
Din datele recent pu
blicate de Arhivele Secu
rității Naționale din Was
hington, rezultă că peste 
40 de milioane de oameni 
au murit in cele 125 de 
microconflagrații statale 
(dispute etnice și terito
riale conflicte rasiale și 
religioase etc.), desfășura
te tn lume după anul 
1945. Sub ochii noștri, în 
Jugoslavia, Afganistan, 
India Nagorno-Karabah, 
Moldova Transnistrcană, 
Irlanda, Anglia, Liban, 
Somalia, San-Franclsco 
(S.U.A.), Africa de Sud, 
Tailanda, Irak etc., am
buscadele atentatele, ac
tele de violență premedi
tată etc. sint veritabile

Trăim in cel de-al treilea război mondial ?
războaie sălbatice, care 
seceră fără milă mii șl 
mii de vieți omenești și 
care, uncie, șterg locali
tăți de pe suprafața pă- 
mintului. Mereu se spune 
la radio și în presă că în 
fiecare zl, în lume mor 
40 000 de copii, din cauza 
diferitelor boli, negăsin- 
du-sc fonduri financiare 
pentru salvarea lor. Foa
metea endemica din „lu
mea a treia" seceră și ea 
mii și mii de vieți ome
nești, tot din lipsă de

fonduri financiare. Dar, 
pentru înarmare, lumea 
a treia găsește întotdeau
na fonduri financiare Și 
ca „spectacolul" să fie 
complet, menționăm că 
atentatele, masacrele ac
tele de terorism și o per
manentă stare de agresiu
ne sint dirijate, de niște 
inconștienți minați de 
diavol pentru a distruge 
tot ce întilnesc în calea 
lor Buletinele de știri 
de la radio. 7 V, precum 
și ziarele consemnează

despre regretabilele des
fășurări nefaste in lume, 
soldate cu morți, răniți 
și mari pagube materia
le. Citcva personalități 
marcante iși manifestă 
ingrijorarea, se înregis
trează proteste, se regre
tă profund, diplomatic, 
dar ca și cind nimic nu 
s-ar fi întimplat în lume, 
viața merge înainte. Ni
meni nu mai are curajul 
să se declare îngrozit de 
ce se întimplă. Iu multe 
conflicte se încheie tra

tate de pace, dar acestea 
nu se respectă. Cu toții 
vedem că in lume există 
multă suferință multă 
nedreptate. curg multe 
lacrimi. Nu greșim cu 
nimic cind afirmăm că 
în acest secol XX se 
plinge și s-a plins cit in 
zece secole anterioare. 
De asemenea, nu greșim 
cu nimic cind afirmăm 
că de fapt trăim in cel 
de-al treilea război mon
dial, nedeclarat iacă și 
care se desfășoare in 
foarte multe puncte pe 
glob sub o formă camu-

NEI.U MĂNOIl
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Fata nevăzută a comerțului, »

Dialog cu dl O1.I\ IU BĂ1.UC0M, comisar șef 

al Gărzii Financiari a Județului Hunedoara

— Die comisar șef, in 
ultima perioadă de timp 
s-a constatat o intensifica
re a acțiunilor de control 
realizate împreună cu alți 
factori cu responsabilități 
in domeniul legalității co
merciale — vizind, in prin
cipal, respectarea prețuri
lor la produsele subvențio
nate de stat și, desigur, 
nu numai atit. Ce se poate 
desprinde in urma acestor 
controale 7

— tn cursul lunh mai, 
in special în perioada 12— 
18 mai, am realizat o se
rie de controale complexe 
în societăți comerciale cu 
capital de stat și privat, 
vizind respectarea H.G. 
221/1092, privind reducerea 
cu la sută a subvenții
lor la unele servicii și pro
duse. Dar, înainte de a 
pune in discuție cîteva ca
zuri consemnate In teren, 
n-ar fi lipsit de interes să 
amintim faptul că în pe
rioada 1 ianuarie 1992 — 
15 mai 1992 producția de 
frame a județului a scăzut

cu 168,3 tone, comparativ 
cu aceeași perioadă a anu
lui 1991, deși la prepara
tele din carne s-a înregis
trat o creștere cu 479,2 to
ne la parizer și 188,1 tone 
la salam de vară. Scăderi 
ale producției s-au înre
gistrat și la carnea de pa
săre in perioada amintită, 
de la 1374 tone la 1094 
tone.

Un lucru îmbucurător a 
fost acela că la cei aproa
pe 60 de agenți economici 
verificați pînă în prezent, 
în luna mai, nu am con
statat abateri de la nego
cierea prețurilor, în spe
cial la produsele subven
ționate de la buget. '

Cu ocazia controalel*'" 
fost identificate însă 
aspecte care contravin le- I 
gislației. Spre exemplu, la • 
Consumcoop Geoagiu, la 
un lot de 324 de bucăți

COKN'EI. POENAR

(Continuare fn pag. a 2-a)

SFAT
ferește-te de mașina din față, de Că

ruța din lateral și de proștii din jur.

l/fța pe Zl—

Biserica Iluna Vesti
re din Deva a primit 
un grup de tineri de 
la Casa de copii din 
Beiuș, care, cu emoție 
și adine respect, au 
fost martorii a două 
momente importante 
din viața omului ofi
ciate aici de preotul 
Mircea Farca — bote
zul și cununia. Apoi, 
cu evlavie, au interpre
tat in cor cântece de
dicate învierii Dom
nului. I.a încheierea 
slujbei, credincioșii 
prezenți și biserica au 
oferit copiilor bani.

Foto PAVEI, l.AZA

LUMEA TREBUIE SĂ ȘTIE

Cum consumăm și cum 
plătim curentul electric
După cum se cunoaște, 

de la 5 mal a.c. au intrat 
în vigoare măsurile de re
ducere cu 25 la sută a sub
vențiilor la unele produse 
și servicii. Intre acestea 
se înscrie și curentul elec
tric pentru abonațil cas
nici, al cărui preț este a- 
cum de 3,70 lei/kWh. Deci, 
știm cît ne castă energia. 
Dar cum se citesc contoa
rele șl cum se taxează 
consumurile 7

Ne-a răspuns dl Ing. 
Cornel Cazan, directorul 
Filialei de Bețele Electrice 
'Deva, din cadrul RENE!',.

— în baza unei dispo
ziții, no[ avem obligația 
ca, în termen de 40 de zi
le de la data aplicării res
pectivei hotărîrl a guver

nului, să citim contoarele 
la toți abonațiî casnici din 
mediile urbane și din zo
nele rurale mai aglomera
te ale județului. Consumul 
total înregistrat între a- 
ceste citiri și cele anteri
oare se împarte la zilele 
incluse în această perioadă. * 
Energia consumată pînă la I 
5 mai 1992 se va taxa cu ' 
0,65 lei/kWh, iar cea în
registrată după această da
tă — cu prețul nou de 
3,70 lei/kWh. Operațiunile 
sint simple, se efectuează 
pe calculator, așa îneît nu 
trebuie să existe motive

DUMITRU GIIEOXEA

(Continuare în pag n 2.a)
~~ ■

FLUSH!
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„.SA FIM (<>1'11“ Miinc începe 
la Ora Ui- f< tIralul-concur: „Să 
fim copii" aflat la ediția a Ll-1. 
Participii elevi, clasele I -XII, 
din Oră.tloara, Romos, Geoagiu, 
(trâștic. M'inlfe tarea este orga
nizată de către Asociația nentru 
copii — nclucratlvă și ncprofl- 
tabllă „Speranțele Orăștlci" cu 
sprijinul Primăriei orășenești, 
întrecerea arc și aspecte inedite, 
după cum ne spun organizatorii, 
o probă de interpretare obliga
torie fără a rom pan lament pen

tru clasele I—IV a unui etnico 
joc din folclorul copiilor; se vor 
no<a, de asemenea, costumele 
pentru autenticitatea lor. (M.B.).

Q BUNĂTATEA RESPIN
SA ? 1 DI Ghcorghc 'Avram, din 
Deva, str. Libertății, bloc 5, ap. 
1(1, s-a prezentat necăjit la re
dacție.. S-a destăinuit i „Slut pro
ducător autorizat de pufuleți. 
Miercuri. 27 mai a.c., la ora 10, 
rum fost la Leagănul de copil din 
Hunedoara. Pentru copiii de aici 
pregătisem 100 de pungi. Pufu- 
leți de calitate specială. Gratis t 
Spre nedumerirea și mîhnirca 
mea, conducerea Leagănului a- 
bla a primit 20 de pungi. Le-am 
arătat certificatul — garanție de 
calitate, prospețimea era evi
dentă. Cum n-ar fi mîncat co

pilașii aceștia pufuleți proas
peți ? De ce a fost respins un 
gest de bunătate, de omenie 
Ne necrezut ! (Gh.I.N.)

0 PARISUL LA BRAD. De. 
curirul s-a deschis la Brad, la 
parterul blocului nr. 42 din stra
da Avram lancu Societatea co- 
mercțald „Comimpex Paris" SRL 
Localul are ttn Interior foarte 
plăcut, iar vizitatorii pot vizio
na programe TV pe post și sa
telit prin cele două televizoare 
color instalate.

Alături de acest serviciu, u- 
nttatca oferă consumatorilor 
produse, din import și din țară, 
la prețuri acceptabili, iar în vii
tor va funcționa si o bucătărie 
unde se vor pregăti gustări, di
versa creme, înghețată. (A1..1.I

0 MIINE, LA DfA'A. Miiue, 
la Deva, un adevărat derby al 
serici a XI-a din Divizia C la 
fotbal: Mureșul Deva — Metalul 
Aiud. Devenii trebuie să obțină 
victoria și, sîntem siguri, o vor 
obține. Credem că suporterii vor 
fi alături de echipă, o vor încu
raja pentru obținerea celor două 
puncte atit de necesare clasării 
Mureșului între primele I incuri 
din clasament.

PRECIZ \RI : U.T.A. a fost 
penalizată cu I puncte, nu cu 2. 
cum din groșua.lă a apărut hi 
ziarul nostru de ieri. (St.) 

FLASH!

FAX
■ CHIȘINAU. Pretinsa 

Republică Nistreană, după 
cum s-a declarat la Tiras
pol in cadrul sesiunii așa- 
zisului Soviet Suprem al 
acestei formațiuni anticon
stituționale, va acorda a- 
jutor material Găgăuzici. 
După cum transmiți' agen
ția Moldova-l’res, liotări- 
rea a fost adoptată după 
ce in cadrul sesiunii a 
luat cuvinlul președir' de 
pretinsei republici găgăuze. 
Stepan Topal. El a decla
rat că Găgăuzia i'Mr ho 
tărită să urmeze exemplul 
Transni'd riei și să meargă 
pe calea dobindirii inle- 
pendcirței față de Moldo
va, insă pi niru aceasta ea 
are nevoie de sprijin ma
terial. Separatiștii au ho
tărât pe loc să acorde ra
ioanelor găgăuze ajutor fi
nanciar in sumă de 61 di 
milioane de ruble.

E cazul să menționăm 
că in actuala situații' eco
nomică și financiară iliii- 
cilă in care se află Trans
nistria, este puțin proba
bil ca acest ajulor si fie 
real. Pentru liderii de la 
Tiraspol, insă, care nu țin 
seama de realități, aceasta 
nu importă. Principalul 
pentru ei este si obțină 
sprijin și să recrutezi' noi 
adopți ai „ideii" lor — 
ideea dezmembrării pămin- 
tului Moldovei.

Bl Z \GREII. „\rm ila 
( roației va fi obligată să 
recurgă- la toate mijloace
le pe care le are la dispo
ziție pentru a elibera și 
ultima palmă de pămurt 
croat’' — se arată intr-o 
declarație dată pu’>1 ici<ătii 
de Consiliul Suprem de 
la Zagreb și prelua de 
Taniug. Declarația pr 'ci- 
zează că este posibilă o 
asemenea evoluție, in ca 
zul in care arma'a feilc- 
rală nu se va retragi la 
timp „<le pe terit r. iili o- 
cupate1'.

■ GEMĂ f. Comitetul 
Internațional al ( racii Ro
șii (CIUR) a ai>:in<:il ofi
cial, miercuri seara, sus
pendarea provizorie a „tu
turor activităților sale in 
Bosnia-Hor țcgo vi na". „Es
calada inspăimintătoarc a 
violenței care immgerează 
această republică iki a 
diminuat. fn asemene,i 
circumstanțe, in care drep
turile persoancloi celor 
mai vulnerabile sin* iii 
mod constant și cu bună 
știință încălcate, a deter
minat CIUR să iș' retragă 
in mod provizoriu d"!ega- 
ții săi din Bosnia-Herț.-go- 
vina“, a declarat purtăto
rul de cuvin! al organiza
ției internaționale.

■ BRUXELLES, I riisiil 
arsenal de arme nncl'"irc 
cu rază scurtă ile acțiune 
al fostei Uniuni Soi ieticc 
a . fost transferai in condi
ții de siguranță m Rusia 
și nu rsxistă indicii că vreo 
parte a lui a fost pierdută 
sail furată, au estimat se
cretarul general al X VFO. 
Manfred VVoerncr și secre
tarul american al apărării. 
Dick Cheney, La încheie
rea unei reuniuni de două 
zile a miniștrilor alinării 
din cadrul Alianței Xord 
Atlantice, la Bruxelles, cei 
doi s-au declarat liniștiți 
in această privință, dună 
asigurările date de „ofi
cialitățile fostei t Rss eă 
exista un control centrali 
ztil asupra armelor nucleu- 
re".

FAX
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Necazul primarului nu este pămîntul!
— Liniște la dv în co

mună, die primar I Ața 
este, sau numai ni se pare 
nouă ?

— In general, avem par
te de liniște. Adevărul este 
că nu am avut probleme 
cu pămîntul. Doar două 
cazuri mai dificile, dar 
le-am rezolvat.

— Acum, care este cea 
mai -stringentă problemă a 
primăriei 7

— împărțirea pădurii. 
Chiar acum sîntem pregă
tiți să mergem pe teren 
pentru acest lucru. Sint 
412 hectare care, conform 
legii, se restituie oameni
lor din comună.

— Aveți necazuri, necla
rități in acest domeniu ?

— Deocamdată nu și spe
răm să nu apară.

— Die primar, in alte 
locuri am văzut și acum 
pămint nearat, nelucrat. 
La dv in comună exista 
așa ceva ?

— Nici vorbă !
— Care ar fi of-ul pri

marului la această oră ?
— Prafturile goale din 

magazinele sătești. In pri
mul rind faptul că din lu
na ianuarie oamenii nu 
au mai primit ulei. Și da
că am spus rafturi goale.

Aromate, dulci și plăcute, pe gustul consumatorilor
Deși nu se află in plin 

sezon. angajați! de la 
S. C. H.ițegana produc din 
plin o largă gamă de si
ropuri. gemuri și dulce
țuri. Dar după cum ne 
spuneau dnii ing. loan Bi- 
rău. directorul societății, 
și Alexandru Istrătcscu, 
inginer-șef. important este 
că s-a făcut o adevărata 
cotitură in ceea ce priveș
te preocuparea pentru 
ridicarea la un nivel su
perior a calității produse
lor și diversificarea lor. 
Se realizează in această 
perioadă nu mai puțin de 
10 noi sortimente de pro
duse de cea mai bună ca
litate. Valorificîndu-se po- 
sibih’ățile ce există în ju
deț. relațiile bune dintre 
societate și ocoalele silvi
ce. s-a lărgit și gama con
servelor de ciuperci ; ghe
be. gălbiori și ițari (bureți 
albi), precum și a sucurilor 
naturale din căpșuni, zmeu
ră, cireșe, vișine, a nec- 
tarurilor din piersici, pru
ne și caise.

Este de relevat că În
treaga gamă dp- gemuri, 
dulcețuri și sucuri pasteu

Cum consumăm și cum 
plătim curentul electric
(Urmare din pag. 1)

de îngrijorare pentru ce
tățeni. Ar mai fi de notat 
faptul că, inccpmd cu lu
na mai a.c., citirea con
toarelor se va efectua din 
două in două luni.

— Și, totuși, am înțeles 
că există unele motive de 
nemulțumire, dar din par
tea filialelor ele rețele e- 
lc.’trice și a RENEL, în 
genera).

— Este adevărat șl ele 
țin de modul In care este 
consumat și plătit curen 
tul electric de către anu- 
miți cetățeni. Mă refer la 
coi care, prin diferite me
tode. sustrag curent elec
tric, pe care nu-1 plătesc, 
unii folosindu-1, In pro
priile lomilnțc, în alte sco

înseamnă că lipsesc și al
te produse de strictă ne
cesitate.

— Cine este vinovat de 
acest lucru ?

— Cea mai mare vină 
o poartă Consumcoop Brad, 
de care aparținem.

De vorbă cu dl 
\OICU BOLDURX, 
primarul comunei 

Vălișoara

— Cu cc vă ma; con
fruntați in prezent?

— Cu lipsa fondurilor. 
Sintem o comună cu patri
moniu mic al primăriei, 
deci cu posibilități redu
se de a acumula fonduri, 
în schimb, avem multe de 
rezolvat cu drumurile, la 
cămin.

— Așteptați vreun aju
tor de undeva ?

— Poate nc ajută Pre
fectura...

— Poate, dar pînă a- 
tunci 7

— Nc-am gîndit să în
ființăm niște unități pres

rizate — brifeor, kiwi, 
mango etc., se realizează 
la un nivel calitativ mult 
mai ridicat și datorită co
laborării fructuoase cu 
firma EI.KM export-import 
SRL. București, vaiorifi- 
cîndu-se n°ilc produse sub 
marca „L1O“ care ajută 
societatea din Hațeg cu 
concentrate , Marauya". A- 
cestea conservă toate ca
litățile fructelor din care 
se fabrică gemurile, jelcu- 
rile sau băuturile răcori
toare — aroma și gustul.

Cu toate greutățile le
gate de lipsa suprafețelor 
cultivable proprii (fabri
ca a avut in cultură zmeu
ră, coacăze, vișine, gutui, 
pere, mere pe o suprafață 
de 150 ha de teren, de pe 
care se recoltau In jur de 
500 de tone de fructe pe 
an, suprafață ce a trebuit 
redată celor în drept), 
compartimentele "de resort 
— ing. Maria Costca, șe
ful serviciului producție, 
ing. Stelian Barbu, mecanic 
șef. Hermina Tuducea, con
tabil șef, Maria Hoff și 
alții au reușit să asigure 
in continunj-e aproviziona-

puri dccit cele strict cas
nice, fără a avea aprobări 
in acest sens. Or, se știe 
că pentru alte activități 
decît consumul casnic, e- 
nergia electrică se plăteș
te cu 12,70 lcl/kWh. E o 
diferență...

— Cc măsuri preconizați 
tn vederea stlrpirii acestor 
fenomene 7

— Cele strict legale, a- 
dlcă aplicarea unor amenzi 
severe, impunerea plății c- 
nerglei electrice consuma
te pe ultimii tre) an) șl 
chiar debranșarea abona
ți lor de la rețea, popu
larizarea fn presă a celor 
care fură curentul electric. 
Situația actuală a țării nu 
ne mai permite să risipim 
energia, cu alîl ma| puțin 
»o furăm,., 

tatoare : croitorie, cizmărie, 
frizerie... meseriași avem 
în comună.

— Unități privatizate nu 
sint in comună ?

— Funcționează una sin
gură — carmangeria.

— Spuneați că aveți 
probleme cu drumurile. 
Totuși, dacă nu sint bani, 
înseamnă că nu se face 
nimic ?

— Se face, cum să nu. 
Am început reparațiile la 
drumurile de la Stoeneasa, 
Sălițtioara și Vălișoara. A- 
cest lucru, exclusiv cu spri
jinul cetățenilor. Va trebuj 
să ne zbatem mai mult, 
pentru că avem probleme 
deosebite cu drumul de la 
Dealu Marc.

— O ultimă întrebare, 
die primar. în toată a- 
ceastă activitate, vă spri
jiniți pe consiliul comu
nal ?

— Evident. Avem un 
consiliu format din 11 con
silieri. reprezentanți ai 
F.S.N., Convenției Demo
cratice și l’.U.N.R. Vreau 
să vă spun insă că nu există 
interese politice la noi. 
Interesul nostru, al tutu
ror, este să avem o comu
nă prosperă ți frumoasă.

VALENTIN NEAGU

rea cu materie primă a 
societății — importante 
cantități de pulpe de căp
șuni. diferite fructe de 
pădure, ciuperci și altele, 
asigurînd „front de lucru" 
pentru toți salariații. Dacă 
toți beneficiarii ar achita

*
I*
I
I*
I*
I
I
I

I* 
I

De obicei li.pbioanete lucrează noaptea, Preferă | 
intunericul și fug de lumină Citeodată iți invadează • 
casa și poți scăpa de ele numai cu insecticide. Pro- | 
duc sclrbă la simpla vedere. Uneori Iau chip de. om, 
moment tn care devin și mal periculoase. Birfc.se, 
Infură șl descalifică pe la spate, dau telefoane ano
nime, devin atotșiutoare. Cu dicționarul limbii 
mâne In față le numesc cu silă : LIGHIOANE... 
pentru că oamenii civilizați au nume semnez:

LIGHIOANA

ro-
Șl

GIIEOKGIIE POPESC (J

I*
I*
I

PRECIZARE

în urma apariției în ziarul nostru a articolelor 
„O siirgură lege — legea junglei?!", am fost sesizați 
de către unii agenți economici că lucrurile nu stau 
chiar așa. în acest sens, precizăm că la «Flamingo" 
există autorizație de funcționare și vînzare a pro
duselor în acel spațiu, JJ.C. „Codrean" aro autorizație 
de funcționare de la primărie Iar la „Amlgo" cafeaua 
ness pusă în vînzare este în termenul de garanție.
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Un nou transport de 
ajutoare din partea Crucii 
Roșii germane a sosit zi
lele trecute la Deva. El 
provine de la Crucea 
Roșie din Donaucsinger, 
care este înfrățită cu fi
liala ele Cruce Roșie din 
județul nostru ți, prin in
termediul acesteia, cu Că
minul — Spital Brănișca. 
Acestei instituții i-au fost

Tilharul avea
Devenii țin minte că nu 

cu multă vreme in urmă 
în oraș se crease o anu
mită panică. Seara tirziu, 
noaptea, indivizi periculoși 
atacau femei, le loveau și 
le luau geniile sau alte 
obiecte ce le aveau asupra 
lor. Se ajunsese la situația 
ca femeilor să le fie tea
mă să mai iasă seara sin
gure pe stradă.

...Scara de 4 noiembrie 
1991. Dna E. S. mergea 
liniștită spre casă. In 
dreptul magazinului „Vînă 
torul și l’escarul" un indi
vid îi aplică brutal un 
pumn in ochiul sting, îi 
smulge poșeta șl dispare 
în noapte.

...Seara de 30 noiembrie 
1991. Dna I.. B. se întor
cea de la serviciu. în spa
tele clădirii Direcției de 
l’oțtă și Telecomunicații 
este ajunsă din urmă de 

restanțele cc însumează o 
sumă frumoasă, aprovizio
narea. dar și desfacerea 
produselor la cumpărători 
ar decurge în cele mai 
bune condiții.

SABIN ( ERBU

I

4

Trăim în cel de-al 
treilea război mondial ?
de state, de a-șl prtftura 
mari re urse financiare, 
vfnztnd, chiar i u prețuri 
reduse, arme fabricate tu 
ultimii 8—10 ani, arme 
care au fost „atinse" da 
o uzură morală. Cumpă
rători s-au găc.t jl se gă
sesc destul. zl Inia cau
ză este lot dorința unor 
conducători de state de 
n-sl procura tipurile de 

Noi ajutoare 
donate cărucioare, ustensi
le și materiale medicale, 
un aparat Roentgen, apa
ratură necesară bunei de
serviri a căminului (plite 
electrice, mașini de spă
lat, vase, de călcat rufe, 
cazan pentru încălzit apă), 
pături, saltele, halate.

o preferință-ochiul sting
un individ care-i aplică 
cu furie un pumn în ochiul 
sting. Femeia cade. Tilha
rul ii ia poșeta și dispare. 
Femeia avea în poșetă 1 270 
de lei, alte obiecte.

...Noaptea de 10 spre 11 
februarie a.c. Dna O. I., 
împreună cu mama ei, mer
geau de la gară spre casă. 
Din bezna întunericului 
doi tilhari se năpustesc n- 
supra lor. O. I. este lovită 
cu pumnul în ochiul slîng. 
Cade, I se smulge geanta 
ți făptașii dispar.

...Seara zilei de 4 mar
tie a.c. Dna D. R. se în
drepta spre autogară. în 
părculețul din apropiere 1 
se aplică un pumn zdra
văn in ochiul sting, după 
care rămîne fără poșetă.

Acestea ar fi, pe scurt, 
faptele. Făptașii, mal co
rect spus, tîlliarii, erau 
Oaidă Gabricl-Sorin, de 
24 de ani, muncitor la O- 
ficiul Farmaceutic Deva și

Fața nevăzută 
a comerțului

(Urmare din pag. 1)

Pentru noul local, aflat 
în construcție, al Filialei 
de Cruce Roșie a județu
lui, din Deva, au fost a- 
duse obiecte de mobilier. 
Transportul a cuprins și 
cîteva aparate stomatologi
ce pentru utilarea viito
rului cabinet de speciali
tate ce va funcționa în 
cadrul Crucii Roșii. (V. 
Roman).

loan l’uiu, tot de 24 de 
ani, muncitor necalificat 
la Sectorul Min-ier Munccl. 
Acesta din urmă l-a „aju
tat" pe prietenul său doar 
într-Un caz, in celelalte 
trei O.G.-S. operind de 
unul singur. Dibăcia cu 
care acționau cei doi til
hari a făcut destul de ane
voioasă prinderea lor. Dar 
Poliția din Deva a pus 
mina pe ei .și i-a trimis în 
fața justiției. Mărturiile 
părților vătămate (care în 
urma leziunilor suferite au 
suportat tratamente medi
cale între .4 și 7 zile), do
vezile de necontestat ce 
le-au fost puse în față au 
fost recunoscute și regre
tate (!) de către cei doi 
bandiți. Legea a fost apli
cată cu toată asprimea și 
fermitatea : Oaidă Gabricl- 
Sorin — 8 anj închisoare ; 
l’uiu loan — 2 ani închi
soare.

GIL I. NEGREA

iei reprezcntînd contrava
loarea mărfurilor confisca
te. De fapt, încălcările ce
le mai frecvente se înre
gistrează la adaosul comer
cial (depășirea acestuia), 
comercializarea produselor 
tara documente de prove
niență.

— După opinia dumnea
voastră. care sint cauzele 
ce determină o asemenea 
stare de lucruri 7

— in primul rind, necu
noașterea legislației In vi
goare. cnre nu absolvă in
să pe nimeni pentru elu
darea legilor, dorința uno
ra de a-și fa"c milioane 
peste noapte. Garda Fi
nanciară își va inten
sifica in continuare acti
vitatea de control, pentru 
respectarea și aplicarea le
galității financiare fiscale, 
vamale, oomcrciale. Reu
șita acțiunilor noastre de
pinde însă intr-o bună 
măsură de sprijinul popu
lației, prin sesizarea ime
diată a instituției noastre, 
la telefoanele 16165, 13470, 
16982, prefix 956, asupra 
aspectelor care ridi, u sem
ne de întrebare.
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tru toți
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15.20 Preunive 
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16,00 Limba n<
16.30 Muzica 

pentru t<
16.15 Tragerea 
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16,55 Ap'ualită 
17,00 I iune 

in limba 
germană 

18,00 Pro Patri

18.15 Video gh

19,05 Viața pai 
mentară

19.30 Desene 
animate

20,00 Actualită

20,35 Sport

20.15 film seri 
„FAMILI 
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Ep. 14

21.15 Studioul 
șlagărelo

22.15 Simpozio 
f'

23.10 ț 10

21.30 litualită

23,45 Revista I

24,00 Gong 1

0,30 Mngazini
la miezu 
nopții.

intensive pentru imobili- I
zarea luptătorilor de pe 
frontul de luptă sau a 
populației din marele ■
centre industriale etc. Să |
albă dreptate sectele re- ■
llgloase cind afirmă sus |
și fare ■ că toate aceste I
nenorociri prevestesc a- I
proplcrca Judecății de |
Apoi ? Nimeni nu poate |
ști acest lucru, ci numai |
Dumnezeu. Dar un lucru I
putem afirma : cel <-e Ișl I
vor întoarce fața către I
Dumnezeu ccrlndu-I aju- I
tor, toți aceștia vor prl- ■
ml puterea de a suporta I
mal ușor greutățile arcs- ■
te* 1 * 1 * * * lumi, caro cscaladca- I

f/ată, cu strategii dlavo- 
llcești. Dacă vedem efec
tele acestui război mm- 

Idlal, putem deduce șl 
cauzele care l-ou deter
minai. Prima cauză, cea 
mal gravă șl cu bătaie 
lungă, a fost comunismul, 
a cifrul „sămtnță" a fost 
semănată da toți supușii 
iul Scaraoțchl fn multe 
țări ale lumii. Din tncol- 

Ițlrca acestor semințe au 
rezultat clasate taclale

I antagoniste, dușmănoase,
care au aplicat lozinca 

I„clno nu-l cu noi este 
contra noastră". A doua 

I cauză a fost șl este do
rința unor conducători

de pîine albă (de 1,8 kg/ 
buc), lipsurile la gramaj 
—• la scoaterea din cuptor 
— au mers pină la 170 de 
grame pe bucată. Sau un 
alt exemplu, tot din pani
ficație, il reprezintă cel de 
la S.C. „Cetate" S A. Deva, 
unde la plinea neagră de
1 kg s-au constatat minu
suri de 100 g/buc. De men
ționat că înainte cu o săp- 
tămină a fost avertizat di
rectorul comercial al so
cietății asupra neregulilor 
existente — lipsă la gra
maj, lipsa .stanțelor de pli
ne, inexistența cîntarelor 
ia magazinele de desface
re — dar acestea nu au 
fost eliminate.

— Trccînd dincolo de 
sfera subvenționării, ce se 
poate spune ?

— Din păcate, numărul 
abaterilor de la legalitate 
este marc. Astfel, în acest 
an, pînă in prezent, au 
fost sancționați un număr 
de 279 de agenți economici, 
valoarea amenzilor însu- 
mînd 7 068 000 de lei, la 
care se adaugă 2015 876 de 

arme ca in prezent sint 
in studii șt laboratoare, 
arme secrete Din aceas
tă categoria do. arme fie 
paria : cele cu microunda 
puternice, muniții cu plas
mă ca armă a energici 
dirijate, cele pentru de
pistarăm fi anihilarea țin
telor, cu consum mic de 
energic, cele ru iradieri

~ă, cu repeziciune, vio- J
knța șl nesiguranța zilei I
de mi ine
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s.c „Sidermet" S.A STARANE 250 I
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ț

CALAN
ANUNȚĂ

in data de 30 iunie 1992, ora 
S.C. „SIDERMET** S. A. CĂL AN, 
listului, nr. 17, județul Hunedoara,

9, la sediul 
sir. Furna- 

... __ va avea loc .
licitație pentru elaborare studii de fezabilitate \ 
privind utilizarea instalațiilor existente de cocsî 
brichete și fluidizare, in scopul fabricării 
mangal, respectiv cărbune activ.

Vizionarea instalațiilor, a temelor 
și alte informații, la sediu, zilnic intre 
sau la telefon 957/30141.

Prețul maximal oferit este de 300 000 de 
lei pentru instalație fabricare mangal și 
200 000 lei pentru instalația fabricare cărbu
ne activ.

Termenul de întocmire a studiilor — 2 
luni de la contractare.

i

de ț

ofertă \ 
7-15, i

(633)

FILIALA „ENERGOMONTAJ"
MINTIA

CEL MAI ELASTIC ERBICID 
PRIVIND EPOCA DE APLICARE 

LA CEREALE PĂIOASE
• Controlează buruienile «llcotiledonatc care se 

combat greu cu alic produse • Efect deosebit pen
tru Galium apurine, Gaicopsls Tctranjt, Convolvulus 
arvensls, Kubus cacsius, Itmnexspp etc. ■ Se aplică 
orlcînd. pînă Iu o lună înainte tic recoltare ti nu 
rnuzează reducerea recoltei « Este compatibil cu 
cei tnai mulți agențl de combatere.

r‘filtru re/.itu mpliinw 
adresau vă hi.1

BRIMEX
. C .<u ><-T 1 
tnuc'i --.v* *

IK3F5M SPATUL FtRCRU

„ .Y r
, ț i , H i r:

Mandnr’l f.Z, ( (CVt - 

rRorvcriA ruinwi județul kusedjlra

I

I

l

»
) 
l

I

*

j
lI

Organizează, în data de 11 iunie 1992, li
citație în vederea vînzării următoarelor mij
loace fixe i

■ utilaje de sudură și prelucrări meca
nice conducte

utilaje de transport

■ utilaje de ridicat pînă la 5 tone
Relații suplimentare la sediul Filialei ,,E- 

nergomontaj" Mintia, strada Șantierului, nr. 1, 
telefoane 956 — 13520 ; 13521. (3223)

SOCIET ATEA COMTOUR LOWE SRL DEVA

Vinde cil gros și cn detaille din stoc :

• covoare plușate din lină sută la sută, 
la prețuri avantajoase.

Informații la telefon 956/21113. (3221)

SOCIETATEA COMERCIALA
„CASIAL" S.A. DEVA—ClrtȘCADAGA

Angajează gestionar pentru cantină.
Relații suplimentare ia biroul l’JS, telefon 

13140, interioare 194, 195. (622)

S.C. „PAL“ S.A. BRĂILA

Oferă spre vînzare Ia prețuri avantajoase 
următoarele sortimente de chibrituri :

• cutii de 38 bețe — 2,83 lei/buc.
• cutii de 50 bețe — 3,43 lei/buc.
• cutii menaj (cea. 700 bețe) — 23,00 lei/

buc.
Față de livrările anterioare, prețurile au 

fost reduse cu 9 la sută, obligindu-nc să su
portăm taxa de transport piuă la stația C.F.R. 
care vă deservește.

Relații suplimentare la telefon 94/637444, 
interioare 123, sau 140 — serviciul desfacere.

(628)

C.L.C. AGRICOLA BRETEA S.A.
.JUDEȚUL HUNEDOARA

cu sediul in Bretea Strei
Vinde prin• licitație publică in ziua de la 

iunie 1992, la sediul societății, următoarele 
mijloace fixe disponibile :

• încărcător frontal — VOLLA L 34 — 
cu numai 200 orc funcționare ;

• combină recoltat porumb stiuleți 
C3 P

• alte mijloace fixe.
Lista completă se află afișată la sediul u- 

II i t Ații.
Informații la telefon 957/61195.

(626)

■ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I a

SECȚIA DRUMURI NAȚIONALE DEVA 
str. Rindunicii, nr. 3/.A, telefoane 13538, 13327 

în conformitate cu legile în vigoare, deli
mitarea zonei de siguranță a drumurilor națio
nale, zonă care este în proprietatea Adminis
trației Naționale a Drumurilor, se face după 
cum urinează :

a) o zonă liberă dc-a lungul drumurilor la 
o distanță tic 1,5 m de la marginea exterioară 
a șanțului sau I m de la plantația rutieră pen
tru drumurile situate la nivelul terenului ;

b) 2 m de la piciorul taluzului pentru dru
murile in rambleu ;

c) 3 m de Ia marginea de sus a taluzului 
pentru drumurile iii debleu cu înălțimea sub 
5 m și de 5 m pentru debleu cu înălțimea 
peste 5 m.

Față de cele de mai sus, foarte mulți dintre 
proprietarii terenurilor din apropierea drumu
rilor își însușesc ilegal zona drumului, planta
ția rutieră și iarba prin montarea de împrej
muiri in discordanță cu cele specificate ante
rior.

De asemenea, desfășurarea de activități 
comerciale sau prestări servicii în zona drumu
rilor și construirea de case sau alte obiective 
in aîcastă zonă este interzisă fără autorizarea 
scrisă emisă de Secția Drumuri Naționale Deva.

In acest sens, toate construcțiile și dispo
zitivele rămase ncautorizatc de către SDN De
va pînă la data de 1 august 1992 vor fi demo
late și proprietarii acționați în judecată.

(623)

I IEI\LA DE REȚELE ELECTRICE DEVA 
(F.R.E.)

abonații casnici următoarele :
1I.G. din 30.IV.1992 privind reducerea 

prețul

I 
I 
I
I
I 
I
I 
I
I
I■

anunță toți
* conform

subvențiilor la unele produse și servicii, prețul 
energiei electrice s-a stabilit la 3,70 lei/kWh. în- 
cepîiHl cu data de 05.V.1992 ;

• metoda de facturare — unică pe țară — se face
pe baza unui consum mediu pe zi al abonatului ; 
acest consum mediu se înmulțește cu numărul de 
zile piuă in 05. V. 1992 la tariful de 0,65 |ei/kVVh 
și cu numărul de z.ih după 05.V.1992 Ia tariful de 
3,70 lei/k\Vh. (617)

ȘCO1I \ DE ȘOFERI AMATORI 
C O M O

T I M I Ș O
FIU AL A

A R A
DFVA

Face înscrieri pentru 
și iulie, in vedereanie

tic conducere, categoria B.
Relații și înscrieri la sediul din Deva, str. 

Mărăsti (complex meșteșugăresc), telefoane 
26445 — orele 9-15; 21837 — orele 18-21. Brad, 
telefon 51614. (3210)

i 
I 
I 
I
I
II 
I 
I 
I 
I
I
II 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ■ 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
B 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ■
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C0NSUMC00P BĂIȚA vă invită in unitățile sale
CONSUMCOOP BĂIȚA dispune de 
o bogată rețea de unități :

• 17 unități comerciale de desfa
cere cu amănuntul

Cumpărătorii găsesc în
— magazinele; alimenta

re • preparate din carne • conser
ve diferite • pui • pline • dulciuri

• băuturi spirtoase • vinuri — so
iuri apret iate • Izere • sucuri — 
preparate proprii.

— MAGAZINELE INDUSTRIA
LE • unelte și mașini agricole • 
articole electrice • aparatură elec
tronică • televizoare color și alb- 
negru • radio • casetofoane.

• 7 unități de alimentație publică,

cU personal bine pregătit sînt 
gata oricînd să vă satisfacă ce
rințele.

— RESTAURANT « BUFETE • 
mîncaruri gătite • fripturi la gră
tar • mititei • cîrnăciori • diferite 
minuturi • băuturi spirtoase indi
gene și din import • lichioruri • 
berc • răcoritoare • pepsi.

• 7 unități de prestații servicii

— FABRICA DE I’HNE vă oferă 
zilnic • pîlnc proaspătă, gustoasă, 
rumenită • specialități diferite (ca
pacitatea fabric ii — 2 500 kg pline 
în 24 orc)

— SEC ȚIE RĂCORI I OARE • 
sucuri (brlfcor, zmcurcl etc )

— 2 SECȚII TÎMPLARIE • uși
• rame, geamuri • cruci • sicrie • 
diferite alte obiecte din lemn

• Conducerea CONSUMCOOP
BAIȚA ADRESEAZĂ TUTUROR
LOCALNICILOR și CEI.OR 
TRECERE INVITAȚIA de a-i 
zita cu încredere unitățile.

— FRIZERIE și COAFURA
— ATELIER DE REPARAȚII 

RADIO-TV.

CONSI'MCOOI’ BAJ'I’A. O nouă șarjă de piinc in drumul magazinelor de 
desfacere.

ÎN
vi-

I
I
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I
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I
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• CU ocazia rnajoratu- 
lai, dragă Liliana llandra- 
che din Deva, îți dorim ca 
viața să-ți fie o potecă lun
gă, presărată cu flori a’be 
de crini, din ale căror pe
tale să-ți aduni bobocii

• S. C. CALATIS
S.A. Ilia (fost A.E.I.). 
scoate la licitație în 
data de 13 iunie 11992, 
ora 10, tractor U 650. 
tractor U 415. l.ista de 
prețuri este afișată la 
sediul unității clin co
muna Ilia. (1046)

norocului și ai fericirii. Cu 
dragoste, părinții și fra-
tele Tibi. (38-51)

V.NZARl
CUMPĂRĂRI

• Vl ND microbuz VW
Diesel. Dev... i 1 fon 27479.
orele 20—” (1044)

• VI ND D, 1 3jn. ur-
gr-nt, stere bun,. ,preț ino-
deșt, telefon •■•1!>1. De-
va. (l

• VIND .n:'. risni Mer
. ■ 1- . "■■ ■ Di ii montat.
informații Hunedoar.i. te
lefii 21 ... ați rt- orele
1 >— i-. (.-.H IG)

• PR ' \U -. nlr- ' a-
f i im.-nt . .-.im: Ofer

bi; Dev., t j,
1 - 1 l*

■ 23785.

• Vj\[j

r. • s' r ; < i; ' r n r
b.,' Re .L ■i 1'128.
înt ■ 21 >1 In
ser, cLt - 1 • l»i’rc o-
r K - i

• 1 V m. or.i
ic. < \ i in. ■ <‘74 ; •
7-, i1 ,ț:. . • l
tor 1 ? iwipi

• . i N D
1 »•

: .mont 2

i i
• V:NIH

(3d**P) 
n ronditil

avant.iio.re m .1 riale <|e
C un- ’.rm ’ ii n ■ , : din
demoi.iri (l i : c .n imidă.
bolțari, grin ■’. r-.iipriori, la-
țuri din )<-mn . I țelalii De-
Vă, 1L-I ' ne ? 1 3 -.i 17023,
du(,.î <>r. p. (1035)

• \ (\D <-.r- ! g.arlinâ și
pjinint. Visca, comuna \ or-
ța Inform iii I) •\ i. t< le-
fon 2G. G8. chi, i ora 30. 

(1070)
• V’IND r-.ilei Dulma-

țicni. D ■ a. sir Itanatu-
lui, nr :, (ț« .'n crdea fc-
călăi (4061)

• V'ÎNI) căOl . gia-lină.
Citric l'roi. ni G” In-
formații Simeria teiefen
61250. după r.rri 18.

(dor-)
• VÎND mien .lai’ Ford

Tranzit înmatriculat, an
fabricație 1510. pc benzină.
Re’.'iții țea-fon '•. 1705.

(1037)
• VÎND țit;) i noiui. lemn 

psâtru construcție ,i unei-
te săpat fintinâ Relații
Deva lelcfon 1'.- 8’3. după
ori 16 (1030)

• VIND motor VW i 600
rme. stare dc fimcționnre.
4 se', segnunți. garnituri
Mercedes. I). i i. telefon
17 e? (1042)

• VIND virlcorecordar
Un: rcrsuni va. tcle-
f Ml (|0|.,)

• S.C. COM-GEN Glo
bus SRL, cu sediul in Si- 
meria, str. 1 Decembrie, 
bl. 104. vinde cn gros bere 
import Iugoslavia in ex
clusivitate pentru Româ
nia. Relații la telefon 
Golii. (40 40)

• VÎND 1 minză de 3 
ani, 1 vacă și 1 căruța. 
Deva, str. V. Babes nr. 17.

(1051)
• COMPLEXUL Vaidei 

licitează clădiri ți obiecte 
de inventar in data de 31 
maj l'10?, ora 9

(4055)
• VIND apartament 2

camere, zonă centrala. De
va telefon 26191. dună ora 
16 (3619)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsoniera, 
confort I cu apartament 
2-3 camere in Sini ia. I’.S- 
J.ițij telefon Gt3țl. după

. I». (i ■:■■)
ÎNCHIRIERI

• CAUT pentru im hiriat 
a 't mont sau irsonic- 
i i D \n. telefon 21865.

(1D43)
«, IXC IIIRIEM in D > . 

spații pentru so; â laL co
merciala. ultracentral. te
ii fon lila.;.:. du| ă or i 18.

(1 i
DIVERSE

• A SOCI MIA pen
tru promovarea Peda
gogici Wald* rf Sime
ria invită simt ita, 30 
mai 19''2, ora 17, toa
te persoanele intere
sate : părinți, cadre 
didactice, la expunerea 
„Pedagogia Waldorf 
— alternativă pedago
gica de stat în Romă 
nia". Se fac înscrieri 
pentru grădinița Wal
dorf din Simeria șl se 
anunța programul sim
pozionului de pedago
gie Waldorf de la 
Brașov, din (0-2'J iu
lie l‘8‘n Expunerea va 
avea loc la grădinița 
experimentală Wal
dorf, din Simeria, str. 
1 Decembrie, nr. 53. 
Intrarea liberă. Infor
mații suplimentare la 
telefon 16, du
pă ora 15. (4058)

• EDITURA Traian 
Dorz, Simeria, organi
zează simbătă, 30 mai 
11*92, ora 15,30, in sa
la cinematografului 
Mureșul din Simeria, 
conferința religioasă 
susținută de poetul 
Ioan Alexandru. In
trarea liberă.

(4030)

• CU autorizația nr. 
6618 din 11 martie 1992, 
eliberată de Prefectura 
județului Hunedoara, a 
luat ființă Activitate In
dependentă GES. cu se
diul în Hunedoara, tivind 
ca obiect de activitate des
facerea produselor ali
mentare, preamb'alatc ne
perisabile, industriale, in
digene și import intrate 
le; il în țară. (4017)

• CU autorizația nr. 
4333 din 15 aprilie 1992. 
eliberată de Prefectura 
județului Hunedoara, a 
luat ființă Asociația fa
milială, cu sediul în Orăș- 
tie, reprezentată prin 
Oancea Viorica, ax iod ca 
obiect de activitate ali
mentație publică, produse
de patiserie, 
gări, băutur 
curi, cafea, 
montare și 
din import 
in Iară,

vînzări ți- 
alcoolicc, su- 

produse ali
ne: il i men ta re 
intrate legal 

(4056)

OFERTE 
DE SERVICII

• ȘCOALA de șoferi 
S.C. HORIA TURDA SRL. 
localitatea Turda, judelui 
Clui, sir. Stadionului, tele
fon 95/311618, înscrie can
didați pentru școlarizarea 
conducătorilor auto (cate
goriile A. B, C, E), din 
toate județele. Informăm 
că examenele cu Poliția se 
susțin în Turda, fără a se 
ține cont în ce județ au 
domiciliul candidații. Asi
gurăm după situație și ca
zare. Patron Trif Petru.

(4051)
• ÎNCHIRIEZ cort plus

mese pentru nunți, 400 
persoane. Relații 'Golan, 
telefon 30295. (-1041)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
de serviciu, eliberată de 
Macon S.A., pe numele 
Popa loan, marea 13649. 
O declar nulă. (4031)

• PIERDUT legitimație 
de serviciu, pe numele 
Boroș Ionel, eliberată de 
I. E. Deva. O declar nulă.

(4032)

• S-a pierdut lin cal. 
culoare roșu închis, cu 
coamă șt coadă neagră. 
Primim relații în satul 
Minerău, familia Străjcl. 
Oferim reconijicnsa.

(1033)

COMEMORĂRI

• ÎN data de 3 tu
nic 15192, se implineș- 
te 1 an de cînd ne-am 
despărțit de draga 
noastră soție, mamă 
și soacră,

DtCEbfc

• COLECTIVUL 
U.P.S.R.U.M. Ijcva 
este alături de cole
gul lor. Ionică l’oe- 
nar, in greaua dure
re pricinuită de moar
tea iubitului său tată. 
Dumnezeu să-l odih
nească ! (1048)

• CU adincă durere 
in suflet, Rodica fii
că și Elorin ginere a- 
ntințăm încetarea din 
viață a celei ce a fosț 
draga noastră

At RKI.I \

AXDREȘESI

Inmormintarea are 
loc azi, la ora 13, la 
Roșcani, (4066)

• CU inimile întris
tate, sintein alături de 
Rodica și Elorin. în 
greaua încercare pri
cinuită de decesul ma
mei lor.

Al REI.IA 
ANDltEȘESC

Transmitem sincere 
condoleanțe. Familia 
•Săndoiu. (4066)

• FAMILIILE Roșu, 
Gîrzău și Tomcscu a- 
nunță, cu adîncă du
rere, încetarea din 
viață a iubitului lor

GIRZ.VU IONEL

înhumarea — vineri, 
29 mai, ora 14, în Hu
nedoara, cimitirul Po
pa Șapcă. (3974)

• COLEGII de la Spita
lul Județean Deva sînt a- 
lăluri de dr. Radu Came
lia la greaua pierdere pri
cinuită de decesul tatălui

HOCANEIE VASII.E.

(3973)

SOCIETATEA PRODUCĂTORILOR
AGRICOLI DIN ZONA MONTANĂ 

cu sediul in cadrul Direcției Agricole, 
str. 1 Decembrie, nr. 19, telefon 956/17453 

ANUNȚA
înscrierile pentru motocultoarc I.M.T. 

507 D, producție Iugoslavia, se fac la sediul so
cietății înccpînd cu data de 29 mai 1992, zilnic 
intre orele 7,30—15.

Prețul informativ : 400 000 lei, iar numă
rul utilajelor este limitat.

I
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S.C. .. XGROCOM" S.A. HAȚEG

Organizează, iu data de I iunie 1992. lici
tație in vederea vin/ârii unor mijloace fixe:

• adăpost animale Sasa — ferma Orlea ;
• adăpost îngrijitori Sasa — ferma Orlea 1
• stilpi beton din împrejmuire Sasa — 

ferma Orlea ;
• tabără de tară I uresoara — ferma Rin 

\lb ;
• tab.ira de vară Silvaș — ferma Unirea :
• canton pastoral Silvaș — ferma Unirea ;
• stilpi beton și sirmă ghimpată — fer

ma ( oirea.

I 
I
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SA I.VINA NKAG
Gffrhemorarea arc Ioc 

simbătă, 30 mal, ora 
9, la Biserica Ortodo
xă din str. A. lăncii, 
Deva. Un ultim și 
pios omagiu din par
tea lamiliei. Dumne
zeu sa (e odihnească 
in pace I (3869)

i 
Informații suplimentare la telefoanele > 

'.t.57^70 103 sau 77160. însc rieri in vederea par- | 
ticipării l.i licitftție la sediul unității S.C. „A- ' 
GROCO\I“ S. \. Ilab-g, str. Progresului, nr. 35. I 

(637) j

• SOȚIA Anișoara, Ca
melia fiică, Octavian gi
nere, cu durere tn suflet, 
anunță trecerea în nefiin
ță a celui carc a fost

VASTI.E noCANETE

și aduc un pios ultim o 
magiu.

Corpul neînsuflețit este 
depus la Casa Mortuară, 
Deva. înmormîntarea are 
loc sîmbăta, 30 mal 1992, 
în satul natal lingă Tîrgu- 
3 iu. (1069)

• EAMILIA mulțumeș
te tuturor celor care nu 
fost alături de ea în c.li- 
pclc despărțirii de cea 
care a fost o bună soție 
și mamă,

MVRII.ENl «ARCAȘ.

(3972)

I
.1/20/618/1991

] Crini : 907050601 KG. Deva
l<l.DAI 4 IA Șl ADMINISTRAȚIA»

I 2 700 Deva. sir. 1 Decembrm, 35, 
jtid<4ul Hunedoara 

lelr-loane: 11275, 12157. 11269 
leh-lon ripngrnflc : 25901

I I IX IROGI

I.P.II. DEVA S.A. împreună cu
S.C. ELECTROTEL S. A. ALEXANDRI A

Organizează in perioada 28 mai—I iunie 
1992 expoziție cu produse de larg consum, uz 
casnic, produse gospodărești.

Expoziția este deschisă la sediul I.P.II. 
Deva S.A-, str. Piața Victoriei nr. 2, zilnic in
tre orele 10—18.

Se pot face comenzi ferme pentru produ
sele expuse. (635)

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE
COMUN \LĂ ȘI LOC VHVĂ DEVA 

cu sediul în Deva, str. Libertății nr, G 
O R G A N I 7, E A Z A

în data de 15 iunie 1992, ora 15, la sediul 
regiei, LICITAȚIE PUBLICĂ, în scopul închi
rierii spațiului în suprafață de 21,79 mp, din 
str. Barițiu nr. 5.

Destinația spațiului stabilită de Primăria 
Deva este pentru uz. administrativ.

Documentația se ridică și taxa de parti
cipare se achită piuă cel tirziu la data de 12 
iunie 1992, prin Oficiul Juridic, camera 1L2.

Licitația sg desfășoară în temeiul II. G. 
1228/1990.(634)

S.C. „ALIMENTARA" S.A. DEVA 
cu sediul în Deva, bdul 1 Decembrie, nr. 30 

ORGANIZEAZĂ 
la sediul societății, în ziua de 19 iunie 1992, 
ora 9

LICITAȚIE DIRECTĂ 
potrivit II.G. nr. 140/1991 pentru atribuirea în 
locație de gestiune a următoarelor unități de 
desfacere :

• centru pline nr. 24 — str. Libertății, 
bloc 4, parter. Deva ;

• centru pîinc nr, 29 — Complex comer
cial Kogălniceanu, Deva ;

• centru pline nr. 93 — bdul 22 Decem
brie, bloc 43, Deva ;

• magazin alimentar nr. 96 — Cartier Oi- 
tuz, Deva ;

• magazin sătesc nr. 70 — Sintuhalm ;
• magazin sătesc nr. 73 — Bircea Mică. 
Relații suplimentare se pot obține la tele-

fon 16406._______________________ (636)_______

EXPLOATAREA MINIERĂ ZLAȘTI
Solicită asistență tehnică în prelucrarea 

automată a datelor pe calculatoare PC. Unită
țile de informatică interesate sînt invitate la 
licitația din data 1 iunie 1992, la sediul din 
Zlaști._______________ ______________ (3930)

SOCIETATEA COMERCIALA 
,,TIGER SOFT*4 ALBA IULIA

Vă oferă case <lc bani din import, 6 tipodimen- 
siuni, cu cifru, l’rețul: între 135 060 — 330 000 Ici.

Informații la telefon 968/12995. (630)

S.E.P.P.L. (IFET) SEBEȘ
Prin fabrica de binale Blaj FABIN pro

duce și livrează pentru piața internă și export, 
în condiții STAS sau la comandă :

• uși pentru interior și de intrare
• uși pentru garaj
• ferestre simple, cuplate, duble și termo- 

izolantc.
Se aplică reduceri de preț pînă la data de 

30 iunie 1992.
Informații suplimentare sc primesc la se

diul unității din Sebeș, str. Șurianu, nr. 6, ju
dețul Alba, cod 2575 sau Ia telefoanele 967/ 
32666, 32667. 11763, telex 36613, fax 967/32656 

- 11796. (624)

• t 9 — 9 —9 f f 9

I 
TIPARUL» 7

S.ft „Polidava" S.A.
Dova, str. 22 Decembrie 257

întreaga răspundere pentru conținutul J 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.
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