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INTERPRETUL DE MUZICA POPULARA DRĂGAN MUNTEAN 

„CETĂŢEAN DE ONOARE** AL MUNICIPIULUI DEVA

Printr-o hotărâre luată la ini
ţiativa profesorului Gligov Haşa, • 
preşedintele comisiei nr. 4, Con
siliul Local Deva a- aprobat acor
darea titlului de. „Cetăţean de onoa
re" al municipiului Deva cunoscu
tului şi, apreciatului solist de mu
zică populară Drăgan Muntean. 
O răsplată binemeritată care îl o-' 
notpâzâ pe .făuritorul $0 frumos . 
hunedorgan - pe, care' cii aţâţa ‘drag ‘ 
îl primim . în casele noastre, prin 
intermediul* emisiunilor" de radio 
şî televiziune, pe care 1-âm aplau
dat de atâtea ori în direct în . 
spectacole locale sau de anvergură 
naţionala la care am fost martori.

Decernarea titlului şi a diplo
mei, oficiată de către primarul 
municipiului Deva, dl ing, Ovidiu 
Hagea, s-a desfăşurat în prezenţa 
unor demnitari ai administraţiei 
locale şi judeţene, dnii Gheorghe 
Dreghici, preşedinte şi Ion Uifă- 
leanu, vicepreşedinte ' al Consi
liului judeţean, a unor manageri 
de unităţi economice, conducători 
de instituţii judeţene şi munici
pale, profesori, colegi din cadrul - 
Inspectoratului Judeţean de Poli
ţie, admiratori şi, nu în ui tinsul

rând, a membrilor familiei sale 
care i-au oferit echilibrul sufle
tesc afirmării sale. Cine l-a iubit 
şi îl iubeşte pe Drăgan Muntean, 
cine a simţit nevoia să spună ceva 
la adresa omului şi interpretului 
fără pereche, a avut prilejul să o 
facă. S-a amintit de „harul pe 
care i l-a dat Dumnezeu", de fap
tul că „Drăgan rămâne al nostru 
şi noi ai lui“. Redăm în final câ
teva din cuvintele pe care cel 
omagiat le-a rostit: ..Sunt cople
şit de emoţia momentului, de o- 
noarea ce mi s-a acordat şi mai 
ales cfe faptul că mă alătur unui 
„pluton" de personalităţi care şi-au 
dedicat întreaga viată binelui a- 
cestui oraş şi al ţării — dr. Vic
tor Şuiaga, cunoscut cercetător. 
Radu Ciobanu, râare scriitor, mi
nunatele fete din şcoala de gim
nastică şl antrenorii lor care rte-att 
dus faima în lume,-. Promit că 
atâta timp cât sănătatea îmi. va 
permite, stindardul cântecului 
popular adevărat îl voi purta cu 
cinste... până când voi pleca, cum 
spune cântecul ,,când mi-o fi rân
dul" ...

MlNEL RODEA
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CONFERINŢA DF. PRESA

Convenţia Democratica 
şi revendicările siderurgiştilor

Conferinţa de presă a 
Filialei judeţene a Con
venţiei Democratice, desfă
şurată recent la Deva, a 
adus în atenţie mai multe 
chestiuni.

în primul rând a fost 
reliefat sprijinul pe care 
Convenţia Democratica îl 
acordă mişcărilor sindi
cale, în special revendică
rilor siderurgiştilor hune- 
doreni. S-a arătat că ne- 
aiimentarea cu energie şi - 
gaze naturale a S.C. „Si
derurgica" S. A. Hunedoa
ra a produs mari pagube 
societăţii şi economiei na
ţionale. Principalele cau
ze ar fi nepăsarea sur
prinzătoare a Guvernului 
şi lipsa - d e  receptivitate 
a Ministerului Industriei.

O altă problemă asupra 
căreia s-a insistat a fost 
aceea a alegerilor parla
mentare anticipate. în a- 
cest sens, Filiala jude
ţeană a Convenţiei De
mocratice se pronunţă 
pentru astfel de alegeri, 
având în vedere câ ac
tualul Guvern gestionează 
deficitar economia naţio
nală, metalurgia şl side
rurgia fiind tratate cu 
multă superficialitate.

La întrebările ziariştilor 
au răspuns dnii Constan
tin Blejan, Horaţiu Borca, 
Dumitru Sirinu şi Corne- 
liu Sava.

Iată în esenţă ce a re
ieşit din răspunsurile date 
ziariştilor: •  Da, spriji
nul acordat de Convenţie 
revendicărilor sindicale 
are un substrat clar elec
toral. 4 Problema reve
nirii dlui senator Tibe- 
riu Vladislav la PNŢCD 
este problema partidului, 
dar şi a Convenţiei De
mocratice. •  Apărarea lui 
Zaher Iskandarani de că
tre dl Gerveni este o pro
blemă strict profesională. 
•  Este greu de dat un 
pronostic pentru moţiunea 
simplă, dar probabil par
lamentarii puterii, nu vor 
vota în favoarea ei, pen
tru a nu se blama eu 
mâna lor. Credem că nu 
va trece.

în cadrul conferinţei de 
presă au fost anunţate alte 
candidaturi ale Convenţiei 
Democratice la funcţia de 
primar. Este vorba de 
Nicolae Bucur, la Bupeni, 
Dimitrie Jura, la Petrila 
şi Marius Bocănicl, la Pui.

VALENTIN NEAGU

COLOCVIU INTERNAŢIONAL
Sub egida Prefecturii judeţului Hunedoara, 

Ambasada Slovaciei la Bucureşti şi Muzeul Civi
lizaţiei .Dacice şi Romane Deva organizează în 
ziua de . 22 februarie â.c., ora 10, la sala festivă a 
Prefecturii, colocviul internaţional - pe tema „Ser
bările milenare In Ungaria, şi ecourile în terito
riile vremelnic ocupate".

Manifestarea ştiinţifică este urmată de verni
sajul expoziţiei "Pictura şi grafica slovacă", 
deschisă la sediul Muzeului Judeţean. (M. B.).
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— Tu minţi, ne
vastă ! Citesc minciu
na în ochii tă i!

Mă mir. Ioane. 
Ta eşti analfabet .-
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SPECTACOL
EXTRAORDINAR

Iubitorii muzicii popu
lare au ocazia să se în
tâlnească vineri, 23 fe
bruarie ar.c., dra 20, la 
Casa de Cultură din De
va, cu apreciaţi interpreţi 
ai cântecului şi dansu
lui popular românesc. în 
acest spectacol extraordi
nar evoluează ansamblul 
de cântece şi dansuri „Sil- 
vana" împreună cu soliş
tii şi orchestra „Rapsozii 
Zarandului" din Arad, con
dusă de marele tarago- 
tist Petrică Pasta. Pre
zentarea şi momentele ve_ 
sele — Mircea Păcurar. 
Invitat : apreciatul solist 
de muzică populară Au
rel Tămaş. Biletele se 
găsesc ia Casa de Cul
tură. (M B.).

SCRIPTA
Pericolul cel mai mare 

care-1 pândea pe scrii
tor în regimul trecut nu 
era, cum s-ar crede, cen- 
ziîra. Intervenţiile cen
zurii constau în amputări 
de care apoi numai auto
rul ştia. Ele puteau fi du
reroase, te puteau enerva, 
te puteau indigna, dar nu 
te puteau compromite. Mult 
mai primejdioasă, întru
cât devenea compromiţă
toare, era posibilitatea 
oricărui redactor politruc 
de a introduce în text 
propoziţii conţinând afir
maţii sau opinii care nu-ţi 
aparţineau, pe care nu le 
recunoşteai. Am colegi care 
au păţit_o de nenumărate 
ori. Erau întâmplări ca
pabile să-ţi provoace crize 
de nervi. Mai ales că nu 
mai aveai nici o posibili
tate să revii cu,,.de altfel, 
cuvenita rectificare. Mie 
nu mi s-a întâmplat, din 
fericire, decât o dată, când

MANENT
ca transcrierea să presu
pună şi o firească selec
ţie, cu înlăturarea pasa
jelor mai puţin relevante. 
De acord cu toate acestea, 
am făcut însă greşeala de
a acceptarea interviul să 
apară fără să mai văd 
forma definitivă a textu
lui. Asta pentru a econo
misi timp. Dar, oricât de 
puţin timp ai avea şi ori
câtă încredere ţi-ar in
spira reporterul, textul 
trebuie revăzut E un lu
cru pe care l-am învăţat 
acum, precum ca să se 
adeverească zicerea ' că 
omul Cât trăieşte învaţă. 
Interviul n-a ieşit rău, 
deşi i-au cam dispărut 
nuanţele. Dar, vorba ceea, 
putea fi mai rău. Ceea 
ce e grav în schimb e 
că mi-am ' descoperit o 
afirmaţie care nu-mi a- 
parţine. „Sunteţi. an l1- 
beral?** mă întreabă re
portera. Şi domnia sa îmi

MENTALITĂŢI

mi s-a cerut un reportaj 
pentru „Scânteia". La a- 
pariţie, am descoperit cu 
o sufocantă surpriză vă 
mai bine de un sfert din 
text, conţinând obişnuitele 
osanale la adresa regimu
lui, nu-mi aparţinea. Nu 
mai era nimic de făcut, 
dar îmi amintesc că mi-au 
trebuit câteva zile ca să 
scap de sub tensiunea pro
vocată de indignare.

S-ar zice că asemenea 
practici sunt azi de do
meniul trecutului. Ele se 
mai ivesc totuşi, cum am 
putut constata, chiar dacă 
în alte împrejurări şi din 
alte raţiuni. O spun înte
meiat pe o experienţă re
centă. O' relatez aici ca 
pildă, pentru colegii care, 
aflându-se intr-o situaţie 
similară, să ştie şi să „în- 
dărăpteze", cum zicea cro
nicarul. Aşadar, fiind so
licitat săptămâna trecută 
să răspund unui interviu 
pentru „Oglinda", am 
convenit cu dna Marilena 
Gavrilei să-l realizăm ca 
b conversaţie - liberă, „pe 
viu", pe care dânsa ur
ma, apoi, cum se obiş
nuieşte, s-o transcrie. Con
vorbirea noastră a fost 
agreabilă şi s-a desfăşurat 
pe parcursul a " aproape 
două ore, ceea ce a făcut

atribuie acest răspuns: „In 
mod fatal toţi avem opi
nii politice. Ale mele 
merg spre P.A.C., P.L. '93, 
tot ce înseamnă într-un 
cuvânt democraţie". . In 
realitate răspunsul meu a 
fost şi este acesta: „Nu 
fac Apolitică militantă, de 
partid, dar, în mod fa
tal, toţi avem simpatiile 
noastre politice. Ale mele 
merg spre P.D., chiar spre 
P.A.C. sau PJL '93, adică 
spre partidele cu deschi
dere clară spre Occident, 
reţinând ce e bun din 
fiecare..." Regret câ, din 
cine ştie ce motive, dna 
Marilena Gavrilei a omis 
Partidul Democrat (U.S.D.), 
adică tocmai cel care mi-e 
cel mai simpatic, obligân, 
du-mă astfel, iată, la con
fesiuni suplimentare, pe 
care n-aveatn de gând 
să le fac publice. Dar, 
repet, vina nu este decât 
a mea, nu fac nimănui 
proces de intenţie şi, dacă. 
am scris aceste rânduri, 
am făcut-o, cum ziceam, 
ca să fie de învăţătură şi 
altora. Căci ce e scris ră
mâne şi tocmai de aceea 
nu e deloc tot una cum 
rămâne.

RADU CIOBANU
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Vom invăta, oare, ceva ?
; Prin iunie anal trecut, 
văzând modul cum sunt 
agresate fndiguiriie şi 
malurile râului Mureş în 
zona Ilia — Do brâu ex
primam o anumită îngri
jorare în legătură cu fap
tul că de aceste lucrări 
ne-am ocupat prea puţin 
sau deloc în anii ce s-au 
scurs de la inundaţiile 
catastrofale din 1975, iar' 
după revoluţie versanţii şi 
coronamentul digurilor de 
pământ au făcut obiectul 
a tot felul de dispute 
pentru proprietate sau 
folosinţă, dar nici una pri
vind întreţinerea mai 
bună a lor de către co
munităţile interesate. Era 
iunie, ploua câineşte de 
două săptămâni şi ne 
exprimam temerea că 
s-ar putea ca Dumnezeu 
să ne mai încerce ca în 
70 sau 75. Nu s*a în
tâmplat în iunie, s-a 
întâmplat în decembrie.

Am în faţă sinteza i_ 
nundaţiilor din decem
brie la noi în judeţ: pa
gube de peste 19 miliar
de de lei. localizate în 
660 de gospodării afec
tate, ' 7199 ha terenuri 
inundate, din care 2693 
cultivate cu semănături de 
toamnă; în 73 km de 
drumuri naţionale jude
ţene şi comunale avaria
te, 22 de poduri, 49 de 
km de reţele electrice. 8 
linii telefonice. 5 siste
me de captare şi tratare 
a apei potabile şi multe 
altele —  - distruse sau a- 
variate. Şj asta numai 
într_un judeţ ' ca Hune
doara.

Făcând evaluarea pa
gubelor, Prefectura şi 
Consiliul judeţean au eva
luat şi lucrările necesare 
pentru prevenirea altora 
de acest gen. Pentru a- 
menajările necesare, po
trivit studiilor de prefe 
aabilitate întocmite, sunt 
necesari. în preţuri 1995, 
aproape 26 de miliarde de 
lei. Enorm pentru un 
buget judeţean de auste
ritate, însă nu peste pu
terile unui judeţ ca Hu
nedoara. de susţinut. Dar 
asta numai dacă auto
nomia locală ar funcţion 
pe principii sănătoase, nu 
caricatural.

Judeţul contribuie »- 
nuaU la formarea buge
tului de stat cu 150 —
160 miliarde de lei. Un 
procent însemnat din a- 
ceste venituri la buget îl

reprezintă contribuţia ' re
giilor autonome din sub
ordonarea Consiliului ju
deţean sau a societăţilor 
comerciale care aU in- a- 
tribuţii, : într-un fel- sau 
altul, întreţinerea lucră
rilor în mod obişnuit a- 
fectate de .inundaţii Şi 
nu-s puţine aceste regii 
In judeţ. Ele varsă lă 
buget TVA, impozit pe 
salarii, impozit pe pro
fit (cele care au şi au 
destule). Este încorporat 
în acest aport al judeţu
lui contribuţia în aceeaşi 
structură a eşaloanelor 
judeţene ale regiilor na
ţionale — RENEL, a dru
murilor, a apelor române. 
Judeţele .însă nu pot dis
pune de aceşti bani de
cât în măsură foarte 
mică. Apoi aşteaptă mila 
guvernamentală. Şi asta 
se numeşte în limbajul 
unora autonomie locală, 
autonomie financiară, des
centralizare.

Nu vom învăţa oare 
niciodată nimic din ne
norocirile care ne lovesc? 
Dacă sistemul hidroteh
nic de la Mihăileni cu 
barajul şi lacul de acu
mulare prevăzute erau 
gata, Crişul Alb n-ar mai 
fi făcut dezastrele pe 
care le-a făcut în aval. 
Numai pentru terminarea 
lui sunt necesari 20 de 
miliarde de lei. Va 
deschide Florin Georgescu 

. mâna strânsă ca un pumn 
de avar să scape 26 de 
miliarde pentru termina
rea sistemului de la. 
Mihăileni ? Ar însemna 
că lumea s-a întors cu 
şusu] în sus, - aşa cum e 
o lume normală; numai 
că lumea noastră româ
nească e cam cu susţii 
în jos. Treaba unui mi
nistru de finanţe este să 
gospodărească cu maximă 
eficienţă finanţele ţarii şi 
al nostru ar fi de felici
tat dacă ar face asta cu 
toţi. Cu cei mari însă 
nu e zgârcit deloc. Pro- 
ounerea pentru bugetul 
Camerei Deputaţilor pe a- 
eest an depăşeşte 120 de 
miliarde de lei. 66 de 
miliarde se solicită sub 
formă de cheltuieli de 
cănită!. Scăzându-le pe 
acestea rezultă că fiecare 
deputat ii costă anual pe 
contribuabil cam 150 de 
milioane de lei. Mare lux 
pentru o ţară săracă.
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Reînfiinţarea reuniunii meseriaşilor din Orăştfe
Constituirea dualismu

lui austro—ungar în anul 
1867 s-a repercutat dure
ros asupra societăţii româ
neşti din Transilvania. 
Prin desfiinţarea Mare
lui Principat Autonom al 
Transilvaniei şi integra
rea lui în Regatul Un
gariei, guvernele de la 
Budapesta au început de 
îndată acţiunea de opri
mare şi deznaţionalizare. 
Dar, rămăsese vie în a- 
mintirea străbunilor in
candescenţa torţei revo
luţiei de la 1848. Ea con
firma tuturor cristaliza
rea ideii de naţionalita
te, care avea drumul său 
de împlinire.

Prin lumina şi osârdia 
cărturarilor, folosindu-se 
de ideile generoase ale 
ASTREI, societatea română 
din Transilvania a deve
nit conştientă de vechi
mea ei, pe aceste plaiuri, 
de unitatea de limbă şi 
obiceiuri cu ale români
lor din Muntenia şi Mol
dova, de numărul său

secţia Industrială; Reu
niunea Femeilor şi, la 
sfârşitul veacului Ia 1899, 
REUNIUNEA MESERIA
ŞILOR ROMANI. Tutu
ror acestor asociaţii ii s-a 
creat o bază culturală 
de manifestare prin în- 
fîlnţarea numeroaselor pu
blicaţii începând cu ..Re
vista Orăstiei" în 1895.

covârşitor faţă de al ce
lorlalte naţionalităţi şi 
stimulată de eveniment 
tele din Regatul României, 
românii, au început să se 
apere împotriva dezna
ţionalizării. Mişcarea a a- 
vut un caracter general 
şi plin de robusteţe, dar 
la Orăştie. după aduna
rea generală a ASTREI 
din 1884, au prins viaţă: 
Banca „Ardeleana"; Reu
niunea de cântări; Reu
niunea învăţătorilor; Reu
niunea economică, cu

Apărarea intereselor me
seriaşilor români din 
punct de vedere econo
mic ţi al perfectibilităţii 
meseriei a fost scopul 
principal urmărit de Reu
niune. Dar n-a fost ne
glijat nici scopul cultu
ral, pentru că numai prin 
cultură se poate promova 
conştiinţa ideii de unita
te naţională, ca dovadă 
că întâiul preşedinte a 
fost preotul Vasile Domşa, 
iar ăl doilea învăţătorul 
Constantin Baicu. Până 
ia izbucnirea primului 
război mondial, Reuniu
nea şi-a consolidat mij
loacele de existenţă, iar

• * ăsboi -a if em
activitatea devenind ocro
titoarea fiilor de ţărani 
săraci, care, neavând po
sibilitatea să urmeze stu
dii universitare. îmbrăţi
şau cu nădejde meseria 
pentru care simţeau che
mare, convinşi fiind că 
„MESERIA ESTE PLUG 
DE AUR".

Un focal propriu cu 
bibliotecă şi club, cu sală 
de lectură, cu joc de bi
liard. la care se adăugau 
sfllţ de destindere ca 
MAIALUL de primăvară. 
Baiul strugurilor toam

na şi prezentarea unul 
spectacol din dramaturgia 
clhsică universală şi ro
mână, urmat de petrecere 
şi dans, au constituit 
pentru orăştienil vremii 
interbelice zile de bucu
rie generală şi adevărată 
desfătare. De atunci, vârst
nicii de azi păstrează 
amintirea vrednicului pa
tron al „Fabricii de Blă
nuri", loan Secheli. Va 
fi deposedat de proprie
tate. iar Reuniunea Me
seriaşilor desfiinţată . In 
1956. ca o~ asociaţie pe
rimata a breslelor men.

' ţionate ca existente deja 
din 1372.

La 14 ianuarie 1398, la 
iniţiativa- relevantă şi u- 
tilă a fostului membru, 
octogenarul zugrav mese- . 
riaş Nicolae Moloţiu şi a 
maestrului sculptcir Nico
lae Adara, descendent al 
tutui fost meseriaş, un 

' număr de peste 80 de ur
maşi ai fostei Reuniuni 
au hotărât reînfiinţarea 
acestei valoroase aso

ciaţii. In noile condiţii de 
organizare şj existenţa so
cietăţii contemporane, toţ: 
membrii Reuniunii doresc 
să ridice prestigiul asocia
ţiei şi, implicit, perfecţio
narea profesională a fie
cărui meseriaş, bazându. 
se pe criteriul competen
ţei si înlăturând even
tualele discriminări con
fesionale, etnice sau de 
altă natură. In afara a- 
cestor preocupări priori,
tare. conducerea aleasă
i' m ăre.şte redobă ’ ea 
proorietăţii imobilului 
confiscat, pentru ca în
locul înjositoarei câr
ciumi să reinstaleze dem. 
nitatea culturii prin' ma
nifestările ei caracteris
tice : o bibliotecă, un ciut 
cu jocuri de şah, de bi
liard şi o sală de lectură, 

Urăm nou reînfiin tatei 
reuniuni o cât mai apro
piată izbândă şi realizarea 
nobilului său scop.

VIOREfi V. CUGEREANU 
Orâştie

N U M I R I
Dşvoipd disponibile 

posturile la vârf de la 
SC. „Calcita" S.A. Vaţa 
de Jos, la Centrul Na
ţional de Management şi 
Transfer Tehnologic Bu
cureşti s-a ţinut recent 
concursul pentru ocupa, 
rea posturilor de ma
nager general şi mana
ger general tehnico -

economic. In urma veri. 
ficării lucrărilor, au fost I 
numiţi în primul post dl i 
ing. Liviu David şi în 
cel de al doilea dl Mir- ' 
cea Udrescu. De men- 1 
ţionat că până nu de | 
mult aceşti specialişti au 
fost încadraţi la S.M., 
Brad. (Al. J.).

e  Vise deşarte de Im 
expulzat din Germania •  
rea... Oceanului •  Mal 
Pensionara] credul •  Mărci 
contra franci francezi falşi 
apoi din Canada •  2.3 
sâmbetei •  Imprudentă ? 
zard?

bogăţire •  După doi ani, 
Demersuri pentru trece, 

lipsesc banii de buzunar a  
germane, «Mări şi 
a Salutări din Viena, 

milioane de Iei pa apei* 
•  Credulitate ? *  Ha-

Deşi povestea nu-i sin
gulară. dar tocmai de a . 
ceea. o s-o aducem la 
cunoştinţa cititorilor noş
tri, pentru a nu cădea în 
plasa unor indivizi apa
rent cinstiţi şi neajutoraţi, 
dar care, până la urmă, 
se dovedesc foarte' abili şi 
unşi cu toate alifiile.

Unul dintre aceştia este 
şi Alexandru Roşu, din 
Deva. Are 37 de ani, 
iar după - Revoluţia din 
decembrie ’89 ca şi alţii 
şi-a propus să devină 
bogat pe orice cale. Călă
toreşte în străinătate, face 
tot felul de afaceri. Cel 
mai mult stă prin Ger
mania V« fi expulzat 
după doi ani.

Cu toate acestea, spe
ranţele şi gândurile lui 
tot către străinătate se 
îndreaptă. De data aceas
ta vrea să treacă ocea
nul. Cu alte cuvinte, vi
zează SUA sau Canada, 
în acest scop îacepe de
mersurile.

Singurul lucru concret 
j pe care-l reuşeşte nt tot 

acest timp este acela de a 
divorţa. Trăieşte la, do
miciliul mamei sale, pen
sionară.

Călătoriile lui la Bu
cureşti pentru vi2â şl con
tactele pe care le-a cerut 
eu diferiţi intermediari au 
necesitat se pare sume de 
bani substanţiale. Ajunge 
la concluzia că nu are 
hani suficienţi pentru a-şl 
rezolva cinstit treburile. 
Trebuia să păcălească, sâ

înşele. Nu conta pe cine 
— prieteni, cunoştinţe. 
Baniv Să iasă!

Pe' la mijlocul lui iu
nie a anului trecut to
tul era pregătit de marea 
călătorie. Mai lipseau banii 
de buzunar. Ei bine, pen
tru a face rost de ei. 
Roşu va juca o carte

pleacă urgent In acea 
noapte spre Germania, va 
pierde o afacere serioasă... 
etc.

Teatrul lui Roşu şi cre
dulitatea bătrânului duc la 
o înţelegere. Problema este 
că omul nu are suficien
te mărci pentru a acoperi 
întreaga sumă în franci 
Nu-i nimic, are în schimb 
dolari şi forinţi, care, până 
la Urmă, vor 9junge cam 
la cei 6100 franci fran
cezi ai „omului de afa
ceri".

Sub presiunea timpului, 
banii se numără şi se 
schimbă rapid. Roşu plea
că în mare grabă. La

destul de mare, bazându. 
se pe credulitatea pen
sionarului L.M. din Deva 
şi pe talentele lui de act 
tor. Aşadar, atenţie.

Cunoscându-l pe bătrân 
de mai multă vreme, (lo
cuiau în acelaşi cartier)-, 
Intr-o seară se prezintă 
ia domiciliul acestuia. Ştia 
Că omUl are valută, în
trucât avea neamuri în 
străinătate. In apartamen
tul pensionarului intră 
foarte precipitat şi neno
rocit. Disperat, chiar. 
Spune că afară îl aşteaptă 
o maşină care 11 va duce 
la tren, pentru a merge 
în străinătate. Problema 
este că are doar franci 
francezi şi nu este con
venabil să-i schimbe a- 
colo. Aici, acum, bănci
le sunt închise, aşa că 
este dispus ca în schim
bul a 1000 de mărci ger
mane să ofere echiva
lentul în franci. Dacă nu

scurt timp, soţia gazdei 
observă că două bancno
te au aceeaşi serie. Apoi, 
surpriză: toate au o
singură serie ( Abia a- 
tunei intuiesc că s-ar pu
tea sâ ... Se anunţă po
liţia. In zadar Roşu va 
fi căutat cu insistenţă.

După câteva zile. Ale
xandru Roşu dă telefon 
de la Viena... După câ
teva săptămâni, din Ca
nada.

Cercetările penale care 
au urmat stabilesc că 
francii francezi erau fal
sificaţi prin xeroxare cu 
un aparat color.

In decembrie trdeut s-a 
dispus trimiterea Lut în 
judecată pentru infracţiu
nile de punere în cir
culaţie a valutei false şt 
înşelăciune în convenţii. 
Mama ia «  confirmat fap
tul că a primit o scri
soare din străinătate de 
la' Alexandru. La începu

tul «cestul an, Roşu este 
condamnat la trei ani în
chisoare pentru prima 
faptă şi la un an pen
tru rea de a doua. Când 
va fi prins, o va execu
ta pe cea mai grea. Să 
mai spunem că pedeapsa 
are efect şi în caşul în 
care va fi prins în străină
tate.

Nii trebuie să scăpăm 
din vedere următoarele 
aspecte. Bătrânul L. M. 
s-a constituit parte civilă 
cu aproape 2 500 000 de 
lei. întrebarea este însă 
când şi cum îi va recu
pera 7

Spuneam la început că 
arest raz nu este singu
lar. Şi acest lucru, în
trucât, cam în aceeaşi pe
rioadă, o femeie de 71 de 
ani, din Deva, având ne
voie de valută pentru a 
cumpăra medicamente, a 
primit de la o cunoştinţă 
100 de mărci germane 
false. La rftndul ei, cu
noştinţa declară că i-ar fi 
primit de la ... Şi Ia Hu
nedoara au fost cazuri de 
plasare de valută falsă. 
Procedeele sunt diferite.

De priceput şi de învă
ţa» câte ceva ar avea 
mulţi din această poves
te. nu 7

Vom încheia aceste rân
duri ru următoarele con
siderente pe care le cre
dem semnificative.

In Remania, pedeapsa 
pentru falsificarea şi pu
nerea în circulaţie a mo
nedei este de la; doi le 
şapte ani.

In Franţa, un stat re
cunoscut prin democraţia 
sa. pentru aceeaşi in
fracţiune pedeapsa este 
eu închisoare pe viaţă 
Acest lucru serie pe fie
care bancnotă.

VALENTIN NEAGU, 
TIBERIU MEDEANU, 
procuror criminalist
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DS VEGHE IA LINIŞTEA NOASTRA 

Aflăm de
•  Aii fost identificaţi şi 

reţinuţi Balasz Attila, din 
Lazuri, judeţul Satu- 
Mare, Iacob George, din 
oraşul Vul«sn, Bărbierii 
Vasile, din Lupeni şi Ma- 
radarj Georgetâ, din Hu
nedoara. Ej erau urmăriţi 
pentru săvârşirea mai mul
tor infracţiuni pentru 
care legea prevede pe
deapsa cu închisoarea.

•  In municipiul Orăş- 
tie a fost identificat 
Panta Dorin, de 34 de ani, 
din Deva, eliberat din 
penitenciar în 27 decem
brie 1995, care în noap
tea de 11/12 I a spart 
depozitul S.C. Alcom — 
Service SRL Orăştie, de 
unde a sustras sticle cu 
alcool, un calculator şi 
suma de 20 000 de lei. 
Prejudiciul cauzat este de 
121090 lei. Fapta a fost 
săvârşită Împreună cu 
Omrca Ştefan, de 31 de 
ani, fost condamnat, din 
Orăştie, care este urmărit 
de către poliţie întrucât a 
dispărut de la domiciliu.

•  In oraşul Vulcan a' 
fost reţinut Ciuculan Con
stantin Sorin, de 17 ani,
diri localitate, fără ocu
paţie şi fost condamnat, 
care în noaptea de 6—7

februarie a.o, , a spart 
S.C. „Triumf* SRL Vul
can, de unde a furat ţi
gări şi produse alimen
tare în valoare de 

1 200 000 lei. Prejudi
ciul. a fost recuperat în 
proporţia de 80 la sută.
Cel în cauză este cerce
tat In stare de arest.

•  Simt cercetaţi în stare 
de arest Mtrza Cristian 
Octavian, de 24 de ani, 
şi Ripa Traian, de 35 de 
ani. ambii din Deva. fără 
ocupaţie, care în noap
tea de 11—12 februarie 
a.c. au pătruns in restau
rantul „Mioriţa1* din De
va, de unde au sustras 
bunuri In valoare de 
600 000 lei. I<a săvârşirea 
faptei a luat parte şi mi
norul Mîrza Codruţ Ti- 
beriu, de 15 ani, din De
va.

•  A fost reţinut Amar- 
ghioalei Lazâr Dumitru, 
de 25 ani, din Deva, re
cidivist, care în noaptea de 
14—15 februarie, la do
miciliu, folosind amenin
ţarea şi violenţa, a yio- 
lat-o pe sora sa A. E., de 
13 ani.

Rubrică realizată
cu sprijinul

I.J.P. Hunedoara

întrucât, în ultima pe
rioadă, se constată tot mai 
frecvent folosirea de că
tre unii deţinători de 
autovehicule sau chiar de 
către persoanele fizice a 
Unor dispozitive speciale 
de prioritate tip „GlRO- 
FAR*‘, facem cunoscut că, 
în conformitate cu art. 
87 din Regulamentul de 
aplicare a Decr. 328/66 
privind circulaţia pe dru
murile publice, se interzi
ce montarea la autove
hicule a altor lumini, a 
luminilor de altă culoa
re decât cele stabilite la 
art. 85 — 86 (cele cu 
care sunt dotate auto
vehiculele din fabricaţie).

Potrivit prevederilor 
legale, folosirea acestor 
dispozitive este permisă 
numai echipajelor poliţiei, 
salvării şi organelor de 
control ale M. Ap. N.

mm

In conformitate cu a- 
celaşF articol. Direcţia Po
liţiei Rutiere din Inspec
toratul General al Poliţiei 
a eliberat autorizaţii nu
mai pentru folosirea u- 
nor dispozitive de cu
loare „g a lben a** în ca
zul unor autovehicule cu 
gabarite sau tonaje de
păşite ori care insoţeso 
asemenea autovehicule, ce
lor care transportă sub
stanţe periculoase, celor 
destinate lucrărilor de 
drumuri sau tractării auto
vehiculelor rămase în 
pană. "

Orice ‘nerespectare a 
acestor prevederi se sanc
ţionează cu amendă în
tre 70 000 — 120 000 lei

Inspectoratul de Poliţie 
al judeţului 
Hunedoara

CONCURSUL
DIN

25 FEBRUARIE

1. BARI (17) — VICENZA (19) 1 X
De prisos să mai subliniem cât şi-ar dori gaz

dele victoria. Deşi nu e exclus un egal. ,

2. CREMONESE (18) — CAGLIARI (12) X 2 
Schimbarea de antrenor la Cagliari -ar putea

genera un reviriment şi în jocul oaspeţilor.

3. FIORENT1NA (2) — NAPOLI (10) 1
Deşi pare un meci de triplă, mergem cu Flo

rentina ca solist

4. INTER (6) — ATALANTA (13) ' 1
Gazdele se numără între cele trei echipe ne

învinse acasă în actualul campionat.

5. ' JUVENTUS (4) — MILAN (1) 1 X
Un adevărat derby al etapei. Deci, meci deschis 

oricărui rezultat.

6. PADOVA (15) — LAZIO (5) ‘ _ X
Deşi pe un loc bun, Lazio nu străluceşte în

deplasare.

REGULI
DE CIRCULAŢIE 

DUPĂ BUNUL PLAC
Parcarea autoturisme

lor şi autovehiculelor in 
zone interzise nu este 
adusă fa atenţia opiniei 
publice pentru prima dată 
şi, probabil, nici pentru 
ultima oară, întrucât la 
fiecare pas întâlnim con
ducători auto, care sfi
dează nu numai nor
mele rutiere şi hotărârile, 
dar şi zonele verzi ce sunt 
strivite sub greutatea 
roţilor.

Faptul că parcarea în 
zonele interzise este cu 
adevărat o problemă nu 
numai de sfidare a legii, 
ci şi una civică, o dove
deşte şi concluzia unei 
recente acţiuni desfăşurate 
de către lucrătorii Birou
lui Poliţiei Rutiere Deva, 
în seara zilei de 10 fe
bruarie a.c. Intre orele 
20—24, când au fost i- 
dentificate un număr de 
25 de autovehicule par
cate în locuri interzise
— pe zone verzi, alei pie- 
tonale sau In alte locuri 
în care se ^interzice cu 
desăvârşire acest lucru.

Dintre proprietarii auto 
cărora le este străină par
carea legală amintim doar 
câteva nume: E.M. Cer
te} — 31 HD 409 şi 31 
HD 352, IPEG Deva — 
31 HD 8956 şi 31 HD 5542, 
Mina Deva 31 HD 6020, 
Romcamion Deva — 21HD 
899, Agrotransport Deva
— 21 HD 2928, Stănescu
Nieolae, din Deva — 4
HD 9971, S.C. Comtrans 
Minerva Prodimpex SRL 
Deva — HD 01ZBZ şi HD 
01 RUL, Stan ioan, din 
Hărău — HD 01 ERH şi 
S C. Casial — HD 01 NVF. 
Pentru faptele săvârşite 
proprietarii autovehicu

lelor sus menţionate au 
fost sancţionaţi conform 
Hotărârii Consiliului lo
cal cu amenzi cuprinse 
Intre 10 000 şi 30 000 de 
lei.

LA VOLAN, CU 
ALCOOLUL ÎN  NAS
Cu ocazia controlului 

efectuat în, municipiu
privind parcarea legală a 
autovehiculelor, au fost 
testaţi cu fiola alcoolscop 
mai mulţi conducători au
to, printre care doi au 
fost depistaţi conducând 
în timp ce se aflau sub 
influenţa băuturilor al
coolice — Duţă Constantin 
Vîorel, din Deva, cu auto
turismul Dacia 1300 —
HD 01 JNT şi Henţ Lu
cian, din comuna Văii-
şoara, cu Dacia 1304 — nr. 
HD 06 LEU.

După cum. ne-a relatat 
dl cpt. Cornel Glava, şe
ful Biroului Poliţiei Ru
tiere Deva. numai în 
ultima săptămână au fost 
reţinute pe raza muni
cipiului Deva, în vederea 
suspendării, un număr de 
II permise de conducere, 
din «sare 7 pentru con
sum de alcool. Intre te
merarii volanului cu 
alcoolul în nas, am re
ţinut câteva nume: Bocan 
Io*n Gheorghe, din Deva, 
cu auto HD 02 FOC, Măr- 
giaean Itie, din judeţul 
Arad, cu autovehiculul 3 
HD 5618, Popovici I'ie. 
din Deva, cu autovehicu
lul HD 01 SLM, Mihu 
Adrian, din Deva, cu auto
vehiculul 5 HD 3363 şi 
Nicoară Eugen, din Deva, 
cu autoturismul 2 HD 293.

Rubrică realizată 
CU sprijinul 

Biroului Poliţiei 
Rutiere Deva /

Parcarea autovchicu lelor în Deva se face după 
bunul plac, ignorându-se normele rutiere şi hotă
rârile Consiliului local.

7. ROMA (7) -k TORINO (16) I X 
Meci greu pentru torinezi, care se află pe

un loc de neinvidiat.

8. SAMPDORIA (11) — PIACENZA (14) x
In situaţia în care se află, Piacenza ar fi 

foarte mulţumită şi cu un punct.

9. UDINESE (8) — PARMA (3) 1 X 
Parma poate să plece cu un egal de la Udi-

riese. : '-:V ■
10. CHIEVO (17) — COSENZA (11) x

Chievo cu 7 egaluri acasă şi oaspeţii cu 8 in
deplasare ar putea termina nedeeis.
11. REGGINA (19) -d- FOGGIA (18) 1

Dacă nici cu Foggia nu iese o victorie pe
terenul propriu, gazdele pierd serios din teren.
12i REGGIANA (8) — GENOA (10) 1 x

Acasă, Reggiana nu are nici o înfrângere. însă 
genovezii chiar dacă nu pot surprinde un meci 
nul l-ar putea scoate,
13. RDLOGNA (4) — VERONA (2) 1 x

O partidă echilibrată după poziţia din clasa
ment a celor două formaţii Gazdele au însă a- 
vantajul propriului teren.

Va a ş t e p t ă m  la  c e n t r e l e  sie 
s u b s c r i e r e  p e n t r u  a v a  e x p r i m a  
o p ţ i u n e a  de d e p u n e r e  a t i t luri lor  de  
privatizare, c o n t r a  ac ţ iu n i !

N um a i  păna  în 31 m art ie  1 9 9 6  pute ţ i  
opta pentru una din societăţile . c o m e r 
c i a l e  din tară,  s i  de  ce nu?..', pentru  una  
din cete 115 s o c i e t ă ţ i  din judeţ.

Pana îa 30 aprttie 1996 aveţi ş« 
p o s i b i l i t a t e a  d e  a o p t a  pentru unui  din 

. Fonduri le^ proprietă ţ i i ,  pr iva te ,  .
D upă  a c e a s t ă ;  data;  a tut CNj? c â t  şi 

c e r t i f i c a t e l e  devin-" n u leU iv f

tjt.‘

î Cel mai mare distribuitor en gros din ţară de
ţ Îm b r ă c ă m i n t e  b a l o t a t A

IMPORT VEST 

V A  O F E R Ă

•  îmbrăcăminte sortată
— ofertă bogată în sortimente de sezon

•  îmbrăcăminte nesortată, colectare originală 
în pungi între 5— 15 kg
cartitatea minimă de vânzare I Oft kg i

OFERTA NOASTRĂ SPFUiALA 1

• Ciorapi pantaloni strech cu efect medicinal
— toate mărimile, toate culorile.

CELE MAI AVANTAJOASE PREŢURI /
i Adresa birourilor : Cîuj-N . str. luliu Ma- 
i niu. nr. 6. Telefon/Fax 064 — 194030 (luni— 
/vineri : 8-16). Orar depozit : satul Vlaha, în
tre luni şi sâmbătă. 8—• 16

i

BANCA COMERCIALA ROMANA SLA. !
SUCURSALA JUDEŢEANĂ j

1 HUNEDOARA — DEVA 1

Anunţă vânzarea prin licitaţie publici a 
unui apartament cu 2 camere, situat în Deva, 
N. Bălcescu,bl. 17 B, ap. 47,

Licitaţia va avea ioc în data de 27 febru
arie 1906. Relaţii suplimentare la Of. Juri
dic al B.C.R., Piaţa Operei, nr. 4, Deva.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„COMLEMN” S.A DEVA

B-dui Decebal, bl. C (parter),
VINDE PRIN

•V AWAVZZWiVAVAWZA’AWiWWVWAVAVW «* f WAVAVAV.WAVS ZAVZZ.V.V/.V.V.’.W .V .'Z.W .W

următoarele spaţii comerciale:
• spaţiu comercial in suprafaţă de 450 

mp, în municipiul Hunedoara, bî. 47 (parter);
•  depozit zidărie în suprafaţă de 2 046 

mp, în municipiul Deva, str. Apuseni, nr. 2;
•  spaţiu comercial în suprafaţă de 122 

mp, în oraşul Vulcan, bdul Mihai Viteazul, 
bl. 19 (parter).

Licitaţia va avea loc în data de 5 martie 
1996, la sediul S. C. Comlemn S.A. Deva.

Relaţii la telefoanele : 054/626062 ; 054/ 
626180.
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lE E S lZM nii
22 FEBRUARIE 1996

•  « d o la r  SUA — 2830 lei
•  1 marcă gerînană — 1949 Iei
•  100 yeni Japonezi —  2674 lei
•  « liră  sterlină — 4367 lei
•  I  franc elveţian ' -  —  2394 1ei
•  I frâne france* — , 566 Iei
•  100 lire italiene .■— 178 lei

©urniri de referinţă 
a României

ale Băncii Naţionale \

VANZAftI — 
C U M P Ă R Ă R I

•  Vând Dacia 1310 break,
nouă, verde metalizat. Tel. 
211829. (6721)

•  Vând Roentgen dentar 
Philips Miller şi acceso
rii. Tei. 064/195734, după 
ora 19.

(6728)

•  Cumpăr apartament 2 
camere, exclus Micro 15. 
TeL 229697.

(6724)

•  Vând teren intravilan 
Sîntuhalm, maşină de cu
sut bărbătească Singer, 
baloţi paie, luceriiă, fân. 
Telefon 221712.

(6731)

•  Vând casă, curte, gră
dină şi pământ arabil. Be- 
riu, nr. 70,

(3959)

•  Vând apartament 
ultracentral, două came
re, decomandate, tele
fon 617997.

(6685)

•  Vând Audi 80, 110 CP, 
1700 mărci. Tel. 718009.

’ (6503)

•  Cumpăr garsonieră, 
central. Deva. Tel. 651251. 
între orele 17—21.

(6506)

•  Vând motor Fiat în 
trei cilindri, tip Braşov. 
Telefon 724875.

. (6687)

•  Vând microbuz Barkas, 
capacitate 1 tonă, piese 
rezervă. Tel. 661516.

(396065)

•  Cumpăr cherestea de •  vând maşină sifon 
brad uscată. Informaţii la ??. dozator îmbutehere, u- 
telefon 673234, zilnic în- « aJ pIastî*
tre orele 10—20. • c - (396067)

•  ,Vând canapea cu vi
trină şi dulapuri tip Ni-' 
coleta. Tel. 625615.

(6219)

•  Vând VW Derby, în
matriculat, tel. 625638, zil
nic după ora 18.

(6738)

•  Vând casă cu gră
dină şi dependinţe în sa
tul Batiz, nr. 124. Infor
maţii telefon 672108.

(6214)

•  Vând apartament 2 
camere şi casă cu grădină 
în Teiu. Tel. 626022.

(6746)

•  Vând doi tăuraşi de
opt luni, Veţel, nr. 133, 
Pădurean. (6745)

•  Vând armă vânătoa
re IJ, calibrul 12. Tel. 
622885, după ora 18.

(6216)

•  Vând dozator suo 
tip Fresco, 3 capete. In
formaţii tei. 058/753058.

(6217)

OFERTE

DE SERVICTI

•  Transport auto 1,5 t, 
400 lei/km, închiriez garaj 
zonă centrală. Tel. 625094.

(396067)

•  Regia Autonomă de
Interes Local Hunedoara, 
cu sediul în Hunedoara, 
bdul Republicii, nr. 5, an
gajează jurist. Relaţii su
plimentare la sediul re
giei, tel. 712007, sau 
711394. (6502)

•  îngrijesc copil la do
miciliu; Deva, str. Pro
gresului, bl. A, ap. 16, o- 
rele 19—20.

(6727) '

•  Donez un rinichi pen
tru 10 000 DM. Telefon 
770731. . (6734)

ÎNCHIRIERI

•  Caut spre închiriere 
spaţiu sau apartament

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

.CUVÂNTUL LIBER“1    ţ

* Abonamentul este calea cea mai siau- ţ 
} râ şi mai avantajoasă de procurare a zia- ( 
| rului nostru. C o s t u l  abonamentului \ 
I pe luna martie este de 2 500 lei, \ 
j plus taxele poştale. \
\ Abonamentele se pot face la oficiile j 
ţ poştale şi la factorii poştali. Pentru luna J 
\ martie puteţi face abonamente în fot » 
\  cursul lunii februarie. j

22 FEBRUARIE — ZIUA CERCETĂŞIEI
La 22 februarie se sărbătoreşte Ziua Mondială a 

Mişcării Scout (Cercetăşia). , Este ziua în care s-a născut, 
în 1857, ofiţerul englez Robert Baden-Powell, fondato
rul cercetăşiei şi creatorul .concepţiei pe care se spri
jină această mişcare cu caracter educativ pentru copil 
şi tineret, care are azi milioane de membri în peste 
150 de ţări. ' ,

Filiala Deva a Cercetaşilor din România organi
zează, in 22 februarie, la sediu (Fundaţia pentru Ti
neret), o întâlnire a tuturor membrilor, în scopul mai . 
bunei cunoaşteri. (V. R.). :L..

-*— * _ « _ * _ * _ * _ * _ * _ » _ * _ * _ * — *■—* —* — . —*—* —«— * —+—* _ *

Deva, pentru birou. Tel. 
650322, între 14—19.

(3538)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie nr. 
515, eliberată de Asocia
ţia Foştilor Deţinuţi Po
litici, pe numele Lazăr 
Ecaterina. Se declară 
nulă.

(6747)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb casă jude
ţul Arad cu apartament 3 
camere, parter. Telefon 
625094. ■

(396067)

DIVERSE

•  S.G. Botaş Com SNQ 
Deva anunţă intenţia de 
majorare a adaosului co
mercial din data de 22 
martie 1996.

(6733)
•  S.G. Liza Market Impex 

SRL Hunedoara, prin 
magazinul ■ situat tn str. 
G. Bariţlu, nr. 24, anun
ţă mari reduceri de pre

ţuri (59—60 la sută), Ia 
îmbrăcămintea de sezon, 
în perioada 20. II. — 20. 
III. 1996. V-.’.'v

(6739)

COMEMORĂRI

•  La 22 februarie se 
împlineşte un an de când 
ne-a părăsit pentru -tot
deauna dragul nostru

GIGI STANESE
îi vom păstra veşnic a- 

mintirea în sufletele noas
tre îndoliate. Comemora
rea sâmbătă, 24 februa
rie 1996, ora 10, la C i-, 
mitirul Reformat Deva. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace 1 Familia.

■■•".■(6735) -/
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S.C. COTURNIX S.R.L. DEVA

str. Libertăţii, bl. A, sc. E, telefon 612838
Specializată pe comerţ en gTos cU produse; 

cosmetice şi chimico — CASNICE

A N G A J E A Z Ă

•  agenţi comerciali;

•  distribuitori 

CONDIŢII:

— posesori permis conducere

— copie după ultimul act de studii

— vârsta maximă 30 ani

— domiciliul stabil în municipiul Deva.
(6755)

S.C. AGROMEC S.A. CÂLAN

Anunţă licitaţie publică, la sediul său, | 
pentru vânzare de mijloace fixe, în fiecare zi;

1 de luni, începând cu 4. 03. 1996,. ora 10. Te-1 
| lefon 730478. (6743)
I —— «i—i* 1 ii m i ---------- Ttm------------- --------------------------------------'

S.C. PACIFIC IMPEX S.R.L.
ALBA IULIA !

. _ ' . . .  .1»
Organizează sâmbătă, 24 februarie 1996, £ 

ora 14, licitaţie pentru vânzarea unei hale 
industriale plus teren aferent, în suprafaţă to-! 
tală de 1463 mp, cu suprafaţă construită de ! 
370 mp.

Hala este situată Ia intrarea în Alba Iulia, 
în complexul comercial Oarda1 de Jos.

Taxa de înscriere 30 000 lei. Informaţii su- j 
plimentare la tel. 058/881310, între orele 10 ] 
— 18, sau la tel. 058/830438, între orele 8—17.

iorxxiooonrv-wv̂  «vyvvxtooonoooroononnr̂ vic

CUVÂNTUL LIBER
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' 18,00 Observator •  
Antena 1; 19,00 Fo-
ctis •  Ştiri din ac- 

- tualitatea locală; 19,15 
Invitaţii Orăştiei; 20,15 
Film •  Şl Dumnezeu 
a creat fenfela; 22,00 
Videoclipurl muzicale; 
22,15 Film •  Sub a- 
coperire.

1 (

T A X I  YELLOW CfiB 
TAXIURILE 
GALBENE

CU CELE MAI MICI TARIFE
24 de ore din 24,

la dispoziţia dumneavoastră !

RAPID - IEFTIN - COMOD
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului

TOTUL LA 
TELEFON

9 5 3

DEVA. str .

M. Eiţiinescu.nr.2 
Telefon; 616663

PARBRIZE BP I

a u d ® ® ® ® ©  I
A.G.E.R. SERVICE Bucureşti

0  v„au , ,U V,arm ,ri aula Q  M .,r„  rp „ p U l dr (/uran iu

/abriraJr dr r r i  m ai m ari pradu.r ,, u rn ir ii

pradaeJUori^di" (jrra taa ia  , i  f g  /ffanlări răpă it 4 1 *ir eniitafr 

' •  0  'Preţuri a erkâtbitr ■

I

", iairolfi tţ Ujtţ•

I comi-xzi ; f■—j» 11 str Ciluţirem. or 14. tel/fşu 054 219167
J P c V n  Aleea S tm u h a lro , C o m p lex  E u rovenus, b o ia  3 -9

parbrizele noastre sunt mereu în faţa !

i . -  . >"— —

! S C. IMPRIMIX s.m.
Execută la comandă;
•  firme şi reclame;
•  reclame şi sigle pe autocolant;
•  reclame stradale;
•  panouri propagandă vizuală şi a- 

vertizoare pentru protecţia muncii;
•  imprimerie textilă.

Informaţii la sediul firmei din Deva, 
strada Călugăreni, nr. 2.

Tel. 054/615062.

S.C. FULGER STOP AUTO S.R.L.

Reprezentat prin dispeceratul taxi non-stop 
959

Vă oferă servicii taxi, tarife acceptabile, 
cartele cu patru călătorii plătite si una gra
tuit.

Pentru convingere formaţi 
959.

După 4 servicii cu plată  
vă oferim un serviciu local GRflTCJÎT!
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