr. Avram Rodica Ioana,

Joi, 15—17,30. (605452)

COMEMORĂRI

•  Se împlinesc 2 
ani de când pe-am 
despâhţit de scuihpa 
noastră soţie, mamă şi 
bunică . ,

VIORICA 
LEPĂDATONI 

.. din Ostrov .
Vei fi veşnic în amin-: 
tirea noastră. Familia.

(5193)

•  .Soţia' Aurora aP 
nunţâ cu adâncă durere 
trpeerea în eternitate 
a scumpului soţ

col. ing. (r)
CONSTANTIN
ŞTEFAN (BEBE) * 

Corpul neînsufleţit 
este depus la Casa 
Mortuară din str. B 
minescu, Deva. Slujba 
de înmormântare are 
loc azi, 12 ianuarie, 
ora 12 şi înhumar'ea, 
la ora 14,» în cimitirul 
ortodox din Orăştie. 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace. (5190)

•  Cu adâncă durere 
familia anunţă înce
tarea din viaţ/i a . ce
lui ce a fost un bun 
soţ, tată, socru- şi bu- 
nic - ■

VASILE IIETEŞ
în vârstă dp 62 ani 
înmormântarea are 
loc l a ' cimitirul orto
dox din Comuna Bre
tea Mj^reşâţiă" mâine, 
13 ianuarie, ora 13. îi 
vom păstra o veşnică 
şi pioasă . amintire. 
Dumnezeu să-l od'ih-- 
nească. J  (5217)

■  Cu profundă du
rere familia Chiscu 
anunţă fulgerătoarea 
dispariţie a celui care 
a fost tată si socru

URZICA IO AN
Vei rămâne veşnic 

în inimile noastre Tfi 
iriormâiţtarea are loc 
vineri. 13 ianuarie 
1995,t in Vulcan.

- (5290)

•  Colegii de Ia S.C. 
„Eueovenus" S.R.L. 
Deva -«unt alături de 
colega lor Carmen Chis
cu la greaua pier
dere a tatălui

URZICA IOAN 
şi transmit sincere 
condoleanţe familiei 
îndbliaţe^V^^^fSggO)^

S.C. SCORPION COMP AN ? S.R.L. 
HUNEDOARA 

Angajează
— operator calculator (femei)
— secretară
— manager
— casieră

Relaţii suplimentare la sediul ■societă
ţii din str. C-tin Bursan, nr. I, Hune
doara. Tel. 717439, între orele 8—16.

(605281)

ÎN FIECARE SEARĂ
L I  D O  — D E V  A 

VĂ PREZINTĂ
„DANCE NON-STOP SHOWK ' 

cu trupa de balet a barului.
In program numere de topless şi stripr 

teasf prezentate de colaboratoare ale ba
rului Sexij-Club -din Bucureşti.

LIDO — DEVA VĂ AŞTEAPTĂ !
(605275)

B A N C A

AGRICOLA S.A.

FILIALA HAŢEG 

A n u n ţ ă

S.C.*„POLIDAVA“ S.A. DEVA J
Vă oferă. în regina en gros, ţ

cu promptitudine, la preţuri Avantajoase * 
ţ şi de calitate ireproşabilă, următoarele pro j 
. duse: " , ,-

#  biscuiţi (într-o gamă sortimentală di- |  
versâj;

9 Eugenia ^  Divertis — Crem cu arome i 
. de banane, ciocolată, portocale, căpşuni; j 

i •  stiUcsuri,; - |
9  paste făinbase ; ' I
9 tăiţei de casă. î

„.Relaţii Şi comenzi — zilnic, la sediul socie- |
' taţii, strada 22 Decembrie, nr. 257> - la tele- 1 
|  foande^ 054/620712» şl 621750 ; fax ; 621159. I

i
"... , .JJ- : • w  •

ROMANI AN !

Î

AMERICAN

OFERTE 
DE SERVICII

•  S.C. Bere „Kanizsa" 
SRL Satu Mare angajea-, 
ză pentru depozitul De
va operator—casier, ma
gazioner, agent comercial,

..preferabil posesor auto. 
Informaţii tel. 641344.

(5185)
•  Societate comercială 

angajează ingineri con
strucţii civile, industriale 
şi agricole, promoţia 1993 
-—■1994, pentru bijrou teh
nic. Telefon 615390.

/ L A  :/ -v (5178)
•  Meditez engleză, şcoa

lă  generală şi nivel me
diu. Deva, tel. 621609.
- -------------- (5207).

| pentru vânzarea imobilului situat în 
|  Sarmizegetusa, nr. 17 A, casă^cu 4 came- 
ţ re, dependinţe şi anexe, la. data de 25 
ţ ianuarie a.c.. ora 10, la sediul B a n e  i i 
\ Agricole S.A., Filiala Hiiteg, sti*. Biseri- 
|  cilor, nr. 2, telefon 77 04 92.

Taxa de participare — .25 000 lei. (5)

SOCIETATEA COMERCIALA ROMANO- 
GERMANA LEMACOM PROD. S.R.L.
Vă oferă prin cel mai renumit maga/iu 

de mobilă din Deva, situat rn str. Minerului, 
nr. 24 (sala mică a cantinei Liceului Minier) 
un larg sortiment de mobilă de pe piaţa internă 
şi din import.

Noutăţile de ultimă oră puse la dispoziţia 
dumneavoastră sunt: _ .

— bucătăria .-.Bianca" — import Austria
— bucătăria ;,Ilţarus" — Import Austria 
Bucătăriile sunt dotate conform standarde-

ţ lor vestice cu frigider, congelator, arâgaz, botă 
şi- chiuvetă inox, având posibilitatea montării 
în mal multe variante.

Preturile sunt cuprinse intre'4 100 OM lei 
— 4 300 000 lei.

Re asemenea, unitatea noastră vă oferă 
gresie şi faianţăî import Austria, şi Italia. într-o 
mare varietate de culori şi forme, fa o calitate 
şi preţ ce sfidează orice concurenţă. 

.Informaţii, Deva, telefon 618676-

- • 
I

HUNGARIAN 

JOINT VENTBRE

CEL ’MAI MARE DISTRIBUITOR 
EN GROS DIN TARA DE 

v ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ IMPORT VEST »
l

l

Vă oferă:
baloţi nesortaţi: 350—400 kg 
sortimente de iarnă: saci de 10 kg 
pungi dc colectare originală, nesortate : j 
5—15 kg. !

• Cantitatea minimă de vânzare: 100 kg. | 
. Inform aţii: CIuj-Napoca, str. Memo^an- »
|  dumului. nr. ţ* . |
J Telefon/fax î Q64/194030, 116480 (lun i— '
I vineri: 8—16). >

S.C. ALGEX1M1 PETROCOM S.R.L. 
Comercializează toată gamă de con

gelatoare „ARCT1C“ ;;
9 congelator 160 l — 518 000 lei
9 congelator 12Q l -— 447,000 lei
•  congelator 210 l — 608 000 lei

Vă aşteptăm la magazinele din ; 
DEVA — str. 22 Decembrie, nr. 6? (vi

zavi de spital); HUNEDOARA — str. 
Grădinilor, nr. 2 A (Lipscani). (605266)

I
Orar depozit: satul Vlaha, luni—sâmbă

tă 9—16. I
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