
• WASHINGTON. Sta
tele Unite apreciază că 
reluarea dialogului între 
Grupul- de contact asupra 
Bosniei şi sârbii bosniaci, 
efectuat sub impulsul 
SUA, este un mod de a 
folosi „ocazia oferită de 
încetarea ostilităţilor din. 
tre părţile bosniace ri
vale, intervenită la 1 u .

nuşrie“. Demersuri se sf- 
tuează In cadrul rezolu
ţiei C<̂ SUiului de- Securi
tate al O.N.U. — . a pre. 
cizşl .Cbristine. Kelly, pur
tător de cuvânt al De
partamentului de Stat, in 
relatarea agenţiei France 
Presse.

• LONDRA. Preşedintele 
ceceri, Djohar Dudaev, a 
avut o convorbire' telefo
nică cu colonelul Kadhafi, 
şeful statului libian — a 
anunţat televiziunea H- 
biană, recepţionată >a Lon
dra de serviciile de ascul-
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> '.«w* a)e B8& ia  .ţurstd 
' acestei /; ■

daev a deWârat lide ralul 
- libian că cecenii sunt ,vic 

tjjnele unui complot .inter
naţional, care vizează a- 
capararea- rezervelor pe
troliere situate sub Marea 

-Caspică", relatează televizi
unea britanică, citată de 
Reuter.
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• Cuv. Xenofont, soţia 
saŝ Afaria şi fiii im1 
Artadle şi loan ; *

• Onomastică: Sabin ;
•  1388. Suceava est a 

menţionată drept ca. 
pltalâ a Moldovei;

• 1865. Demis.» guver
nului condus de Mi.’

1 hail Kogălnlceanu; -
• Au trecut 25 de * zile 

din an, au mal rămas 
340.

r «nr*

PRELUDIU AL UNITAŢU NAŢIONALĂ 
A TUTUROR ROMÂNILOR

Deşi" anii au trecut, mal 
mult de treisprezece de
cenii. de la marele act al 
Unirii din 1859 care a adus 
In prim-plan excepţionala 
personalitate a lui Alexan
dru Ioan 'Cfiza, domnitorul 
RomUi iei a rămas şi va 
rămâhe mereu în conştiin
ţa generaţiilor care au 
urmat. Guza rămâne, prin 
principiile şi acţiunile sale 
curajoase' de politică in
ternă şi externă, contem
poranul nostru. Pentru că 
soartă României rămâne 
una şi aceeaşi în toate. 
timpurile, dictată de îm
prejurările care, ele, în 
primul rând, rămân ace
leaşi, Alungarea lui Cuza 
din ţară de către forţe 
ostile (întotdeauna se gă
sesc forţe ostile deranjate 
în „tabieturile" lor" de 
oameni puternici şi vizio
nari — n.n.) a lăsat un 
gust amar. Luând drumul 
exilului; Cuza afirma, cu 
durere, dar şi cu conştiin
ţa trează pentru viitorul 
ţării : „Să dea Dumnezeu 
să-i meargă ţării mai bine 
fără mine, decât i-a mers 
cu mine". <

Simpozionul, găzduit de 
Caşa dă Cultură din Qeva, 
a evocat, cu generozitate 
evenimentul de' la, 24 Ia. 
nuarie 1859. preludiu al 
unităţii naţionale a tuturor 
românilor şi personalitatea 
lui Alexandru loan Cuza. 
Manifestarea a fost or
ganizată de Inspectoratul 
Judeţean pentru Cultură, 
Muzeul Civilizaţiei Da- 
. ci ce şi Romane, Biblio
teca Judeţeană, Arhivele 
Statului Deva, Despărţă
mântul Deva al Astrei, 
Consiliul local, Asociaţia 
Naţională, a Veteranilor de 
Război — filiala Deva. A ■ 
participat prefectul ju
deţului, dl. ing. Georgel 
Răicarit ...

In cadrul simpozionului . 
au prezentat comunicări: 
prof. Mar ia Basarab. prof. 
Maria Vârtopeanu, prof. 
Ioachim Lazăr, prof. 
Gheorghe Fîrczac, .prof. , 
Adela Herban, prof.‘Olim
pia . Palamariu, prof. Doi
na Ionescu de la Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi^ Ro
mane, prof. Viorei Vână- 
toru de la Arhivele Sta
tului din Deva/ prof. Va-

leria Stoian, directorul Bi
bliotecii. Judeţene. La Mu
zeul Judeţean, s-a verni
sat o expoziţie omagială 
dedicată evenimentului a- 
niversât • ■■■■.■■ .;■■■■ - -v-

minel bodka

Un gest încărcat de sem
nificaţie — în ziua de 24 
ianuarie â.c., taximetris- 
tul devean loan " Guga a 
oferit colegilor săi de me
serie câte o panglică tri
coloră care să fluture pe 
maşinile ldr, amintind 
Unirea. Frumos!

•  •mmmm mmm m m m m*

— Getuţo, lumea vor
beşte că soţul tău s-a 
încurcat cu prietena ia 
cea mal buni..-

— Aşa-i trebuie, pă
cătoasă I - v*’-- :

• « • • • • •  • • • • • •

TOPUL

1 OAMENILOR 
DE AFACERI 

DIN ROMANIA !
In Urma unei recente

I anchete realizate de Cro
nica Română, care, â

(vizat bele «£gi buhe re
zultate econo‘micb-fî-

| na»»ciare «r anul 1994, 
s-a stabilit un top. al

I oamenilor de afaceri din

I România, precum şi or_ 
dinei celor mai prospere

ISeCfbNfţi,, in' raport-: de cifra de 
afaceri, în ordine, cei 

I  mai valoroşi oameni de 
■  afaceri au fost desem- 
I naţi:

I1 1. ION ŢIRIAC, 2.
DAN VOICUI.KSCU, 3.

I GHEORGHE C. PA- 
UNESCU, 4. GEORGE

ICOPOS, 5, ADRIAN BA- 
LANESCU, 6. GABRIEL 
POPOVICIU, 7, MAR- 

1 CEL AVRAM, 8. VIO- 
! REL CATARAMA, ‘ 9. 
I NICOLAE. BADEA, 10. 
S MARIN OPRAN.
I Tot aceeaşi publi- 
5 caţic a stabilit şi topul 
I celbr mai bune socie-

I" tăţi: 1. ROMEXPO, 2.
ANA ELECTRONIC, 3. 

m CASA DE AJUTOR HO- 
IMANESC, 4. ALI.TROM, 
■  5. AUTO-ROM, 6. SAFI

ISA., 7. COMPUTER- 
LLAND, 8. SORGETI, 

|  9. ELVILA, 10. CÂS-TROL
(OP.)

ROMÂNIA.

V IN  A M E R IC A N II, . .
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In anii de dhpă război, 
când In ţară s-a insta
lat' 6 adevărată ̂ OcOpaţie" 
sovietică, când a devenit- 
clar că înţelegerile din
tre aliaţi' cti priviri la 
regimul • politic şi • admi
nistrarea ţârilor tiin est 1 
Europei au fost încălca
te . brutal, cu forţa tan
curilor, de către trupele 
ruseşti, care au instalat 
comunismul până la Ber- 

’ lin, s-a-născut o tragică 
speranţă : vor veni ame
ricanii să îndrepte lu
crurile...

Anii au trecut, unul 
după altul, şi în loc să 

•■vină americanii, soseâu, 
valuri—valuri, cohorte de 
ruşi, să ne ajute „tovără- 
ş|şte‘‘ să construim ş6- 
cialismul. Au fost pre
zenţi în Conducerea de 
partid şi de stat, s-au 
instalat" in calitate de 
„consilieri" în ministere ■' 
şi în marile întreprin- * 
deri, au creat „sovromu. 
rile" prin care tot ce a

schimbându-se doar di
rijorul, care nu se mai 

“afla’ Ia Moscovă ci... lâ 
•Bucureşti; gen,ui Garpa- 
ţilor, născut la Scomi- 
ccşti,' socotindu.se sufi
cient de puternic penţru 
a ..respinge, din mega
lomanie şi orgoliu, chiar 
şi clauza naţiunii celei 
mai favorizate...

Şi iată că anul 1989 a 
adus căderea comunismu
lui, atât la Bucureşti, cât 1 
şi la Varşovia,Berlin, Bu
dapesta eţc. Se naşte o 
lume nouă şi, fiind vor
ba "de o naştere, aceas
ta implică şi dureri, pe 
care le simţim fiecare 
într-o măsură mai mare 
sau mai friică.

Vor veni acum, după 50 
de ani, americanii şi oc
cidentul să repare ceea 
ce nu s-a putut r>aliza 
lâ jtimpul potrivit?
, In cei cinci ani care 
au trecut din decembrie 
1989, americanii au pri
vit cu interes schimbă-

T R A N Z I Ţ I A

fost mal bun în ţărişoa- rile din această parte â lu- ». 
ra noastră a luat (aproa- mii, au ajutat ca câte ) 
pe de pomană) drumul ceva, dar au fost cireum.
stepelor ruseşti, ne-au specţi. Teama de rajnstau-
împins de la spate să fa- rarea comunismului i-a 
cem colectivizarea etc. determinat să fie pre-' 
etc. .. cauţi. .

După ce şi ultimele e- Acum lucrurile s-au 
couri ale războiului s-au mai clarificat şi recentă 
stins, americanii au în- Conferinţă ă Casei Albe 
cercat, totuşi, să vină în pentru Comerţ şi Investi-;

. sprijinul Europei distru. * ţii în Europa centrală 
se de război, propunând şi de est, ţinută la Cle- 
un important 'ajutor e*' Veland, ă dat undă verde 
conomic, prin celebrul capitahilui american şi. 
plan al generalului Marş- cum au declarat . dnii : 
hali, elaborat în spi- Mlrcea Coşea şi Mugur 
ritul doctrinei- Truman Isărescu, există o aritu- 
(1947), la care au aderat dine favorabilă .Romă- i 
la început Grecia şi Tur- niei şi Ia - nivelul execu- 
cia (1948) şi apoi şi alte tivului american, 
ţări ~vest-europşne. Ridicareai României h» ,

La ordinul -Moscovei, nivelul standardelor eu- 
România nu a aderat la ropenc şi mondialeNva fi 
plajiul Marshall şi aşa se un proces lung şi înde. 
face că în timp ce Eu- iungat şi este bine că 
ropa începea să-şi repii. ia acesta vor contribui şi 
nă pe picioare econo- investitorii americani. Dar 
mia, noi, ca şi alte ţări trebuie să fim conştienţi 
din estul Europei, eram 
înlănţuiţi într-un uriaş
„cazacioc" orchestrat de structurarea, reforma, prî- 
la Moscova. - vatizarea trebuie făcute

O a doua încercare a cu seriozitate şi compe- 
şmericanilor — şi a oc- tenţă, că trebuie trecut 
cidentului în general — odată pragul de la vorbe 
de a veni în sprijinul la fapte, 
ţărilor est-europene cap- Iar faţă de viitorii par- 
tive ale Moscovei şi în- teneri de peste Oo*an să 
deosebi al României s.a ne arătăm sobri şi sin- 
făcut pe vremea lui ceri, să dovedim că in. 
Ceauşescu, crezându-se teligenţa românească şi 
că datorită disidenţei nu şmecheria politicia- 
lui faţă de ruşi se poate nistă constituie adevăr», 
crea o breşă în sistemul tul nostru capital. Şi a-' 
socialist, importante in- <ţunci putem spera că se 
vestiţii şi credite fiind va îndeplini visul ma- 
acordaţe ţării noastre, reiui Eminescu: „Ce-ţi 
Dar curând s-a văzut că doresc eu ţie, dulce Ro. 
â fost o iluzie, „cazacio. mânie..." - 
cui" nu s-a oprit, ci
dimpotrivă, js-a accentuat, TIBERIU ISTRATE

că efortul principal vă 
fi tot al nostru, că re-
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Aspect din ■ timpul simpozionului de la Casa de cultură Deva, consacrat 
Unirii Principatelor.

' *■ ' * Foto PA VEL LAZA

APARTAMENTE. Dna 
Zita Stoica, şef al birou
lui fond locativ din ca
drul R.Â.G.G.L. Brad, 
ne-a relatat că din cele 
4419 apartamente câte 
erau pârfă nu de mult în 
proprietate de stat, 3543 
au f6st yândute cu plata 
în rate sau integral. Şi 
în prezent se înregistrea
ză un număr .considera
bil de cereri-pentru cum
părarea apartamentelor

rămase nevândute de 
la fondul de stat. (Ah Jj.

•  DIVORŢURI. Nu
mărul total al acţiunilor 
introduse anul trecut la 
Judecătoria Deva se ri
dică la 9600, dintre, care 
2905 acţiuni în penal şi - 
6695 acţiuni în civil Tot 
în anul 1994, au - fost 
introduse 612 acţiuni de 
divorţ, între care, în 
335 de cazuri, au existat 
copii minori. (G. P.)

•  TITLURI DE PRO
PRIETATE. In munici
piul Orăştie s-au înmâ
nat peste 90 la sută din ti
tlurile ce trebuie acor

date eelor ce au — con
form Legii fondului fun
ciar — drept asupra pă
mântului. Se. apreciază 
că până la finele : pri
mului trimestru din acest 
an — acţiunea va fi îrî- 
cheiată. (TR. B.).

• FLICURI SCUMPE, 
în oraşul Haţeg -un plic|! 
pentru scrisori produs 

'de Fabrica de hârtie din 
Petreşti se vinde cu 601 
de lei, în vreme ce twiul  ̂
importat din Germania, 
de o calitate mult su
perioară, cu 35 de Iei. 
De unde o veni oare di
ferenţa ? (TR. B ).



INVESTIŢIA 
ÎN INTELIGENŢĂ

l

în competiţia ce se 
desfăşoară pe plan mon
dial pentru a domina ori
ce sector de activitate 
productivă, investiţia de 

. inteligenţă constituie un 
factor decisiv care asi. 
gură succesul. Pornind 
de la acest adevăr incon
testabil, un accent deo
sebit se pune pe for
marea şi pregătirea unor 
specialişti care să asigu
re punerea în valoare a 
potenţialului tehnic şi li
man de care dispune, fie-, 
care ţară. Sub acest as
pect, putem afirma că 
şi in agricultura româ
nească, implicit în Jude
ţul nostru,. există oa
meni capabili să dea răs
punsuri la toate proble. 
Biele ce simt puse în 
legătură cu asigurarea se
curităţii alimentare.

Cei peste 250 de spe
cialişti cu studii superi
oare — agronomi, horti
cultori, zootehnişti şi me
dici veterinari — care îşi 

j desfăşoară activitatea in 
‘ cadrul organismelor a- 
gricole ale judeţului nostru, 
■jn domeniul cercetării. In 
focietăţilfe comerciale cu 

. capital majoritar de stat 
sau privat, la centrele 
agricole locale sau cir
cumscripţiile sanitar, ve
terinare, reprezintă un 
important capitol investit 
ii inteligenţă, el putân- 
du-fi afirma competenţa 
fi valoarea chiar şi în 
condiţiile noii strueturi a 
proprietăţii asupra pă
mântului, ţinând seama 
de faptul că mulţi agri* 
eultori nu dispun de 
cunoştinţele necesare fo
losirii exploataţilor a- 
grlcoie ou randament ma
xim

Căutând să se adapte
ze condiţiilor impuse de 
economia de piaţă, este 
adevărat că o parte din. 
tre specialişti au pornit 
afaceri pe cont propriu, 
unii în comerţ, iar alţii 
în domeniul producţiei 
agricole, fiecare având 
satisfacţii pe măsura 
preocupărilor sale. Cei 
mai mulţi au rămas insă, 
chiar şi in lipsa unui 
statut clar cate să le 
definească; atribuţiile, deşi 
se insistă mult ea de
mersurile făcute in acest 
sens să fie legiferate, 
să-şi continue activita
tea în locurile unde 
şi-au câştigat o expe
rienţă ce i-a consacrat ca

PHM se

buni specialişti, O mul
ţime de întrebări îşi 
pun însă şi ei; deoarece 
agricultura se confruntă' 
cu multe greutăţi gene
rate de lipsa banilor, 
de dotarea tehnică pre
cară, de incertitudinea 
valorificării eficiente a 
producţiei,- fără interme
diari care profită cu 
vârf şi îndesat de pe 
urma muncii şi efortu* 
rilor agricultorilor.

Din discuţiile cu tmii 
specialişti le-am 'înţeles 

, neliniştea şi îngrtjjora- 
îea ce o au în legătură 
cu imposibilitatea pune. 
rii în practică a ştiin
ţei şi cunoştinţelor ce 
le aU. Un cadru pro
pice în acest sens s-ar 
crea prin aplicarea Legii 
arendai, dar specialiştii 
sunt lipsiţi de posibili
tăţi materiale să facă in
vestiţii de amploare, în 
acest scop, fiind nevoie 
de un mare capital, de 
riscuri asumate pe cont 
propriu, ceea ce nu prea 
le este la îndemână. Ca 

,< urmare, un însemnat po
tenţial de inteligentă se 
risipeşte şi se pierde în 
mărunţişuri, în colecta
rea şi transmiterea de 
date care nu' au tot. 
deauna relevanţa dori
tă.

Desigur, cel ce au a- 
vut prilejul să ia con
tact eu agricultura ţări. 
Ier occidentale au vă
zut că specialiştii de a- 
colo nu simt ea nimic 
mai buni deeât aj noştri, 
însă condiţiile ce le, sunt 
create Ie permit să-şi , 
faci meseria la parame
tri ridicaţi, fermele şi 
exploataţiile agricole în 
care lucrează obţinând, 
rezultate competitive.

Şansa şi speranţa spe
cialiştilor noştri constau 1 
în faptul că încetul cu i 
încetul se vor clarifica 
lucruri ie şi în agricul- 

■ tura românească, întârin- 
du.se exploataţiile eu a- 
portid nemijlocit de in
teligenţă al lor, pentru ca., 
resursele de creştere a 
producţiei şi a eficienţei să 
fie deplin .pure în va
loare, numai aşa putân- 
du.se concepe progresul ( 
şi netezi drumul spre 
bunăstarea mult visată I 
de către noi toţi. j

NICOLAE ŢÎRCOB

lustruieşte
Este, cred, a doua oară 

câhd o publicaţie dă naş
tere unui partid. Prima 
dată, „Pravda" lui Lenin 
a iscat P.C. ţb). din Rusia. 
A doua oară gazeta „Româ
nia Mare” a dlui Comeliu 

■ Vădim Tudor a alcătuit 
partidul cu acelaşi nume. 
Faptul ce l-sun consemnat 
nu este, deci, prin repetiţie, 

' nefiresc şi nu-1 comentăm 
La altceva vrem să ne re
ferim în aceste rânduri.

Citesc foarte multe zia. 
re şi gazete, de toate cu
lorile şi nuanţele, printre 
care numără şi .Româ
nia Mpre.*‘._ şi „Politica” 
ale »dlui îmi plac
multe: a'rticole “din cele 
jEwă publicâţii/Altele- însă 
-iţff.\*Nu-mi /plac bele cl-1* 
laOdă p« dl preşedinte al j 
P.R.M. Atât „Romârna 
Mare”, cât şi „Politica” 
îl fac pe di despre care 
vorbim când crai, ,când ti
tan, când tribun. Prea 
sună acest tel de a proce
da a cult al personalită
ţii, a proslăvire, de . care 
oamenii fug ea necuratul 
de tămâie.

Nu-1 cunosc, personal pe 
dl C.V.T, nu i-am văzut 
decât Ia televizor. Este un 
bărbat falnic şi, socot, 
urnii dintre cei mai mari 
pamfletari ai -zilelor noas
tre. Şi ca poet Iuti place. 
Ca şef de partid insă bb-1 
tivm atizez. O* cs i Fiind» 
că prea confundă parti
dul cu persoana sa sau 
invers. Vorbeşte cu ace
laşi ton şl despre sine şl 
despre formaţiunea ce o 
conduce. Acgsta să fier mo. 
tivul că un număr de 
membri de seamă ai P.îLM. 
l-au părăsit ? Se pare că 
dâ. Căci prea se lustru
ieşte Partidul „România 
Mare” şi cel ce îl condu
ce.

TRAIAN BONDOR
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REVENIRE
Suntem sesizaţi 'din 

nou că în hala Pieţei 
centrale din Deva s-a 
reinstalat „ţigănia”". In 
ciuda propunerilor fă
cute de qnii consuma, 
tori, prin intermediul 
ziarului nostru, adminis. 
traţia pieţei nu catadic
seşte să ia măsurile de 
rigoare pentru ca in 
spaţiul respectiv să se 
vândă, te cor.oiţii civi
lizate, oe timp de lamă 1 
produsrie lactate în *pe_ 
rial, desfiinţând locul 
de „parcare* al ţigani
lor aici. Este > vorba 
oare despre neputin
ţă sau de rea voin
ţă? (N. T.).
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DIRECTORUL, TELEVIZORUL ŞI COMBINA t

Am revenit asupra unul 
aspect Pe ten  l-am mal 
semnalat de două ort în 
ziarul nostru şi anume, în 
urmă cu mal bine de doi 
ani, «stol director al Gasei 
de Copii din Baia de Criş, 
dl Valentin Vârvonl, ac
tual cadru didactic ia Peş- 
teana, a luat cu domnia sa 
un televizor, o combină 
şi ten aparat de sudură.’Ca 
urmare a mai multor de
mersuri făcute ulterior de 
către conducerea Casei de 
Copii, aparatul de sudură 
a fost retomat, televizo
rul ţi combina intrând 
însă în patrimoniul dum
nealui, fără nici un drept. 
Cele două obiecte provin 
din ajutoare din străfoăta-

te şi fac obiectul de ta-' 
ventar al -Casei de Copii 
din Bsda de Criş,: 
al fostului director, 
nu pricepe că 
lor este altcineva 
dumnealui.

Problema de faţă am 
ridicat-o inclusiv în aten
ţia inspectorului general al 
Inspectoratului Judeţean 
Şcolar Hunedoara, Bură fosă 
ca domnia sa tei spri jine 
acţiunea de recuperare a 
obiectelor amintite, de care 
ar trebui să beneficieze, 
în med firesc* nişte su
flete lovite
şi lipsite de dragostea Pă

şi nu fostul «B-

Scuzată ne fie aprecie
rea, demnul* inspector ge
nerai, dar cete Sutftmplate 
şi semnalate de ziar, «Mar 
să nu’fi fost receptate 
de dv, spre a fi soluţio
nate, sau subalternii, pe 
care cu onoare U condu
ceţi, îşi fac de cap?

Sau poate pentru a fi 
soluţionată 0. asemenea 
problemă, minoră pentru 
dv, dar gravă pentru un 
cadru didactte, trebuie să 
solicităm sprijinul dlui 
prefect, poliţiei sau, de ce 
nu. poate al mteifinttai 
învăţămăwtuhd, personal? 
Dacă este nevoie, o vom 
face.

P R O T E S T

rlnţilbr
rector. CORNEL POENAR

Filiala judeţului Hunedoara a 
Convenţiei Democratice din Româ
nia protestează vehement împotri
va desfiinţării Spitalului Bsda. do 
Criş, unitate cu personalitate juridi
că, după 122 de ani de existenţă, 
ca fi a celorlalte spitale desfiinţate 
anterior, cum.sunt cele din 11 ia, 
Călan şi Pui.

Situaţia Spitalului Baia de Criş 
este o excepţie în viaţa locuitorilor, 
dintr.o zonă etnografică cu rezo
nanţă istorică — Ţara Moţilor.

Şpitafol Baia de Criş a luat fiinţă 
în anul 1872, prin contribuţia bă
nească a locuitorilor fostului comi
tat Zarand, pe un teren donat de 
primăria Comunei Bata de Criş. In 
«test spital a fofi internat în 1872 
şi tribunul moţilor, Avram lancu. 
De-a lungul timpului, . spitalul 
de Criş s-a impus ca uns din 
mai bune unităţi sanitare din ju. 
deţ fi din această parte a Transil
vaniei, fiind cunoscut şi în cen- 

• trele universitare mecBcate, prin 
calitate® actului medical. ia Plus, 
este renumit prin «totemul de or
ganizare, promptitudine, ordine şi 
curăţenie, ca şt pentru atenţia a- 
eordată bolnavilor de către perso
nalul medico-sanîtar. -

In «KRdlţiiie socfo-eroifoştece ac
tuale, când pentru cea mal mare 
parte a populaţiei se pune chiar ft- 

■ fiuliliu» posildtltafiter «te compăra- 
* re a medicamentelor, dar mai ales 
când Bl aproape toate dispensarele 
după-amiaza şi noaptea nu se află 
personal medi<-..-sanitar ţcu . deo
sebire medici) şi când iii domiciliu,

mai ales populaţiei fo vârstă i  tete 
Imposibil si se testeze de M i chiar 
şi mai Ufoare, este absolut iraţio
nal să se distrugă 'spitalele rurale, 
să se reducă drastic numărul de 
paturi, prfo .transformarea lor in 
„CENTRE DE SANATATE”, care 
nu pot satisface mcl pe departe ce
rinţele locuitorilor din zonele respec
tive.

. Toate acestea explică reacţia de 
Puternică nemulţumire a zecilor de 
mii de moţi, care nu acceptă des
fiinţarea spitalului, mai ales de 
către o putere pe care .nu de prea 
mult timp au votat-o, adică de ac
tuala coaliţie guvernamentală: PBSR, 
PUNR, PHM. PSM.

Convenţia Democratică apreciază 
că această măsură, adoptată ia pro
punerea Direcţiei Sanitare Judeţene, 
tete o adevărată sfidare a necesi
tăţilor sanitare ale populaţiei, o 
continuare a acţiunilor de atentare 
la existenţa biologică a poporului 
român, practicate ani de zile de 
regtaml comunist.

Convenţia Democratică a jude
ţului Hunedoara întreabă Prefectu. 
m  fi Consiliul Judeţean ce poziţii 
ttarfafft de această profetemâ, faţă 
de suferinţele locuitorilor cărora B 
s-a acest spital. Aşteptăm st 

■ -se facă- cunoscută; această poziţie: 
in mesă, pentru a o cunoaşte fi; 

judeţului.

CONVENŢIA DEMOCRATICA 
MN ROMÂNIA, 

FILIALA JUDEŢULUI 
: HUNEDOARA
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C U V Â N T U L
pilAriţele

Lăcustele sunt insecte 
foarte vătămătoare, dar de 
Care tarar noastră a fost 
cruţată, deşi In unele ţâri 
vecine au făcut mart pa
gube. Cu toate acestea, 
in ultimul timp a apărut 
la Brad un soi de lăcuste 
numite „lăcusta pilăriţă”, 
care atacă săptămânal pia
ţa cte alimente a oraşului.

în fiecare zj de mier
curi, mai -rar joi, pfiâriţe. 
le colectează smântână cu 
găleţile şi brânza de vacă 
cu sacii, pentru come reia- 
Uzarea acestor produse pe 
reţeaua Brad «— Arad ■ —■ 
Timişoara «te. Curios că 
nimeni nu le întreabă ni
mic. Şeful pieţei susţine 
că, comerţul în piaţă a 
liber şi că n-are ce le face» 
iar organele abilitate să 
facă controale legale, nu 
*e arată la piaţă.

Comerţ liber da, insă 
dacă pretindem de la «nil 
oameni mai tuciurii la 
faţă, tete cumpără ţigări. 
?a vie Jd* si m rând jb *  
colo“ cu preţuri mai mari, 
să aibă autorizaţie pentru 
asemenea comerţ, stemei 

.de ce să nu pretindem fi 
acestor „pilăriţe” să po
sede autorizaţie pentru 
comercializarea produselor 
lactate fi impozitul plătit 
la zi? Dacă n-au tea ceva, 
să li se aplice Legea.

Acest lucru este cu atât 
mâi necesar eu cât din 
cauza lor, preţurile la 
piaţa pentru produsele 
lactate au crescut enorm. 
Piaţa de alimente din 
Brad, în special cu pro
duse lactate, a fost în ge
neral bine aprovizionată 
şi la preţuri acceptabile. 
In prezent fosă, mamele 
copiilor de şomeri nu măi 
reuşeso să cumpere de ia

piaţă aproape nimic pen
tru copiii lor, din cauza 
colectării lacomă de către 
aceste lăcuste1.

MIHAI PQPOVJCI, 
r. Brad

DE CE NU MAI FACE 
BULA BANCURI

Făcând haz de necaz 
românul a străbătut dru
murile istoriei cu speran
ţa te vremuri mai bune, 
optimiste. Şi zâmbitori,
optimişti l-au inventat pe 
Bulă, pe Leana Iu* Zăpă- 
citu dte capu* satului, pe 
Sucă, pe TOtu ‘ etc. Iar 
Bulă, mai flămând fi nud 
gol ca oricând, s-a lăsat 
de bancuri. Oroapa sără
ciei sa face de la o a  la 
alta, de. la lună la lună, 
de la an la an tot mai 
mare, iar In fundul ei a- 
luneoă din zi în zi tot 
mai mulţi, optimiştii îşi 
pifefi- speranţa, pesimiştii 
acceptă soarta, iar .sfinţii 
cântă fericirea din Gră- ; 
dina Edenului te Mitropo
lia de pe DeaL Roagă-te 
părinte in slujbele tale ca 
bunul Dumnezeu fii ne 
Ierte că ne-am bucurat 
de sângele vărsat te f i»  
Sfintei taine. Sft ne ierte- 
nouă greşelile noastre că v 
noi le-am iertat greşiţilor 
noştri, să ne redea nouă 
speranţa fi bucuria, dra
gostea de aproapele nostru» 
mila faţă de cel sărac. Fă 
părinte slujba lungă că 
Dracu-i bătrân fi Tote 
se duce de rlfiă, iar Bulă 

aud face bancuri. 
PETRU BUTAŞ, 
pensionar, • Deva

dv. scrisoare, înregistrat 
la nr. 8/6 ianuarie 1991 
este identic eu cel la seri 
soarea dv. nr. 328/16 nc 
iembrie 1994, publicat a 
ziarul nr. 1268 din 2 de 
cembrie. In registrul nos 
tru de evidenţă nu aven 
nici un expeditor cu nu 
mele dv., in lunile arderi 
oare celei amintite ma 
sus. Dacă problemele ci 
care v-aţi adresat atune 
ziarului sunt atât de pre 
sânte, de ce nu le reluaţi 
La noi nu se pierde foci 1 
scrisoare ! Privind retrage 
rea abonamentului, ma 
reflectaţi.

•  Viorel Farcaş, Câm 
puri Surduc. Am luat le 
gătura cu Inspectorate! 
Teritorial de Stat pentrt 
Handicapaţi Hunedoara — 
Deva, care a făcut demersu. 
rile necesare la Primări. 
Gurasada, pentru a realizî 
ancheta socială. în mo 
mentul în care aceasta vi 
ajunge la I.ŢS.H. Hune 

■— Deva, veţi prim
răspunsul, te conformităţi 
cu prevederile legale îi

ROŞTA

•  Domnule Emil Şan- 
dru din Zam, nr. 141, 
răspunsul nostru la a doua.

vigoare- 
•  Doinela Oiărescu, Boiţa 

Răchitova; Mulţumim pen 
tru urări. I» ce priveşti 
răspunsul la tetirebarea 
dacă mama dv poate cert 
pensie de urmaş după ta 
tăi dv, te conformitate ci 
prevederile Lega 3/197?, 
sofia poate primi pensii 
de urmaş numai Iaci s 
împlinit vârsta de 55 de 

- ani - sau ' dată este teca. 
drabilă in gradai I sar 
II de invaliditate. (I. L.).
 ̂ •  Bttoaieta Coslea, Deva 
Până la apariţia unei leg! 

.care să reglementeze pro
blema la care vă referiţi 
»u putem puteăea infor. 
maţiile pe care le solici
taţi, noi nefiind în pose
sia unor asemenea infor
maţii. (I. L.), ---
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PREM IERI LA  R ED A C ŢIE
In cursul dimineţii de marţi, 24 ianuarie a,c,r to 

sediul redacţiei ziarului „Cuvântul liber" din Deva a 
avut toc festivitatee tamânării premiilor obţinute de 
participanţii la concursurile -/Tânărul reporter" şi 
„Concursul»foto cu premii", desfăşurate pe parcursul 
ultimului trimestru al anului trecut.

Cu acest prilej, cei premiaţi s-au întreţinut cu 
colectivul redacţional, împărtăşind din preocupările 
lorf făcând propuneri privind o colaborare mai bună 
cu redacţia în viitor, precum şi organizarea unor 
noi concursuri de creaţie gazetărească şi fotografie de 
presă. (GII. P.).

i figătorii concursului ..Tânărul

Câştigătorii „Concursului foto cu premii".
Foto PA VEL LAZA

d e v a s a t

JOI, 2 6 .1, 1995

15,00 Videotext « Bur
sa de Mărfuri Timişoara; 
• Micţt publicitate o A- 
nunţuri ; 17,00 Observa
tor •  Antena 1 ; 18,00
Film artistic * B.g 
Combo ; 19,35 Worldnet 
O In căutarea celebrită
ţilor de la Hollywood.

~ SOCIETATEA COMERCIALA ROMANO- 
GERMANA LEMACOM FROD. S.R.L.
Vă oferă prin cel mai renumit magazin 

de mobilă din Deva, situat în 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 „Ikarus — import Austria 
Bucătăriile sunt dotate conform standarde

lor vestice-cu frigider, congelator, aragaz, hotă 
şi chiuvetă inox, având posibilitatea montării 
în mai multe variante.

Preţurile sunt cuprinse între 4100000 lei 
— 4 300000 lei.

De asemenea, unitatea noastră vă oferă 
gresie şi faianţă, import Austria şi Italia, într-p 
mare varietate de culori şl forme, ia o calitate 
şţ preţ ce sfidează orice concurenţi. 

Informaţii, Deva, telefon 618676.

I

n

9,00 Reluări din seara |  
precedentă; 13,30 Video |  
text; 18,00 Desene ani I  
mate • „Copiii familiei I 
FUat&tone"; 183 Filml 
documentar: „Guvernarea I 
pe înţelesul - tuturor": ■  
19,00 Primul pas ; 20,00 I.
Film serial •  Echipa de * 
şoc (ep.’7); 20 3  IJira I 
nimănui; 2J.00 Telejur- S 
nai (emisiunea de- ştiri a I 
televiziunii TELE 7 abc ■  
din 25 ianuarie); 21,301 
Film serial. „Vegas" (ep. |  
49); 223 Chestiunea zi- § 
lei; 233 Cartea de elti- |  
re... în lectura actorului I 
Mircea Rusu ; |

I  !

SOCIETATEA COMERCIALA 
REVA S. A. SXMER1A 

Organizează concurs pentru ocuparea pos
tului de ■ 1 . '

• şef birou contabilitate, în data de 9 62. 
1995, ora IO»

Informaţii privind* condiţiile de participa
re se obţin ia telefonul 660626.

. . ■ ' (CEC) -

S.C. ORÂŞTIETRANS SJL ORAŞTIE 
Str, Unirii, nr.-76

1. VINDE
• anvelope GOODYEAR — 906/20 şi 

1000/20, cu camere si guler, nade în 
BRAZILIA

• anvelope BARUM — 1100/20, cu ca
mere şi guler

• acumulatori 12x55; 12x96; 12 x 160; 
naade in ISRAEL, licenţă americană.

2. Fixează zi de LICITAŢIE 
în anul 1995, pentru mijloace fixe, în fie

care vineri din săptămână, la ora 10, la se
diul societăţii,
3. Comunică intenţia de MAJORARE a ta

rifelor hi transport marfă şi călători, la 
prestări servicii, începând cu data de 26 
februarie 1995.

Informaţii suplimentare Ia telefon 054̂  
647055; 054/641495, (605580)

!
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COMPANIA DE ÎMBUTELIAT 
COCA-COLA BIHOR

Anunţă următorul post pentru siste
mul de distribuţie zonal din Deva :

•  MOTOSTIVUITORIST
Condiţii minime :
— vârsta maximă 30 de ani 1
—- atestat de motostivuitorist.
Dacă doriţi să munciţi într-o echipă 

tânără, pentru cel mai apreciat produs 
din lume, trimiteţi cererile pe adresa ;

COMPANIA DE ÎMBUTELIAT 
COCA-COLA BIHOR 

LOC. SACADAT, NR. 449 
JUD. BIHOR, COD 3711 

DEPARTAMENTUL PERSONAL
(22)

I
*
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I
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S.C. aUASAR ELECTRO S.R.L.
TEL/FAX 611261 614983 

Execută:* orice tip de confecţii metalice 
prelucrări prin aşchiere 
amenajări spaţii comerciale

S.C. TURICOM 2000 HUNEDOARA

m m

r
SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„RETEZATUL" S.A. DEVA 

ANUNŢA PUBLIC
Intenţia de majorare a adaosului co- * 

mercial pentru vânearea en gros a pro- j 
duselor, începând cu . data de 1 MARTIE:. 
1995. (20) 1 -

Prin depozitul situat în bdul Dacia, nr.- 
4—5, deschis zilnic între orele 8—20, tele
fon 054/724282, la cele mai avantajoase 
preţuri:

PORTOCALE
LĂMÂI . >
MANDARINE 
BANANE

(5581)

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ŞI LOCATIVĂ 

D E V A

©
©
©
©
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• i i u n i i f
CONCURSUL DIN 

29 IANUARIE 1995
1. Cagliari — Florentina X 2

Meci deschis oricărui scor. Avantajul este însă 
de partea oaspeţilor —, o ' echipă mai rotibstă, care 
doreşte foarte mult să se menţină în topul europe
nelor.
2. Cremopese — Parma '  x

Parma nu mai este lidera clasamentului, dar a 
rămas aceeaşi echipă capabilă să obţină măcar un 
egal în deplasare.
3. Feggia — Roma x

în meciul cu Lazio, gazdele au pierdut la Un scor 
mare. Acum vor trebui să se reabiliteze neapărat 
Totuşi, cu Roma, doar un egal.
4. Genoa — Milan 1 x 2

Milanezii şi-au mai revenit şi vor lupta pentru 
a obţine toate punctele, ţinând seama că la Genoa 
acest lucru este mai greu, meciul eete deschis ori
cărui rezultat.
5. Internazionale — Torin» i
: -Gazdele nu vor putea pierde acest meci, ţorinezii 

neputându-le opune un unsprezece in maro formă,
& Juveutos — Breseia 1

în faţa liderului clasamentului,. Breseia nu poate -

emite nici © pretenţie, deşi se pare că in ultima 
vrenie a obţinut rezultate mai bune.
7. Lazio — Bari 1

Din start, Lazio pleacă favorită, având în plus 
'şi avantajul terenului.
8. Padova — Sampdoria x

Deşi joacă acasă, echipa din Padova n-are şanse 
să câştige. Sampdoria luptă pentru un Ioc în cupele 
europene, deci nu va pierde. Un egal va fi echitabil.
9. Reggiana — Napoli f

Ambele echipe au nevoie de puncte. Jucând a. 
casă, Reggiana are posibilitatea să câştige,
10. Acirealc — Lecce 1

Puţine şanse pentru Lecce să obţină măcar un 
egal. Gazdele, în schimb, nu vor lăsa să le scape 
victoria.
11. Aneona — Salemitana • X

Meci echilibrat, ca un avantaj minim pentru 
gazde. Dar şi oaspeţii nu se vor da bătuţi. Deci 
se conturează un egal. .
12. Atalanta — Chievo 1

Gazdele vor trebui să se Întrebuinţeze serios, 
pentru â câştiga şi a se îndepărta de zona retrogra
dării- Au âceastâ posibilitate.
13. Veneţia — Cosenza t  X 

Vaneţienii, jucând acasă, vor lupta pentru toate
punctele. Dar şi Gosenza âr fi Ir stare să obţină un 
. egal.

Scoate la

M

următoarele mijloace fixe :
•  1 Multicar IFA W 25
•  1 Automâturătoare IFA W 50 ,
•  I Autogreder
•  1 Transformator TTU — 400 KVA 
•> 1 Multiplicator KS — 4
•  1 Şasiu freză tâmplărie
•  1 Şasiu maşină rindeţuit
•  1 Cadru macara fereastră
•  1 Cadru ferăstrău circular
•  1 Topitor bitum

Licitaţia va avea loe la sediul R.A.G.CJL. 
Deva, din str. Libertăţii, nr. 6, în data 
de 9 februarie 1995, om 10.

Informaţii suplimentare se pot obţime 
de la telefonul nostru nr. 611243. (21)



•  Vând biciclete „Pe
gas", casă Orăştie, Unirii, 
(16. Deva, 616590, seara.

(60547*)
•  Vând convenabil mo

tor, cutie, planetare Dacia 
1300. Tel. 614075. (605473)

•  Vând Volkswagen 
©ransporter sau schimb cu 
Dacia 1310. Tel. 626097.

(605472)
•  Vând apartament 3 

camere, parter, Gojdu D 
8/29, tel. 616272, ora 18.

(5748)
•  Vând apartament două

camere decomandate, zona 
centrală Deva, bdul De- 
cebal, bl. 8, se. B, ap. 71, 
etaj 8. (5781)

•  Vând urgent Aro 10
camionetă închisă, str. 
Eminescu, bl, 105, ap. 5, 
Deva. (5725)

•  Vând mobilă com
pletă, lemn masiv, preţ 
convenabil. Tel. 626392.

i (5774)
•  Vând apartament şi

mobilă, Gojdu, negociabil, 
tel 612183, (5771)

•  Vând armă de vână
toare Shull, calibrul 12, 
tel. 625185, Deva. (577®)

•  Vând* casă Şdimuş,' hr.' 
217; vând sau schimb a- 
partame - tu', -un, ... . er, 
trai,, cu' două Tel. 621553.

} (5769)
•  Cumpăr talon Skoda

*05 S, înmatriculată. Tel. 
642953. (5762)

•  Vând apartament : 3
Camere, confort I, cărămi
dă, balcon închis, Kogăl- 
nieeanu, bl. P, sc. 2, ap. 38, 
Deva. - ■ ■ (5764)

•  Vâpd casă în Geoagiu- 
Sat, str. Bobâlnei, nr. 25 A.

„. ' (5759)
•  Vând Kenault 9, stare

foarte bună, preţ avanta
jos. Tel .712313. (5313)

•  Vând convenabil ladă 
frigorifică, 4 sertare, cu 
garanţie. Tel. 722339: (5312)

•  Vând masă TV, masă 
patru scaune, informaţii 
(Hunedoara, tel. 717473.

(5035)
•  Vând apartament Brad 

sau schimb cu autoturism, 
plus diferenţă. Tel. 713548.

(5309)
•  Cumpăr sonde 500

ml, pentru bere, sau schimb 
CU halbe. Tel. 715920, 
711897. (5308)

•  Vând microbuz VW,
9 locuri, stare excepţiona
lă, tel. 716716, Lazăr,

(5307)
•  Vând apartament 2 

camere, zonă centrală, preţ 
convenabil. Tel. 723472.

(5306)
•  SG. ALPLUS COME. 

X1M S.R.L. vinde prin de
pozit en gros Hunedoara, 
str. Dorobanţilor, nr; 3, 
paste făinoase 370 lei, ulei 
floarea soarelui o jumătate 
kg — 875 lei, mazăre'1155 
lei. pastă tomate, hârtie i-

gienică, băuturi alcoolice. 
Program ,8—24. Tel. 714626..

(3639)
•  '• 'and ~asă Şo aus t :  

160 (spre Boholt). (5766)
• S.G. Giurgiu SNC an- 

ajeaz - <r o id t foarte
o antajoase 7 ti.1- pen u 
panificaţie,, contabil, Şofer 
posesor auto. Informaţii 
tel. 712339, orele 16—2*.

(3644)
m • m m  »

• S.C. Prima Tele
com S.R.L. Deva an

gajează de urgenţă prin
concurs gestionar de 
bunuri materiale. Con
diţii : domiciliul în 
Deva, sex feminin, că
sătorită, telefon la do
miciliu, vechime în 
gestionarea bunurilor 
materiale.

Cererile se depun la 
sediul firmei din bdul 
Decebal, bl. P meza
nin, informaţii la tel. 
614777 sau 616247.

.. (5791)

•  Penitenciarul De
va (Bârcea Mare) în
cadrează prin concurs: 
şef birou financiar, în 
următoarele condiţii : 
studii superioare (eco. 
nomice), bărbat, vârsta 
30—40 ani, vechime. îft 
specialitate de peste 5' 
ani, aspect Jizic şi 
pr A m *( -ii 71 t ! ela- 
ţii la 'sediul Peniten
ciarului până la data 
de 5. 02. 1995. (26)

•  Angajăm brutar sau
patiser cu experienţă, e_ 
ventual pensionar, în Că. 
lan. Tel. 730386, (5854)

•  Societate rpmânp-ger— 
mană preia comenzi şi. li
vrează ferm jaluzele din 
aluminiu şi plastic, diverse 
culori, provenienţă occi
dentală, tel. 616697. (5761)

muLTlPRimn DEVA
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cepând cu data de 26. 02. 
1995. (5778)

O S.C. Labsystem S.R.L. 
■Deva anunţă majorarea' 
tarifelor din data de 15. 
02. 1995. (5767)

•  Pierdut carnet student 
pe numele Alexoi Emilia. 
Se declară nul. ; (5773)

•  Pierdut certificat ca
lificare pentru meseria de 
fierar betonist, nr. 25596/ 
1980, pe numele Armene 
Maria. Se declară nul.

• Schimb apartament 3
camere. Zalău, cu aparta
ment 3—2 camere Deva, 
tel. 623061. (5758)

COMEMORĂRI

D E C E S E

• S-a scurs un an 
de durere, lacrimi şi 
dor de la dureroasa 
despărţire de dragul 
nostru
VALEAlf PETRIŞOR

Parastasul va avpa 
loc duminică, 29 ia
nuarie 1995, la Bise
rica din Hăţăgel. Te 
vom plânge mereu. So
ţia, fiul, mama şi fa
milia Lăţug.

•  Se împlinesc şase luni 
de durere în suflete de la 
pierderea prietenului drag

• S.C. Zubi Stomato
anunţă intenţia de majo. 
rare a tarifelor începând 
cu 24 februarie ’95. (5310)

•  Excursie Turcia, 29
ianuarie ’95, transport auto
car MANN, televizor color 
plus video, capacitate 50 
locuri. înscrieri maxim 30 
persoane. Informaţii tel. 
716368, 728412. ' (5303)

•  S.C. Liliacul Multicom
S.R.L. Brad anunţă inten
ţia de majorare a adaosu
lui comercial cu 300 la 
sută, începând cu data de 
26 februarie 1995. (92289)

•  Sectorul Salubritate 
Haţeg, ariunţă cetăţenii că 
este interzisă depozitarea 
deşeurilor menajere pe 
străzi. Gunoiul se depozi
tează în pubele la poartă, 
care se ridică săptămânal 
de sector. Contravenţie:
5* 000—150 000 lei. (5772)

• S.C: Prodcom Impex. 
Melinda S.R.L. Deva (co
fetăria Tosca) anunţă ma
jorarea cotei de adaos la 
producţie cu 30 la sută { 
peste -cotele aprobate, in- \

GHEORGHE STANĂ 
(SANDU)

Te plângem veşnic. Geta, 
fiica Andra, familia - La
zăr. . , (5780)

•  Familia’ îndurerată 
anunţă încetarea din 
viaţă la numai 60 de 
ani a celui care a fost 
un minunat soţ ,tată 

NICU JURCQANE 
(NICUŞOR) 

Dumnezeu să-l odih
nească în pace! în
mormântarea vineri, 
27 ianuarie 1995, în 
Cimitirul Ortodox din 
Băiţa. - (5794)

• Cu adâncă durere 
familia îndoliată a- 
nunţă încetarea din 
viaţă 'a 76 de ani a
celei care tî fost preo
teasa

VICTORIA TEBIEŞ
din Băiţa. Corpul ne.' 
însufleţit se află de
pus la Casa Mortuară 

Deva. str. M Eminescu. . 
înmormântarea va a- 
vea loc tn data de 27 
ianuarie, ora 13. în 
Cimitirul Ortodox din 
str. M. Eminescu. 
Dumnezeu s-o ierte şi 
s-o odihnească ! (5799)

. * Studenţii şi ca
drele didactice din 
cadrul Facultăţii de 
management în econo
mia turismului şi co
merţului internaţional 
Deva aduc un pios 
omagiu celui’ care a 
fost un mare dâscăl 
prof. univ. . MIRCEA 

CRISTEA -
Dumnezeu ’ să-l odih
nească ! (5785)

S C. IMCOMEX S.R.L.
mmmm

\
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prin magazinul „CENTRAL” din Orăştie, 
str. N. Bălcescu, nr. 11, telefon 64 74 96:

TELEVIZOARE COLOR: NEI, ORION, 
GOLDSTAR (90 programe, telecomandă, 
cu şi fără teletext)-

TELEVIZOARE ALBrNEGRU Bucureşti
• FRIGIDERE Şl CONGELATOARE — Găeşti 
' ARAGAZE — Satu-Mare

MAŞINI DE SPĂLAT — Cugir
I COVOARE ŞI MOCHETE — Cisnădie 

BIJUTERII AUR 14 k <19 000 lei/g)
• ALTE PRODUSE electronice şi.electrocasni- 
. ce : filtre cafea, râşniţe de cafea, mixere

electrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, 
boilere pe gaz, plite pe gaz, butelii ara
gaz etc. * ‘ ’
La toate produsele se acordă '

GARANŢIE Intre 1-3 ani
GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI ! 

Produsele se vând si cu

PLATA ÎN RATE '
pentru locuitorii judeţelor Alba şi Hu

nedoara.

I I  IMPORTANT —  Se reduce 
■ ■  dobânda cu 24 ° /0

Pentru cumpărătorii ce achiziţionează produse, 
cu PLATA’ ÎN RATE, în perioada 20 ianuarie — I 
martie 1995. .

fţ s e  a c o r d a  Îm p r u m u t u r i în lft,

V
•• PRIN CASA DE AMANET.

VJ 9 . C. 'i,POLIDAVA" S.A. DEVA
Vă oferă, în regim en gros, €  _  

eu promptitudine, la preţuri avantajoase 
şi de calitate ireproşabilă, următoarele 
produse; . .

•  biscuiţi (într-o gamă sortimentală 
diversă);

•  Eugenia - Oivertis • Crem cu aro- 
m§ de banane, ciocolată, portocale, 
căp şu n i;

f  Sticksuri;
#  paste făinoase;
#  tăiţei de casă; ■ -

hârtie ambalaj pentru Impachetatî
f 'Relaţii şi comenzi - zilnic, ia sediul 

societăţii, strada 22 Decembrie, nr. 257, 
fa- telefoanele; 054/620712 şi 621750; 
fax; 621159 -

s . c . f l S M I R s .R .L .
str. Mihal Viteazul nr. 4*5, tel/fax 058/830925 

produce şi comercializează:
- vitrine.frigorifice Mafket
- lăzi frigorifice 500 l
- vitrine verticale tip COCA COLA
- camere de refrigerare şi congelare
- fabrici de "pâine
- dulapuri frigorifice.
în curând frigidere şi lăzi frigorifice 
de casă, marca "VESTEL".
MĂRFURI EXPUSE LA FIRMA "SAÎEX", 
TEL. 830457. ^

Contracte şi informaţii la sediul S.C. 
ASMIRS.R.L, 1

^ gs.V ă a ş t e p t â r n i

MODEX
Cel mai mare 
distribuitor
en gros d»n ţ

ţară de
ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATA IMPORT VEST. ţ

1VA OFERĂ:

•  Baloţi nesortaţi: 350—400 kg

•  Sortimente de iarnă : saci de 10 kg

•  pungi de colectare originale, nesortate: S
-15 kg. )

Cantitatea minimă de vânzare 100 kg. \
Informaţii: Cluj-Nâpoca, str. Memorandu- | 

mului, nr. 1. . |
/ Telefon/fax : 064/194030, 116486 (luni, l
U vineri : 8—16).  ̂ ţ

\ Orar depozit: satul Vlaha, între luni — \ 
ţ sâmbătă, 9—16. î
i _ ____ _____ s

* Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER" S.A. DEVA 
J/20/6T18/1991 Cont 4072613110 B.C, Deva, Coţi fiscal 
211.6827 Deva, Str. 1 Decembrie, 35 jud,'Hunedoara, 
Telefoane: 611275; 612157; 611269; 625904:Fax: 616061. 
Consiliul de administraţie: Dumitru Gheonea-preşedinte, 
Minei Bodea, Vfrgîl Crjşan, Tiberiu Istrate, Nicglae TIrcĂb
* administratori. întreaga răspundere pentru conţinutul
articolelor o poartă autorii acestora. Tiparul executat 18 
S.C. „POLI0AVA" S,A. DEVA. .-; m .


