
Gâtă nevoie de demo
craţie are societatea ro
mânească în ansamblul ei, 
după peste 50 de ani 
de dictatură — regală, an- 
tonesciană, a proletariatu
lui şi a îul Geauşescu —■ 
nu mai trebuie subliniat. 
Gât din această nevoie a 
fost satisfăcute în tenii ce 
au urmat lui 1989, aceas
tă întrebare necesită pen
tru răspuns oarecare de
cantări şi clarificări. Nu 
însă în aceste rânduri ea-

tuieli de bani şi timp-. - 
, Gu toţii dorim perfec
ţionarea continuă a siste
melor şi structurilor de 
putere. Dorim deci, ca îri\ 
aceste sisteme şi structuri* 
să fie aşezaţi cei mai burii 
cetăţeni, capabili să ne 
dea legi, să hotărască pen
tru noi, . şă înfăptuiască 
prevederile "legilor şi ho
tărârilor cu chibzuinţă şi 
maxim de folos pentru ţa- 
râ. Dacă le dorim pe toa
te acestea, trebuie să mer-

re apar în preziua alege- . gem la vot. Pentru că nu
rilor locale de ţa 2 ' iunie. mai votul este ' cel care 
se fac aceste clarificări, ^face selecţia ’ celor măi 
' Indiferent de gradul în '  buni, indiferent dacă f este 
care . este satisfăcută ne- vorba de partide sau alian- 
voia de democraţie, ea ră- ţe politice, ori de persoa-
mâne o permanenţă în ori
ce ţară democrată, aşa cum 
şi noi ne pretindem a fi.

Forma cea mai auten
tică de participare la in
staurarea şi perfecţionarea 
democraţiei îri orice, ţară 
este Votul, pe care, din 

, patru in patru ani, cetă
ţeanul e chemai să şi-l 
dea, în alegerile locale sau 
generale. Mâine, 2 iunie, 
este un asemenea moment.

Organizarea alegerilor In 
orice ţară se face cu mari 
eforturi financiare şi chel.

. tutelă de timp , social*. Şi 
una şi cealaltă formă de 
e fo r ii le  privesc nemijlo
cit, efortul financiar fiind 
suportat de la  ţnigeţ, deci, 
din buzunarul fiecărui con
tribuabil. Este un ; aspect 
mai prozaic al alegerilor, 
dar el ne obligă la reflec
ţie matură, atunci când 
decidem dacă vom mer
ge sau riu la urne. De pre
zenţa la vot a ficărui ale
gător deainde succesul or- 
ganfcsttoHe1 al aîegeriloiv 
reuşita parţială sau nereu
şita însemnând noi cheR

ne între care ni se cere 
că optăm, aplicând pe nu
mele lor ştampila VOTAT.

De ‘qp^un^â^m^şţiă de 
mâine depinde cum vor 
arăta satul, comuna, ora
şul sau judeţul nostru in 
următorii patru ani. Dacă 
dorim ca ele să prospere, 
să mergem la urne şl să 
aşezăm; prin votul nostru,, 
în fruntea lor, pe cei care 

•merită cu adevărat aceas
ta.

Pasivitatea în momente-, 
le cruciale ale vieţii unui 
popor este' păgubitoare sub 
orice formă s-ar manifest 

' ta ea. Menţinerea îh ex
pectativă prin neexercita- 
rea dreptului de vot în
seamnă tnuît, iar cel mâi; 
mare râu pe care-1 poate 
provoca1 este drumul pe 
care.l deschide imposturii 
către fotoliile de decizie 
şi de putere.

Să mergerii, deci. la vot, 
să ne exercităm acest 

' drept democratic şl cote? 
Stttbţiunal.

ION.CIOCLEI '

Pogorârea Duhului 
Sfânt (Duminica 

Rusaliilor)
In această de: Dumrie- toţi la ea să luăm du- 

zeu luminată duminică a hui înţelepciunii, duhul 
Rusaliilor, sfânta noăs- evlaviei, al temerii de 

itră biserică îşi prăznuieş- Dumnezeu, al păcii şi ier
te ziua de naştere. In tării. In Babilonii^lutpii' 
această zi, prin pogorâ- de azi, în care limbile 
rea Duhului Sfânt, a luat s-au amestecat, păcatele 
fiinţă prirtuil nucleu al s-au înmulţit şi nădejdea
celor ce mărturisesc pe 
Hristos. ■■ ■

Dacă ne-ar cere cineva 
să exprimăm pe scurt 
ceea ce îsus Hristos a 
dăruit lumii, cred" că 
n-am greşi da® am răs
punde că iisu" Hristos a 
dăruit lumii; pe Duhul 
Sfânt. El l-a trimis Sfin
ţilor Apostoli şi prin Sf,

uriora a slăbit, se 'Cuvi
ne să implorăm cu toată 
ardoarea inimii noastre 
harul Duhului Sfânt, să 
ne mângâie sufletele, să 
ne întărească nădejdile si 
să ne sporească virtuţile 
iar de pe buzele noastre 

. să nu lipsească, niciodată 
rugăciunea aceasta: „Dum
nezeule nu .ne lepăda de

Sa biserică el se revarsă la faţa ta şi Duhul tău 
mereu valuri-valuri peste ‘ cel Sfânt nu-I lua de la 
toate sufletele, peste toate noi. Dă-ne nouă . ■ bucuria 
veacurile si "peste toate mântuirii tale şi cu Duh 
neamurile.ia acest praz- stăpânitor .ne întăreşte", 
nic al Rusaliilor, biserica, '
această fântână nesecată Rreot dr. IOAN _.
de daruri, ne cheamă pe OCT.i VÎAN RU RE AN U

ADUNAREA GENERALA
A C.C.I. HUNEDOARA
In Sala de şedinţe a Pri

măriei municipiului Deva 
s-a desfăşurat adunarea ge
nerală a C.C.I. Hunedoara. : 
Pe ordinea de zi s-au aflat 
discutarea activi taţii, came
rei în 1995, prezentarea bi- ' 

•lanţului contabil, darea 
de seamă a cenzorilor şi 
alegerea noului colegiu de 

. conducere. Din materiale • 
şi dezbateri a reieşit că '. 
activitatea G-.G.I. Hunedoa-: 
ra se poate cataloga ca • 
fiind bună, personalul a- - 
cestei instituţii ducând per-
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Comerţul trebuie practicat civilizat, igienic
PE ARTERELE DE CIRCULAŢIE SAU ÎN 

LOCALITĂŢI

fntr-una d i»  zilele trecute," împreună cu inspectorii 
AUREL VULCAN şi MARCEL POPON, de la Inspecto
ratul de Poliţie Sanitară şi Medicină Preventivă din,De
va, am întreprins un raM-aachetăr în câteva unităţi de 
alimentaţie publică, aflate pe unul dintre traseele cele 
mal circulate din (mite anotimpurile anului, pe D.N. 7, 
pe care se află şi una dintre principalele „porţi" de in
trare şi ieşire din judeţul Hunedoara, spre Alba şi Arad- 
Tlmiş. Scopul raidului-anchetă a fost să constatăm ce 

: oferă corisumaierulni comercianţii aflaţi pe traseu, «în 
ce condiţii igienico-sanitare, care este starea localurilor,

- $ v  - :■ . ' - - 'r î  * L - “-•** : .
PREA MULTE 
IMPROVIZAŢII

Chiar de la intrarea în 
judeţul nostru, pe dreap
ta, dinspre Alba, lângă in
tersecţia „Judeţul Hune
doara", se află- o ' parcare 
şl o firmă a S.6..Mureşul 
SNG Orăştie., patron Ion 
Pasc, la bar -Dorel Mure- 
şân, Înăuntru era curat,

băuturi alcoolice, bere, dar 
şi-, sucuri naturale, Coca- 
Cola, Pepsi, biscuiţi, pufu- 
leţi, dulciuri şi nelipsita 
cafea, la  întrebarea noas-

rju se respectă o preve
dere de bază din autori
zaţia sanitară de furicţio--■ 
tiare a societăţii: existen
ţa apei curente, la "robi
net: Şi la- alte capitole — 
păstrarea şi comercializa
rea produselor în reguli 
strict igienice şi sanitare, 
vestimentaţia personalului, 
starea grupurilor' sanitare 
-y.-S.Ci Mureşul SNG O- 
răştie a avut destule co- 
rjgenţc: barntenulmu pur- 

t te rifeî banalul hafeţ Ji®>,
1 - ¥-

tră ce oferiţi de mâncare 
celor ce vă trec pragul, 
dacă: servesc ceva „mitui
turi" —: grătare, mititei, 
crenbUFşti;: sandviciuri '— 

a fost' că .s-au 
' servit mititei;. eter ••acorn 
riu se poate "oferi decât ce 
se vede pe etajere... In
trând în meserie, cei doi 
inspectori constată că aici

apa nu curgea la robinet. 
— apa era colectată de la 
o fântână şi încălzită pe 
un’ reşou, ‘ „gropul Social" 
"se* află Intr-o stare penii 
. bilă -i- -ari WC fără uşă R),

celălalt cu o uşă toată ciu
ruită, Care nu Se închide, 
în magazie sunt „aranja
te" dê g valma ■ tot -felul 
de produse şi obiecte. Cât 
despre „tabloul", electric, 
nu spunem decât'. să’.i fe
rească Duijmezeu să trea
că uri contrcţl de speciali
tate : 2 fire alimentau di
rect din siguranţe un Te- 
sou clasic, ce se afla. în 
multe locuri făcute la fu, 
şerdi! In inciptâ - am gă
sit şi uri grătar mare, în
căpător, dar de mult ne
folosit. Tot era numai o 
rugină !

Peste şosea, la ieşirea 
din judeţul Hunedoara, o 
clădire asemănătoare, apar
ţinând aceleiaşi firme, un
de barmana Maria Nemezet 
ne-a oferit relaţiile nece
sare : aceleaşi servicii cu 
produse asemănătoare u- 

SABIN CERBU 
(Continuare i# pag. a 2-a)

LA SPITALUL MUNICIPAL HUNEDOARA

ÎN ZIARUL DE ASTĂZI 
Noul mers al trenurilor. ‘ Plecări şi sosiri din 
staţia Deva (în "pag. 6).

de
Ieri, la Spitalul Municipal din Hunedoara, a avut 

loc deschiderea celei de-a treia ediţii a Consfătuirii m- 
terjudeţene de oftalmologie, ce are loc aici între 31 mai 
— 1 iunie, ca o recunoaştere a competenţei oftalmolo
gilor de la cunoscutul spital hunedorean, şef disecţie 
dr. Ioana V. Mîhu.

După cum ne-a relatat dr. Romeo. Stănescu, ;direc: 
torul spitalului, la consfătuire, participă un- însemnat 
număr de doctori de specialitate şi profesori din toate 
centrele universitare diri ţară, Bucureşti, Cluj-Napoca, 
Tg. Mflreş, ’Constanţa, Craiova, Timişoara, Bacău, Sibiu, 
Braşov, Petroşani şi Hunedoara,, specialişti din Germa
nia,'-’Anglia, . Ungariâ, Republica Moldova,' numeroşi in 
vltaţi. A hiat: parte şi prefectul judeţului, ; dl Coste! 
Alic. In cadrul consfătuirii să vor susţine peşte 40 ex
puneri, pe teme- teoretice şi practice din oftalmologie. 
Va fi organizată şi o masă rotundă pe tema : „Sutura 
'eorneei‘.‘. -

Pe tot parcursul manifestării, în holul Spitalului mu
nicipal Hunedoara, firme importante şi producătoare din 
ţară şi .de peste hotare vor expune aparatură.-me
dicală, instrumentar şi medicamente. (Sabin Cerbu),

•  Vă oferă:

S l RAFINAM ENT şi
ţ»rir> produsele sale C.1/./7M I i'.

Ikhiorurilt crema LADY M
( ciocotată, ciocolata cm vişine, ciocolată cm. cocoţ, ciocolata 
cm aţ&ne cacao, cafla. banane, cocos, vanilie )

bratidy-ui BRQOS

manent o muncă complexă 
de informare, de prezenta
re şi de reprezentării - a 
membrilor camerei: Au fost 
punctate obiectivele came
rei pe acest an.. Printr-un 
vot unanim a- fost reales 
colegiul de. conducere - a 
camerei. Funcţia, de Pre
şedintei va deţine în cori- 
tiriuare j dl ing. Cornel 
Burîec. (A.S.)

ULTIM TEST AL 
- TRICOLORILOR

. Sâmbătă, de la era' 19, 
reprezentativa de. fotbal a 
României Intâineşte'Iă Bu
cureşti selecţionata Moldo

vei. Meciul este un ultim 
test al tricolorilor, înain
tea decolării spre Anglia 
pentru turneul . final al 
Eurp ’9t>, Pdrtida se trans
mite şi la TV, (S..G)

CONCURSURI 
NAŢIONALE DE 

ORIENTARE TURISTICA '
In perioadă 30 mai — 2 

iunie a.o., echipa de orien
tare turistică: a Glubului 
Copiilor şi Elevilor Hune

doara participă la întrece
rile naţionale ce se desfă
şoară în staţiunea Monea- 
sa: ediţia scmicerrtenară a 
„Gupei Zarandukii" şi „Gu
pa României" (ed,-3l). Gon- 
cursurile se desfăşoară în 
mai multe etape' şi sunt 
organizate de Federaţia 
Română de Orientare şi 
de Direcţia Judeţeană pen
tru Tineret si Sport Arad. 
(G.B.) - ; . . - • ■

ŢENTATIA RAFINAMENTUI

una pe zi
0  „Un pas pe care-1 face deputatul în ca

meră, o prostie pe care o zice costă Ţara 
bani şi banul e muncă".

MIRAI E.M1NESCU

testări de Gasa de cul;u- 
râ din Deva. (G.B:) 

REDUCERI PENTRl 
CINEFILI

începând cu 1 iunie, ci
nematografia hunedorean â 
vine im sprijinul spectato- , 
riior. săi prijp' practicarea 
do tarife reduse. Irv fieca
re zi poate fi vizionat cu 
tarif redus primul speefa- 
col organizat de cinemato
grafele din Deva, Hunedoa
ra şl Petroşani. Pentru tot 

-cursul zilei --de juni vor 
v.iziona: filme • la ţnrile 
reduse cinefilii clin l-upcni, 
Brad, Orăştie şi Haţeg iar 
joia cei-din Vulcan. (VH )

FESTIVITATE 
SE ABSOLVISE 

: LA UNIVERSWAŢEA
ec o l o g ic a  d e v a

în ultima zi a -lunii mai, 
cea de-a doua promoţie a 
Facultăţii de Management 
în Economia Turismului şi 
Comerţului Internaţional, 
din cadrul Universităţii E- 
colpgice Deva, a »spus“ ră
mas bun vieţii de student 
Lâ festivitatea de absol
vire, au fost prezenţi stu
denţi- părinţi, invitaţi, cur.- 
sul de „adio" fiind găzduit 
de Sala festivă a Prefec
turii. iar celelalte rhnni-
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parţinând unor specii ca
racteristice diferitelor eco
sisteme naturale teres
tre si acvatice ale Romă. 
niţi. de 1» pădurile lan
ţului carpatic- şl până la  
biomul Deltei Dunării 

Aspecte morfologice, e- 
«dogice şi etologice ca 
ş i considerentele legate 
de necesitatea protejării 
«peciilor rare sau ett e- 
feetive populaţionale re
duse însoţesc, sub forma 
ilustraţiei .grafice şi a 
materialului fotodocumen-

buî, specii perfelitate, cal 
re au suferit «n regie* 
accentuat şi mi dispărut 
în unele regiuni ale ţâ

re, deşf*n« sU#Bfo!| pe
ricol de dispariţie, se a. 
Că prezente pe teritorii 
şi fo efective apreciatul 
mult mai reduse decât 
Io deceniile trecute s ac. 
vila ţipătoare,. barza al
bă, cocorul, stârţnt'berai- 
şiu, uliul ptHnaăbar etc. 
(S.B.)

*  tlpgjte^ urmfi, 
isind In c a f t i  nostrrş 

cadrul turnului elec
toral al Partidului Naţio
nal liberal, pMfodfotete ,«* 
cestuia fo-disiaanal scrBtt» 
" avocat Mtecea ionesea* 

ntm — aprfiejuit! 
tizanţflor ««Stei fo r# # .

uni, dar si iubitorilor de 
«brte lp  general, ,Jtmâlm- 
rea“ cu noua sa lucrare 
intitulată „Liberal dm ta- 
*ă-n Cu". Editat de acrii to
rul Mircea Ciobanu {La edi
tura „Vitruviu"), volumul
reprezintă» de fapt. după 
cum însuşi autorul mărtu
risea, „strângerea Intre co- 
perţfle lui a «nor străda
nii. politice, mai puţin li
terare, sectele MU «tetei* 
rata*.

Cititorul va descoperi, 
totuşi, dincolo d e  capito
lele redând _,,Interwat|ftî 8* 
dezbaterile Adunării Depu-

I mmm # mmm gmmm g «te /  gmm ş mmm * mm ritm* m mmm

baterile Adunării Consti
tuante", „Scrieri. comentarii 
politice şi cuvântări*, ade
văruri şi mărturii ce reai- 
cătulese frânturi de foto. 
rie a  vieţii noastre poli-

e după 
de-atât,

r_„_n TWWgt *e_ consti
tuie într-o adevărată bio
grafie (conturând înalte va
lori morale) şi chiar o au. 
tobiografle ““în capitolele 
„Consemnări despre omul' 
politic şi activitatea sa". 
„Interviuri". De altfel, au- 
.forul recunoştea că aceasta 
este mai degrabă o carte 
de coautori» pentru că o ” 
bună parte a oonţteutu- 
tqi său* sie datorează şi 
d arfofor  care au ştiut să
realizeze interviuri intere* 
sanie, relevante şl consem
nări al« activităţii atee In 
diverse p d te fo tt , d n a *  
titlul acestui volum — 
„Liberal din tată-* fiu" 
— #ste «te fapt trifoi unVi 
articol publicat de Emil 
Almisan Da JRonfonul" (la 
f5 iulie 1990), din rându
rile căruia nu lipsesc a- 
eele elemente autotdegrafl- 
eec „..Ja-ara refugiat pe 
cât s-a putut tn  pnocu- 
pări iiterar-cukurale, ara tă
cut porte din «enaduri, 
conduc de mat antet! teri 
Clubul umoriştilor ptaârş-

teni, ..am colaborat cu 
pubiîeaţii de umor şt au 
văzu* lumina dparteui 
(mai ales la ««tura Bmfo 
«eseul volaroe de epigr*. 
me, versuri, schiţe 0  (te 
roman*.

Capitolul finite (Dîn ri
dul ̂ „Speranţe spârumrate-n 
ghimpi de sârmă") 'tete 
paul al evocărilor triste

şi dureroase din cea mai 
sdtebră - pewewăâ. a  exis
tenţei sale fodefove swfe- 
rinţcle de «ejBUgjnat in
durate |te gteegte româ
nesc, despre genoc tetei ce 
s-a organizat ş l înfăptuit 
cu «  cruzime p  cu e  stă
ruinţă străine de siraţă.- 
mintrie rom âneştii 
-  GEORGSTA M B U  :

v j î m P  i t i m t *  / 5

■^ â td ţ îâ tY ^ K  e u j i u A a »  jjAte& ir 

t i

,

ItjM lA fo»- Q - L - t

(Urmare din pag. t)
—»» ........... . 1

nităţii „sUrori". Fiindcă 
nu V-flro relatat ' că Orie 
două clădiri sunt fă- 

• ctee ca la începutul pe- 
rinadri «te tranziţie, când 
patronul, mai mult ca si
gur, nu avea fonduri. Anii 
au treeut, dar cuvenitele 
modernizări;. nu s-au fo
cul. Un început este : au 
fost aduse BCA-urile ne- 

V cesarc ridfoării unei clă- 
- diri moderne, funcţionale, 

în stare să asigure ser
vicii de calitate, supepioafre, 
cum se pretinde în lumea 
civilizată. Păi dacă nu este 
ambianţa dorită de turişti, 
serviciile diversificate de 
masă şi relansare, cine 
trece pragul acestor uni-

Iiitr-o stare şi «w i acută 
de improvizaţie se află şi 
S.C. Agroartimcom „Ţă
răncuţa" SRL Simeria (a- 
flată pe ptrtea dreaptă, 
la ieşirea din Simeria Ve
che), unde, dacă opreşte 
cineva din Judeţ, o  fac» 
aşa, din curiozitate, să a- 
fle ce o f i înâurttru. Fiind
că aici este sărăcie lucie

îrt rafturi —  câteva «Bete 
de  ̂ liebter.

vfirbâ. tn harma-
nul Claudiu Cândea mo- 
tivează eu greu lipsa ha
latului, a apei eureţste (jse 
strică mereu poeapa-.*^, for 
la WC era mtwdărie în 
toată regula. £  drept că 
şi aici patronul Alexan
dru Olaru a plănyit să ri
dice o clădire ca Uimea, 
|n locul parăcii şi a a- 
dtts O btfnâ parte din ma
teriale, dar carpi au „dis
părut", tot din cauza fon
durilor băneşte.

Pentru neregulile igîe- 
nico-sanitare constatate a- 
tât la  SJC. Mureşul SNC 
Orăştie, cât şi la SJC, Agro
artimcom SEL SiBMWfo pa
tronii celor douâ ffrţge au 
fost obligaţi să Închidă pe 
loc, să tragă obloanele pâ
nă la remedierea deficien
ţelor constatate. Ş-au dat 
şî amenzile cuvenite.

PROFESIONIŞTI CARE 
„SFINŢESC" LOCUEi

In' raidul nostru nu am
fo * • * *  • • • • » •  mmmmmmmm-mmmrnmm •
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Programul de lucru cu publicul: zilnic, de 
luni până vineri, între orele 8-—18, Ia sediu] 
redacţiei şi Iâ telefonul 211275.

ocolit n id  doiiă finne con
duse de pcofcriowtfoi In 
materie ş3 una «eate» cu 
cteuCţll reale me a  fi o 
finafo ţu fo»ume“ te co
merţ. La Internaţional 
T.AJ. „Izvorul Eec«** SRL, 
In discuţia avută eu Radu 
Fiorea, ne-am axat pe mo
dernizările ce se mai fac 
aici, unde poposesc ste
nic clienţi care, de ani de 
zile. Opresc pentru a- ser
vi o masă p e  gustul lor. 
Restaurantul şi terasa sunt 
deschise non-stop şi se pot 
servi mese calde, gătite, 
şi grătare, mitiţeî, băutori 
de tot felul şi răcoritoare. 
Se doreşte terminarea cât 
mai curând a moderniză
rii grupului social şi ame
najarea unul nou grup social 
pentrp femei. Funcţion 
cu bune rezultate şl un 
modern magasdn cu măr
furi generale, .foarte bine 
aprovizionat şî ou* Şrirefcîî 
de ţinută, efectuate' de Ce- 
rasela Vasiu şi Gabriela 
Lazăr.

La’ Ieşirea din Orăştie, 
pe stra d a  Unirii, tot pe 
şoseaua naţională, pe ma
lul râului cu apă rece de 
munte şi cristalină. Gră
diştea, a prins contur Com
plexul „Riviera" SRL, con
dus de Remus Dara, un 
adevărat specialist cu o  
bogată experienţă profesio
nală. Proiectul clădirii 
complexului şi al compo
nentelor sale viitoare Ie-a 
„văzut" cu ochii minţii din 
1990. Cu destulă trudă şi 
consecvenţă. Complexul s-a 
înălţat: restaurantul cu 
40 de locuri, terasa cu 90, 
barul elegant, funcţional — 
cu 20 de locuri. Se află în 
diferite faze de execuţie 
sau la început uo spaţiu 
de carmangerie» extinde
rea bucătăriei, un hotel cu 
40 de locuri cu restaurant 
specific zonei, O piscină 
şi sală de gimnastică. Fi
nalizarea lor va determi
na realizarea unui complex 
cu toate serviciile, la ni
velul exigenţele»- clienţilor 
care se bucură de Un tra. 
tament atent, ospitalier.

Spre surpriza noastră 
(plăcută), ara întâlnit şl 
un profesionist cpre a ple
cat de Ia zero — cum se 
zice —, de la o baracă şi

acum se află te  finaliza
re cu un frumos restau
rant, rit - 4# de trim it «*  
terasă, carmangerie, un tem 
cochet. Este vorba «e 8JB. 
„Caravanele Damian e l

care, iii
gust 199©» şt-a Început ac
tivitatea comercială cu di 
baracă la ieşirea din G- 
răştie, In stânga. Trebuie 
să prerizăm că «U Damian 
a trecut pete toate faste
le meseriei de lucrător |n  

alimentaţia publică, inclusiv 
Ospătar şi bucătar. împre
ună cu soţia sa, Marinela, 
au fost la „serviciu" zi 
şi noapte. La început le-a 
fost teamă de împrumu
turi la bancă, dar ftiai a* 
poi au apela* şi la aceas
tă formă : dă Snjprgmut, 
pentru construirea unei 
benzinării şi dezvoltarea 
alimentaţiei publice, cu 
griidiil ctrltena lor.să de
vină un exemplu bun al 
calităţii mâncărurilor gă
tite, după cele mai căutate 
reţete culinare, în care 
respectarea gramajului est* 
sfântă, la preţuri modice 
In schimb, sunt preţuri p i. 
perate ia băutură. „Pe la 
noi vin foarte multe tre
cători» este spaţiu de par
care de maşini, nu dorit» 
să ne vină consumatori d« 
alcool» tnarşăm doar spre 
servicii de calitate, ca te 
orice comerţ european ci
vilizat" — a fost părere* 
patronului. Să notăm că 
aici există o curăţenie de
săvârşită şi o ţinută exem
plară a personalului,câ  
a fost amenajat un grup 
sanitar (fără plată!), ce 
nu există niciunde in ţa
ră : placat cu faianţă, do
tat cu baterii de inox, cu 
aparate de uscat eu foto- 
celulă, cu un mic ,teaga- 
zin" în care se găsesc de 
vânzare hârtie ’ igienică, 
produse de strictă nece
sitate pentru igiena cor
porală — neutru bărbie
rit, periuţe şi pastă de 
dinţi etc. La „magazin" 
sunt angajaţi 3 salariaţi 
în trei ture, cu 300 000 lei 

' pe lună, cu carte de mun
că, cum de altfel este an
gajat întregul personal.
• Ded, se poate şl aşa 
ceva 1

Buni de plată
,  Deşi au fost avertizaţi 
prin diferite mijloace, in
clusiv prin presă, de obli
gativitatea solicitării auto
rizaţiei sanitare sau â  vi- 
1 zării acesteia anual, mulţi 
agenţi economici nu au în
ţeles acest lucru. Astfel, 
în timpul controlului e- 
feetuat »«  fost depistaţi 
şi saneţidnaţi mai mulţi 
agenţi economici: SC As- 
terixcom Serv SRL Hune- 
doara, cti 'S© f o  iet, Î5.C, 
LactocOm SRL Hunedoa-- 
ra, cu 50 000 «te lei» Ş A  
Mirela Expres SRL Gălan, 
cu 300 000 de lei, A.F. Roi 
loan Vulcan, cu 160000 
de Iei, S.C. Pharmin S«L 
Petroşani, pentru brutărie, 
cu 300 000 de lei, S.G. 
Câmpean Vlad SNC, cu 
100 000 de Tei.

în  timpul controalelor, 
organele de specialitate 
prescriu recomandări pen
tru înlăturarea unor de
ficienţe, care uneori nu 
sunt luate te  consideraţie, 
drept pentru care s-au 
sancţionat; S.G, Todor Corn 
SRL Vulcan, cu 100 000 de 
tel. Mai grav este că nu 
se respeefă nici măcar de
cizia de suspendare tem
porară a activităţii. In a- 
ceastă situaţie s-au -aflat 
S.C. Comdoc Şebastian SRL 
Lupeni pentru berăria din

Privind calitatea facto
rilor de mediu în judeţul 
Hunedoara în perioada 
20—26 mai, din determi
nările analitice .efectuate 
în punctele de control ale 
calităţii aerului au rezul
tat următoarele:

•  Pentru concentraţiile 
poluanţilor gazoşi (bioxid 
de azot, bioxid de sulf, 
amoniac şi fenoli), valori
le medii şl maxime s-au 
menţinut in  limitele im. 
puse, la toate punctele de

Lupeni, cărora li s-au a- 
plicat amehzl, teaunând 
550 000 şi SC Meridian SRL 
Orăştie»' 5000©© lei. S.C. 
Alternativa Cbm Lupeni, 
300 000 de leL

Pentru punerea te con
sum de alimente alterate, 
s-a sancţionat du amendă 
de 300000 de |e l SC. 
Mercur Corvinex SA. Â- 
limentara nr. 25 . din Hu- 
nedo»ra. (

r' ŞuhţL trnii crac nu res
pectă normele' iglbnico-sa. 
nitare fo  practicarea co- 
mertutat stradal — Vlad 
Frida din Teliuc, de exem
plu, a  >loBt sancţionată cu 
150 000 de lei. In alte ca
zuri au fost găsite mijloa
ce de transport te comun 
ce nu sunt întotdeauna 
curate, salubre. Pentru ast
fel de alsateri, s-a sancţio
nat RAGCL Lupeni cu 
150 000 de foi.

Culmea ironiei este că 
nici unele unităţi spitali
ceşti nu sunt în regulă, 
cu respectarea igienei! 
Astfel, la secţia de neuro
logie a Spitalului Munici
pal Peproşani s-a aplicat 
o sancţRme de 75 000 Iei, 
pentru neefectuarea cură
ţeniei şi dezinfecţiei în sa
la  de tratamente, saloane 
şi anexe' sanitare.

Poliţia Sanitară Deva

—  Lş pulberi In suspen
sie, valorile medii au fost 

, de asemenea în limitele 
impuse. Depăşiri nesem
nificative s-au înregistrat 
la valorile maxime in zo
na Valea Jiului tn zilele 
de 23 mai, Ia Teliuc şi 
Zlaşti, în data de 20 mai.

•  Pulberile sedimenta- 
bile au înregistrat depă
şirea valorii limită j n  zo
na Chişcădaga de 11,27 
ori, ■ şi in zona Teliuc de 
7,8 ori.

•  Valorile radioactivită
ţii beta globale au fost în 
limitele de variaţie ale 
fondului natural pentru 
toţi factorii de mediu.

Agenţia de protecţie 
'  a mediului Deva
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’ VARUJAN VOSGANIAN PRRVEIR? PRĂBUŞIREA 
A IWCA DOUA FONDURI DE INVESTIŢII

Deputatul Varujan Vosga- părărilor la 30 de zile şi,
nlan a cerut Comisiei Na
ţionale a Valorilor Mobi
liare să interzică răscum
părările certif icaţelonie in
vestitor de la toate fon
durile de ihvestfţâ pe o 
perioadă de 30 de zile. 

u Vosganian a  afirmat că 
■ a  făcaţ această propwiere 

in castrul întâlnirii de săp
tămâna trecută dintre con
ducerea Cbmislel şi mem
bri ai Cambiilor de bu- 

. get-finanţe ton Camera De
putaţilor şi Senat. Liderul 
^Alternativei României1' 
ţrerte că, dacă măsura na 
va fi adoptată, l(dottă fon
duri de investiţii şe  vor 
prăbuşi in. următoarele ze
ce zBe", iar piaţa de ca
pital din România va fi 
iremedjafeS * compromisă. 
Vosganian a acuzat PD5R- 
ul şi conducerea Băncii 

; Ntttoaate de„i«diferenţă“

după expirarea termenu
lui, lătcvunpărarea, ^even
tual la valoarea de dinainte 
d e prăbuşire11, doar ă cer
tificatelor de tip . B şt G. 
El a afirmat că măsura 
ar puţea reface, credibili, 
tatea fondului. „Dacă pri
mii 100 de depunători îşi 
iau banii, următorii nu îi 
vor mai ridica", « te m e  
Vosganian.

Liderul „Alternativei Ro
mâniei- a depus, In fca. 
mera Deputaţii», la  ramă 
cu două aâptăraâni, o mo. 
ţiune in  care acuza CNVM 
de incompetenţă fn supra— 

'Veghera* aecîvtteţii fondu-j 
ritor de Investiţii. Moţiu
nea, semnată de 66 de de- 
PWaţi, a tofţ retrasă- la ■ 
sşficiţarea Biroului PeifBa- 
nent al Camerei. Potrivit 
practicii parlamentare, » o -

fată de Dietei de -ţiunfle sunt adresate Gu-
capRaf şt â anunţat că va vwnalui, fia* *e a.

fia tn subordtoea Parla
mentului şi nu a Execu
tivului. O dezbatere par
lamentară asupra activită
ţi» CNVM este programa
tă. Insă, pe 5 iunie, in ur
mătoarea şedinţă comună 
a  eeira două Camere.

adresa s  m ânere'
să, pe această temă, gu
vernatorului BNR, Mugur 
Isărescu.

In privinţa SAFJ, Ves- 
ganian crede că CNVM ar 
trebui să cfepidă scurtarea 

moratoriului asaprarâseam-

PENTRU A CONTRABALANSA
INFLUENŢA OCCIDENTULUI

Liderul , ultranaţionalist 
tuş, Yl&GUnaiir J  irinov^M, 
a declarat postului de ra
dio Eho Moscvi că este 
pentru formarea unei alian
ţe politico-rnilrtare ea  sta
te ca Serbia, Iran, Libia, 
India, pentru a  contraba
lansa influenţa Statelor 
Unite şi extinderea NATO 
către estul Europei, trans
mite corespondentul ME- 
DIAFAX la Moscova. 
'L id e r u l Partidtrluf De
mocrat din Rusia se pro
nunţă pentru p implicare 
mai profundă a Moscovei 
în politica internaţională, 
folosindu.se de principiul 
„divide et lmpera".

„Interesele noastre se 
ciocnesc de cele ale Tur
ciei. Dacă aş fi preşedin
te aş livra arme armeni
lor şi kurzilor pentru ca 
aceştia şâ poarte o luptă 
de uzură cu Turcia. Îm
potriva americanilor, aş

profita de divergenţele pe 
care aceştia, le  au cu Mexi
cul şi Cuba. Astfel am pu
tea să ne...distrugem duş- 
mânfi, folpsîndu-ne de don- 
fÎTCteîe p e’ care le au- în 
propria ţară sau cu veci- 
nSi lor", a. declarat Hri- 
novski li

Politicianul • rus a mai 
afirmaţ că, în contrapon
dere la extinderea NATO, 
către Est, se impune o a- 
lianţâ politică' şi militară 
şi cu unele state europene.

„Am purtat deja unele 
negocieri teu personalităţi 
politice din Serbia. Mă 
gândesc că flota noastră 
de război ar putea avea 
baze permanente la Ma
rea Adriatică, sau d}iar 
în Cipru, Pe işp iâ alian
ţa noastră ar putea fi des
chisă şi pentru 'alte sta
te . precum Bulgaria", a 
conchis Jrrmovski.

PAVEL GRACIOV AR PUTEA FI DEMIS
Destituirea actualului mi

nistru rus al Apărării, Pa
vel Graciov, ar putea sur
veni în următoarele 10 zi
le, au declarat, sâmbătă, 
age^tei^^ffiDTAFA^ror-

va.
" Serghei bqWbp. toţ tbtyt1: 
al Comisiei de Apărare a 
Dumei de Stat, a precizat 
pentru MEDIAFAX că şan
sele lui Graeiov de a 
rămâne in funcţie sunt 
extrem d e , reduse. înlocu
itorul său, după informa
ţiile meţe, va fi generalul 
în rezervă Boris Gromov, 
a- afirmat Iuşenko..

El a măi declarat că 
Gromov ar putea continua 
reforma în cadrul armatei, 
fiind In acelaşi timp şi 
un bun militar şi om po
litic • bine pregătit.

Boris Gromov a deve
nit deputat al Dumei de 
Stat al federaţiei Ruse 
în urma alegerilor din de

cembrie anul trecut, el re
prezentând formaţiunea na* 
ţionalistă „Patria mea". In 
vârstă de 56 de Uni, Gro
mov a fost ultimul coman
dant ' al. trupek* .sovietice.. 
ObOotmi*- în AfitettMan. 
Până acum  un an el a 
oreşwrt funcţia de adjunct 
âf'ffinMrtritrl Apărării de. 
la Moscova, - demisionând 
în urma neînţelegerilor cu 
Pavel Graciov.

Gromoy este considerat 
de ’ către 'observatorii p o -. 
litici o .persoană db încre
dere a,.lui glţîn, fiind' dis
pus să exfecute fără şovă
ire toate ordinele lideru
lui de la Kremlin. Gro
mov militează în provincie 
pentru realegerea Iui Boris 
Elţîn în funcţia de pre
şedinte. El se va întoarce 
la Moscova pe data de 8 
iunie şi, conform unor sur
se neoficiale, în şeea zi 
el ar putea fi numit mi
nistru al Apărării.

Vinde 1» tidisfie publică, ce va avea loc 
. jiu dala de 05.06.1996*ora 9,00, ta Judecătoria 
'Deva* birou executor judecătoresc;

•  imobil 4 nivele Deva, sfr.’JAoMiiMtê  xr. 7 ;
•  cabana „Căprioara** Deva, str. A. Vbttcu ;
•  casă, curie şi grădină situat! te Orăştie, st#. 
Vinătorflor nr. 9;
•  disiilărie ..m* Strada I t e ă  ar. I j
•  casă şi anexe Deva, str. 1 D ecem brie, ar. 27;
•  autoturism MERCEDES 219 (as fabricaţie 
1984};
•  autoturism MAZDA 62* Lx faa faferte.1985);
O autofurgon FORD J2îf f«t? fatefe. îS®6}.| 
t  autoutilitară IFA W50 L/A S tone;
•  autoturism tip MICROBUZ, VW DIESEL;
•  autoturism VOLKSWAGEN KOMBI;
•  autoturism ARD 10 î
•autoutilitară IFA L6© ; -
•  hală producţie Geoagiu Sat (fost sediu CAP}; 

» •  jacuri mecanice — 10 buc.;
’ •  spaţiu conaereiol (parter-etaj), Deva, Al.

Crişuiui nr. 5;
. #  marin* de şM d t;
i •  maşină de frezat circulară ; 
j •  maşină găurit verticală ;
V Informaţii suplimentare la sediul băncii 
1 din bwdui Decebai, nr. *  sau telefon 054-211853.
V - --------— ------------------- - I .............. - te

MAGAZINUL „VALENTIN" DEVA
(zona Casei de cultură) s> §

., Oferă Ia - preţuri rezonabile următoarele 
produse — Import Italia:

•  VOPSELE AUTO polfuretanlce nenteta- 
lizate şl metalizate executate Ia comandă;

•  CHIT AUTO, şpriţ-chit, autovapant,
spray-url: ,

•  VOPSELE pentru reeondiţionarea căzi
lor de bate ebiuveteior şi araga/etor;

•  TAPET ULTRALAVABIL;
•  PASTE DE ZUGRĂVIT lavabOe şi setei- 

Iavabile;
•  COLORANŢI zugrăvifi rulouri diferite;
•  VOPSELE pentru marcarea şoselelor;
•  PLANTE ŞI FLORI naturale şl artifici

ale, aranjamente florale la comandă.
Program zilnic: 8—19. Jteiefon 054/216100.

-  . (376)
.........—TOP ■■■ -  .......... — ■ i

S.C. BIBLIOFOR S.A.
Cu sediul in Deva, Piaţa Unirii, nr. 10 
Anunţă intenţia de majorare a tarifului |a 

copii xerox şl a adaosului comercial până Ia 
60 la sută, începând cu data de 28 iunie 1996.

ASOCIAŢIA SALARIAŢILOR (P.A.S.)
DIN CADRUL S.C. „DECEBAL** S.A. 

(INDUSTRIA CĂRNII HUNEDOARA — DEVA)

invită pensionarii, foştii salariaţi şi pro
ducătorii agricoli aflaţi în relaţii contractuale 
cu Societatea Comercială „Decebal* S.A. să par- 
tictpe la cumpărarea pecbetuiui de 51 la sulă

cuţcontracful
de vânstate-cumpiraro încMaf intre asociase 

? şi FJŢS. _
Relaţii suplimentari? se pot obţine la :

■  Sediul asociaţiei din Deva, Piaţa Unirii, nr.
8, tel. 211760,1,2
■  Abator Haţeg, telefon 770660J
■  Abator Petroşani, telefon 542893. -  (437)

COOPERATIVA „MOŢUL" BRAD

Execută Ia comandă şl la preferinţă uni- / 
forme şcolare pentru anul 1996—1997. La soli- V 
citare ne deplasăm pentru a lua cdjnenzi in- V 
dividuale, respectând croiul şi materialul pe ţ 
care îl alege unitatea şcolară, care la perfec- \ 
tarea comenzii va convpni cu unitatea noastră ţ 
asupra acontului, respectiv; material, tarif etc. I

S.C. „METCOM" SRL DEVA 
str. împăratul Traian, nr. 34

• Angajează urgent mimeitori necalificaţi. , 
(330026) ; j

Doriţi sa ia informatizaţi activitatea? 
Alegeţi SOLUŢIA C0MFLETA : 

lCMMft U
9.99911 a preda za 

Nimeni m  e perfect )
/ modul va pute ti 

organiza gestiunea societăţii: -
- CONTABILITATE ; Batanta, Carte 

Mare, Jurnale TVA, Registru Jurnal
• CONTABILITATE BUGETARA; Urmă

rire enduri de buget, Balanţa analitica
-GESTIUNE COMERCIALA: Stocuri, 

Facturi, Nete de recepţie, LA Z I!
- MIJLOACE FIXE : Aaertizare liniara, 

degresrra* fiscala
-SALARII: State te  plata, fluturaşi,s.a.

Detalii la DUAL: 230449

PONDUl MUTUAL Â8DAF (FM.A.

oem iru strot d e

$ c spo# s.a.
' anunfo

VMOMiA iNtTIALA A UNU» 9Tţu Oi 
INVESTIŢIE AfiDAf

0.000 L

VALOAREA T.t.A. LA ZI CIRCULATA 
DATA DE > 

iumBii ~
11890 

17. 05. 1936

O p eraţiu n i FM A s e  e fe c tu e a z ă  ta  i 

ARGAF D eva  str .O ragos V o d ă  18  

ARDAF H u n ed oara  b -dut Corvin 7  

B.D.F D e v a  str. N .B alcescu  nr.4

j S.C. HIDRAL — TIM SRL TIMIŞOARA 
» , depozit str. Horea nr. 13, Deva
f Desface en gros, Ia preţuri minime, urmi- i' 
j toarele produse : . î,
i #  paste făinoase, ţăiţei, biscuiţi sinapţii t
i vrac şi la pachet} 5
|  •  Mscuiţi Eugenia; ■: |
|  #  bomboane vrac şl preambalatc, ciocolată;* I:
S •  7 sortimente de napolitane; (
|  •  ness Brasero Ia pliculeţe; S
' •  condimente Vegona ;
| #  pungi polietilenă;

I
I
{ pu şi TAMPOANE MAGIC pentru femei. _  , 

Program : Luni — vineri 9—18; sândăătăL- 
19—13. ' ' '

r

•  ţigări indigene ; /
#  şosete bbc bărbaţi, femei, copii. 
Distribuim SCUTECE MAGIC pentru t»-K

SC WS?î«MEX S.R L îl
Execută la comandă:
•  firme şi reclame;
•  reclame şi sigle pe autocolant;
•  reclame stradale; , 1
•  panouri propagandă vizuală şi a- 

vertizoare pentru protecţidT muncii;
•  impm0ierie textilă.
Informaţii la sediul firmei din Deva,

strada Călugăreni, nr. 2.
Tel. Q54/615062.
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•  Pios omagiu, lâ- 
rrimi şi flori pe mor
man tui tău, draga' 
noastră soţie şi îriama

VINDEM DOZATOARE SIEMENS

Ou toate accesoriile şi 
Prăfuride îngheţată.
- ..* ........— DEVA,Ş : Asociaţia familială TIRON 

$054-623859,

S.C. SUINPROD S.A.
(fosta I.S.C.I.P.) din Orăştie

! Anunţă că a deschis un magazin alimentar 
[în localitatea-Orăştie, situat la parterul blocului 
'nr. 35 de pe strada Pricazului (vizavi de Spita
lul nou), unde puteţi găsi întregul sortiment de 
[ carne de porc şi de preparate din carne, la cele 
mai mici preţuri •— practicând un adaos comer
cial de până la 5 la sută,
| Magazinul este deschis de luni până sâm
bătă inclusiv, între orele 8*-19.
' Vă aşteptăm cfî plăcere, (430)

[ FIRMA „TRANSILVANIA" ARAD 
j tel. 057-246996

' Organizează lunar excursii în FRANŢA,
[GERMANIA AUSTRIA CROAŢIA SLOVE- 
;NIA, CEHIA. Asigurăm VIZÂ, transport, caza-

S.C. „MACON" S.A. DEVA 
PRIN FABRICA C.P.B.

Anunţă intenţia de majorare a preţului a- 
gregatelor minerale începând cu dala de 01.07. 
1996.

S.C. „METC0M“ SRL DEVA 
6tr. Împăratul Traian, nr. 34

Anunţă intenţia de majorare a preţului, 
'începând cu data de 30 iunie 1996, la produ
sele pe care le obţine din producţia proprie şi 
|le comercializează. (330026)

SOCIETATEA COMERCIALA CASIAL S.A. 
DEVA

Angajează următorul personal :

•  doi artificieri

•  un şef manevră — pentru atelierul Gips
Călan

Condiţii de angajare : Vârstă maximă 35 <

Relaţii, la serviciul OPI telef. 213140 
213141 interior 195.

j[ - v . 3 iunie [
{  # I dolar SliA —,4955 lei ,
i  •  t ntîircă germană — 19?9 Iei J
? •  100 yeni japonezi — 274# le i ,
£ •  t liră sterlină — 4531 I«!«
£ •  1 franc elveţian -  — 2350 Iei J
f  •  t franc francez — 570 lei ■
î • 100 lire italiene' — ISO le i,
5j Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale J
? a României. \
• V . - .v .v ^ / . - .v .v A ' .W o v .v .w . - .v r .v w .Y C .v . - .v

•  Lacrimi şi durere ai 
lăsat in urma ta

TRAGEREA SUPER LOTO 5/40 

DIN 30. 05. 1996

W jwQŞ ROŞCA

Verişoara Mariana, cu fa
milia. care nu te vor uita

- H i u i . ---------
PUSUIITâTE

ANIVERSARI
f '  . .

•  Colectivul ,,ÂSlROM‘‘
Hunedoara-Devâ urează co
legului Rodeanu Gheorghe, 
CU ocazia .pensionării, m ul
tă  isăn&tate, fericire ş i Via
tă  lungă. (399723)

VÂNZ ARI — 

CUMPĂRĂRI
? ; V - / ” t ; ' * ' '/f ;• <

•  Vând loc casă .2600
mp «p fundaţie executată 
şi teren arabil în Bîrcea 
Mare, tei. 210042. (8893)

•  Vând urgent şi con
venabil combine Glass 
#onsul (două buc.),. Glass' 
ebsmos. Informaţii la tel. 
660628. ' ’ <8897)

‘VW rtVVw.v.v.v.w.v
, •  Vând casă ultra
central şl mobilă di
versă (bibliotecă, su
fragerie), tel. 219042.

(8895)
« a w w . v . v M W M W w

' •  Vând casă şi depen
dinţei comuna BUcureşci, 
nr. 'l00, te l, 659173. (9183)

•  Societate comercială 
vinde din stoc la preţuri 
negociabile Europaleţi Stas 
6028/3-80, după prima, a 
doua, a treia utilizare. In
formaţii la telefon 479140, 
479141, 419757, prefix 059.

(330018)
•  Vând tractor, remor

că, ipavilkm albine. Infor
maţii Brad, tel. 6553821

(9184) -
1 •  Vând Opel Kadett, a- 
variat, eu carte de iden
titatê  şi tafen.? Informaţii 
ta 714109. (8Î315)

•  Vâhdj tractor 445, cu 
plug, semănătoare porumb, 
grâu, freză, disc, remor
că, combină Class, Dacia 
break si Oltcit. Tel. 621363.

(8214)
•  S.C. Talc-Dolomita SA

Hunedoara organizează în 
data de 18 iunie 1996, Ia 
sediul societăţii, din str. 
iîlaşti, nr. 121, Hunedoara, 
licitaţie în vederea întoc
mirii raportului de evalu
are- a societăţii comercia
le, aflată în * curs de pri
vatizare, patriv.it Legii 77/ 
1994. Informaţii suplimen
tare la tel. 054 - 712216, 
054- 711526. (8316)

•  Vând combină de re
coltat cereale, Eppie Mo
bil, tractor Stayer, 20 CP,' 
cu cositoare. VW Traris- 
porter. Turbo 'Diesel/ 1988, 
cu prelată, înmatriculat, .te
lefon 642078. (9608)

•  Vând convenabil iar-, 
bă (fân) şi vlucernă masă 
verde, pe tot anul, în Bâr. 
cea Mare, tel. (i28357.

(9763)
•  Vând casa, grădină,,

curte şi anexe gospodă
reşti, în sat Herepeia, nr. 
i3- __ (9502)

•  V ând casă în Săcă- 
râmb 166, interior 134 mp, 
teren 1400 mp, preţ 55 mi
lioane, negociabil. Informa
ţii la domiciliu sau lele 
fon 667234, după ora 20.

• (9750)
•  Vând sau schimb

parlament 3 camere cu 
două cănlere plus dife
renţa. tel. 223560, (8892)

•  Vând Dacia 1310 TX. 
an fabricaţie 1987, august, 
carte de identitate ITP 
1996. tel. 223257, între 20—

'22. (8090)
•  Vând cameră video 

Panasonic, cu casetă ma
re, informaţii tel. 616825.

(9751)

•  Vând talon Audi 80, 
Renault 25, Expressb 3 
brate- TOohif» m ireasă 44— 
46,' lnchiriez ter«i 2100 mp.

tel. 211715. '(9505)
♦  Vând teren agricqWân. 

gă şosea, posibilităţi ragre- 
meţit. informaţii Almaşu 
Sec. nr .50, după ora 20.

■0- ■" ‘ 1 (9496).
- •  Vând urgent aparta

ment si casă. zonă centra
lă/- Deva," .teii 626392.

, . (9767X

OFERTF.
DE SERVICII

* Angajăm agent
comercial responsabil 
vânzări, în zona * De
va. Geiinţe: expe
rienţă în domeniu* 
autoturism .proprietate 
personală şi telefon
ia domiciliu. Posibili- . 
tăţi de câştiguri foarte 
bune. Doritorii vor 
trimite un curriculum 
vitae'pe adresa firmei 
Coraliş, Timişoara, str. 
Ialomiţa, nr. 2. (8894)

M ARlfl CIOCAN
la împlinirea a 6 săp- : 
tâmâni'de la. trecerea 
în eternitate. Paras
tasul' de pomenire 
sâmbătă, 1 iunie, ora: 
12, la cimitirul Bejan. 
Dumnezeu să-i odih
nească sufletul bun şi 
generos 1 Vasile si 
Ga briei, (399720)

7 m In. <jata de 2 Iunie se 
împlinesc şapte ani de 

;C$hiF butîtfl^hpsffu tată; şi 
bunic
ALEXANDRU FAVELIU , 

a plecat de lângă noi. 
Slujba de pomenire în da- „ 
ta de 1 Iunie, la cimitir. 
Copiii şi nepoţii. (9507) 

DECESE

' •  Suntem alături de co
lega noastră, profesor A- 
nica Gosma, la- greaua 
pierdere pricinuită' de 
ţrtbgrtea tatălui” său. Co
legii de la Grupul Şcolar - 
Minier Deva. * <4389) -

•  C,u adâncă durere 
anunţăm încetarea ful
gerătoare din viaţă a 
mamei- - •

ANA MATEŞ 
înmormântarea azi, 

ora 12, în satul Lun-' 
ca. Odihnească-se - în 
pace. (9768)

Societate * comer- 
.... angajează cu 

contract Be muncă bu
cătar şi contabil licen
ţiat, cu experienţă. Sa
lariu negociabil; In
formaţii' tel. 054- 
777066. ' (7065)•  mm:*m

. •
•  Angajăm agenţi f co- 

• meţciali cu domiciliul în
Deva şi Hunedoara. Con
diţii: studii medii. Ofe
rim salariu plus . co.mision. 
Telefon 230930. J330028>

•  Asociaţia de Locatari 
nr. 117, Liliacului Deva, 
angajează administrator. 
Tel. 222411, 223285.

(9769/70)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 3
cafnere Simeria, cu apar
tament 2 camere Braşov, 
telefon *68/169408 sau 068/ 
420863. (399721)

ÎNCHIRIERI
•  Caut pentru închiriat 

apartament două camere 
sau garsonieră, preţuri re
zonabile. Ţel. 613454. (9764)

COMEMORĂRI

. •  Iată că un Tm se du
ce/ Tot venind la tine la 
cruce/ La cruce şi Ja mor
mânt/ Să rugăm pc Dom
nul ‘Sfânt/ “Sufletul să-ţi 
odihnească/ Şi mereu să 
te Iubească/ Aşa şi cum 
noi. te-am iubit/ Cât pe 
lume ai trăit/ scumpul şi 
dragul nostru ' f 

REMUS ROŞCA 
Cu nemărginită durere, 

părinţii, sora şî bunicul 
Roff. Dumnezeu să-l odih
nească I

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

)■ (iile de publicitate din : |
j •  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI j 
\ din Hr. 1 Decembrie, nr. 35 (în Clădirea \ 
ţ Tribunalului judeţean); la chioşcul din ' 
S CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga- 

' i zinul „Comtim* ; — la chioşcul din CAR- . 
J T1ERUL MICRO 15 (staţia de autobuz j 
| ..Orizont"). |

•  HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. \
\ 716926). j
i •  BRAD, strada Republicii (tel. \ 
1650968), la sediul S.C. „MERCUR". V
ţ •  ORĂŞTIE, lâ chioşcul de lângă ma-1 
\ gazinul „Palia". ^
S •  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1S 

spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367. S 
j 770735. j

Agenţiile ziarului nostru asigură, la ‘ 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunţurilor de 
mică şi mare publicitate:

TRAGEREA EXPRES DIN 30. 05. 1!>96

|  Pentru a feconomisi timp şi bani, pu- V
> teţi publica anunţuri de mică şi mare pu- \ 
blicitate in ziarul nostru, apelând la agen- \

niciodată I
I

(8886) - ■

S.C. „P O LID A V A ” S.A. Deva

i/â oferă prin depozitul En gros Jâ 
cele mai avantajoasa preţuri un bogat

deiStf^ ■%"
;# pungi hârtiei •  pungi nylon; •  plase 
tip rnâyo; •  saci menajeri;̂ » saci plastici
•  hârtie ambalaj (toâtei sortimentele)”;
* hârtie scris; •  plicuri; •  marfă imporţ 
Franţa?’calitate excepţională

•HtVţîitâţr depozitul nostru şi nu^yeţj 
regreta! '

J^lntormaţii la t̂elefon 6217-50 int. 
sau la^şediul "societăţii din”DeVaT'sţfiri

\ rn Nr. i c * ” Sâmbătă, 1 Duminică, 2 iunie 19M

\


