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continua din lipsă do 
bani. Bani nu există nloi 
pentru activitatea de res
taurare, șl dacă nu mal 
pui o mină de mortar, o 
piatră, o cărămidă, se 
distruge șl ceea ce a fost 
consolidat pină acum. 
Au fost tn vizită la noi 
doi americani care ne-au 
promis că "vor face o co
lectă publică, odată a- 
junșl acasă, pentru a ne 
ajuta să împrejmuirii total 
zona 
tru 
lele.

— Cine ar putea să 
găsească modalități de 
rezolvare tn acest sens ?

— Primăria locală, Pre
fectura Județeană. Chiar 
unul dintre parlamentarii 
noștri, mă gtndesc la dl 
Joan Timiș, ar putea să 
ne ajute, ridicind aceas-

Drept să spunem, im
presia pe care am trăit-o 
in preajma complexului 
de monumente de la Ul- 
pia Tralana Augusta Sar- 
mizegetusa a fost una 
de regret că interesul vi
zitatorilor 
tul nostru 
zut brusc, 
organizate 
aici, lingă 
Roman, Palatul Angusta- 
lllor, templele lui Silva
nus și Liber Pater, dar 
și mal mic, neînsemnat, 
este interesul vizitatorilor 
particulari. Dacă la pu
țin timp, după revoluția 
din decembrie O persoană 
tnscmnatâ a județului 
voia să facă din această 
zonă o Vale a Loircl, a- 
c-um acest vis, căci nu 
altceva putea fi, s-a 
spulberat, Dez'ntercsul a 
devenit una dintre tră
săturile firii noastre post
revoluționare, amplificat 
de apatie. Poate, intr-un 
fel, e firesc acest lucru!••••••••«•••••••••••••«••««••••VW»»»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

pcntru trccu- 
istorlc a scă- 

Puține grupuri 
se mai opreso 

Amfiteatrul

Dar parcă e prea de tot!
— Așadar, domnule 

Emil Nemeș, muzeograf la 
Secția de arhx locic din 
Sarmlzcgclu.-.o, a Muzeu
lui Judcțeanl actuala sta
re de fapt nu este deloo 
îmbucurătoare.

— Nu, deloc. O dată

menii, cu vechi acte de 
proprietate. Unul dintre 
aceștia ar ft dispus la un 
schimb dacă ar exista pă- 
mînt la rezerva de stat a 
primăriei. Oricum, pro
blema aceasta trebuie re
zolvată intr-un fel.

— Ce monumente ar fi

monumentelor, pen- 
a nu intra anima-

din pricina turiștilor care 
ne evită, acum, clnd 
dispunem șl noi de mal 
mult material publicitar 
—pliante, insigne, ilustra
te — cu care am putea 
face mai bine cunoscute 
monumentele de la Sar- 
mtzegetusa. Șl, In al doi
lea rind, din pricina pă
mântului din zona monu
mentelor, o parte din a- 
ccsta revendicîndu-l oa-

vlzate în acest caz ?
— Sanctuarul zeilor 

medlclnei, templele lut 
Silvanus, zeului necu
noscut, Liber Pater, Tem
plul Mare, Atelierul de 
sticlărie. Palatul procura
tului financiar. Mal exis
tă intre aceste temple șl 
motelul turistic, construc
ții, Aici slnt efectuate 
doar sondaje arheologice, 
care sînt și ele afectate.

tă problemă chiar în Par
lamentul României, inter- 
pelind Ministerul Cultu
rii. La Deva, Muzeul 
Județean a organizat o 
conferință de presă în 
urmă cu o tună. Dar, 
deocamdată nu se simte 
nici un efect.

— Ce se înttmplă 
săpăturile arheologice 
această perioadă 1

— Acestea nu mal pot

cu 
in
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După o perioadă ce pa
rca prospera pentru co
merț., iată că împotmoli
rea unor furnizori, dar 
ți scăderea puterii de 
cumpărare a populației 
au impactul nedorit asu
pra unor societăți comer
ciale ce au ca activitate 
comercializarea bunuri
lor de consum. Sînt opi
nii exprimate tie către 
unii comercianți din Si- 
meria, care au dorit să 
rămină anonimi. Dar ia
tă și alte păreri :

-Comerțiii trebuie (a- 
cut cu suflet. Din păca
te. sint multe persoane 
care fac comerț doar 
pentru ciștig rapid. A- 
ccțtia creți eu că se vor 
autoelimina. In unitate, 
totul trebuie să fie ea țj 
acasă. Omul care ți-a 
călcat pragul o dată, să 
o facă și a doua oară ți 
apoi in mod obișnuit*. 
(Margareta Dobre — S.C. 
„Dobre" S.N.C.).

.Aprovizionarea unită
ții noastre este bună. O- 
rarul ni l-am stabilit in
tre orele ft—20, tocmai 
in ideea de a vinde mai 
muit. Și totuși, mărfuri
le stau pe rafturi, cum 
părători nu avem. Sîntcm 
foarte dezamăgite". (Mă
ria I-azăr — magazinul 
Parfumerie-Bijuterie).

„Unitatea noastră mer
ge bine. Realizăm un 
volum însemnat de vîn- 
zări. Dar cum foarte

mulți fac comerț, trăim 
cu teama că ni se va 
cumpăra spațiul. Noi 
vom ajunge pe drumuri ? 
Ne confruntăm apoi cu 
alt aspect. \ d dau un 
exemplu: un aparat de 
radio „Gloria" (producă
tor „Tehnoton" lăți) a a-

Criza 
comerțului

9

simerian
juns de la 1 382 de lei 
la 12 000 de lei, iar un 
aparat „Milcov" (sim
plu, cu două lungimi de 
undă), de la G00 de lei 
la 5 372 de lei, în vre
me ce calitatea este 
proastă. Avem refuzuri 
calitative*. Olimpiu Cio- 
ra. gestionar, magazi
nul „Electrice" 31).

„Știm exact preten
țiile clientelei ți îi cerem 
furnizorului articolul, 
modelul, culoarea, mă

rimea solicitate. Spre bu
curia noastră, sînt pro
ducători, cum este Fa
brica de Confecții Baia 
Mare, care au venit di
rect la noi spre a ne 
feri diferite mostre". 
(Chirilă Viorica, respon
sabil la magazinul 35 
Confccții-femei).

Nemulțumiri ale cum
părătorilor față de cali
tatea unor articole, cum 
sînt umbrelele de Brad, 
au fost recepționate ți la 
magazinul „Mercerie". 
Alți clienți întreabă pro
ducătorul firului „Alpin" 
(Tricotex „Transilvania" 
Turda) de ce îi obligă 
să cumpere pungi de 
cite 0,5 kg ?' „S-ar fi vîn- 
dut întreaga cantitate 
dară îl puteam oferi so- 
licitanților ambalat în 
sculuri de cite 100 de 
grame" — spunea res
ponsabila magazinului.

Dacă altădată exista 
teama de a spune lucru
rilor pe nume, acum e- 
xistă cel puțin libertate 
de opinie. Unii dintre 
interlocutorii noștri, în
să, dorind să nu-ți dez
văluie identitatea, și-au 
formulat Ideile astfel : 
„Ar fi multe de spus, 
dar asta ar însemna ca 
mîine eu să rămîn pe 
drumuri, șomeră". Și to
tuși.. Poate că nu-i chiar 
ața

— Așadar, după Sar- 
mizegetusa Regla și Ulpia 
Tralana Augusta Sarmlze- 
getusa, cele mai impor
tante complexe monu
mentale ale poporului . 
român, ce ne atestă isto
ria, originea, cunosc greu
tățile tranziției. Să 
le uităm! Pentru 
monumentele acestea 
pun mărturie !

nu 
că 

de-
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FIRMA IhVESTIS IMPORT-EXPORT 
S.R.L. DEVA

Oferă spre vînzarc cn gros
• TAPET IMPORT PLAN'D X •
modele diverse, calitate superioară, la pre

țuri deosebit de avantajoase, fără nici un fel 
de adaos comercial.

• VINDE TAPET eu detaille, prin ma
gazinul de artizanat „ATCOM”, de pe bdul 
Dccebal, nr. 1 — Deva.

• ÎN EXPOZIȚIA organizată la HOTEL 
„DEVA”, etajul 5 (camera de protocol), puteți 
găsi — in vederea contractării — vopsea auto, 
spray, hirtie abraziva hidro, chit, silicon, vop
sea spray pentru articole din piele si altele.

Relații suplimentare la HOTEI. ..DEVA”, 
telefon 956/11290, domnul IAN IIOESTRA sau 
dșoara DANA DUMA. (CEC)

aga joc zT
— Ehei, ciți holtei visează o soție cum

secade !
— Ehei, și ciți soți !...

ESTERA SIN \

FLASH!
O O CARTE PENTRU VA

CANȚA DUMNEAVOASTRĂ, tn 
rafturile .Casei Cărții" din De
va puteți găsi cărți pentru toa
te gusturile, care să rd delecteze 
zilele de vacanță. Iată clteva t 
„Femei" de Mihail Sebastian, 
„Ruptura" de Corneliu Ștefana- 
r-he, „Fiul lui d’Artagncan” de 
Paul Fcval — fiul și „Wlnnelou 
încătușat" (vol. I) de Karl May. 
Desigur, puteți găsi multe alte 
cărți care vă Interesează. (V.R.).

O MODERNIZĂRI LA GA
RA./. Pe măsura creșterii par
cului de autobuze, pentru a asi
gura acestora o bună întreținere, 
revizii și reparații de calitate, la 
S. C. „Coratrans" S. A. Deva au 
început lucrările de modernizare 
a garajului și atelierelor aferen
te. Se vor crea astfel condiții 
mai buna de lucru pentru me
seriașii din garaj, se ea reduce 
timpul de staționare a autobu
zelor pentru înlăturarea unor 
defecțiuni. iGfl. I.N.).

O 71Z/, tnccpînd de la ora 
1B, pe stadionul „Central" din 
Orăștla sa desfășoară partida 
Metaloplasth a — Termoconstruc- 
ția Tr. Severin, mec! de bara)

pentru promovarea in Divizia II 
la fotbal. Intllnlre.a se anunță 
deosebit de disputată alrartiră. 
fS. ( ).

O OFERIM STICLE Șl BOfl 
CANE. Cetățenii din satul Eră- 
nișca, fi nu numai el, sînt con
fruntați cu di'ema folosirii sticle
lor șl borcanelor goale, care nu 
se mal primesc la magazinele 
din loculltatc pe motiv că „nu 
exista ambalaje" pentru pre
luarea lor. Situația respectivă se 
întilnește șl în orașe, ceea ce 
denotă că cineva are. interesul 
să... încurce borcanele. Cine le 
descurcă oare ? (N. T.)

O NU MERITĂ EFORTUL ? 
Duminică, Ia Grădina de tară 
„F’achus". „O bere și o sti'-lă de 
pepsi, vă rugăm". „Berc vă dau, 
pepsi dincolo". Ne mutăm din
colo. „Două sticle de pepsi, vă 
rugăm". „Luați de la bar!" 
Luăm. „Două pahare. sînteți
bun". „La bar pășiți". Găsim,
na autoservim. Gindim : oare
pentru 60 lei sticla de pepsi,
nu merită efortul să ți sa <1- 

dlir-ri sticla sl paharul ia masa 
(GIL I. N.).

FLASH!

■ WASHINGTON. — în- 
tr-un interviu acordat 
luni, companie] america
no de televiziune „CNN", 
președintele Statelor Uni
te, George Bush, a apre
ciat deosebit de pozitiv 
personalitatea președinte
lui Rusiei, Boris Elțîn, și 
a arătat că dorește să 
sprijine reformele econo
mice din Rusia, iar în ne
gocierile consacrate dez
armării — să țină seama 
de problemele ce le ridică 
militarii ruși cu vederi 
conservatoare.

„Mesajul meu va fi : în
cercăm să vă ajutăm, nu 
vă sîntem dușmani, ci 
prieteni" — a declarat 
președintele Bush. Subli
niind însă că Statele Uni
te doresc, ca și Rusia, noi 
reduceri ale arsenalelor 
nucleare strategice, el a 
spus : „Nu cred că acest 
lucru trebuie făcut îrt mod 
strict pe o bază paritară”.

■ BONN. — Cancela
rul Helmut Kohl a cerut 
Uniunii Creștin-Dcmoct'a- 
te pe care o conduce ca, 
în pofida scăderii popu
larității cu care este con
fruntată, să își mențină o 
direcție clară, fără nici o 
Concesie. Adresîndu-sc ce
lor 150 de delegați aj U- 
niunii Creștin-Deniocrate, 
reuniți la Bonn pentru 
„Congresul mic", o instan
ță care se întrunește între 
congresele anuale ale or
ganizației — Kohl a decla
rat că partidul „are ne
voie de solidaritate care 
include toată Germania, nu 
de o parte împotriva ce
leilalte, referindii-se Ia 
germanii din Est, care 
sînt tentați să formeze un 
„partid de Fist".

■ WASHINGTON. — 
Președintele america n, 
George Rush, s-a întilnit, 
luni, la Casa Albă, cu o- 
mologul său albanez. Săli 
Berisha, evenimentul con-

șetuiui executivului ame
rican să facă tot posibilul

stituind o „premieră1 11»
relațiile dintre ceh' doua
țări.

Cu această ocazie. p re
ședințele Berisha a ci rut
șefului executivului amc-

pentru preîntîmpinarea ex
tinderii conflictului iugo
slav în provincia sirbă 
Kosovo, pentru a se evita 
astfel pericolul ca regiu
nea balcanică să fie cu
prinsă de flăcările războ
iului.

■ PRAGA. — Ia l’ra- 
ga a avut loc, luni, o în
trevedere între președin
tele Ccho-Slovaciei, Va
clav Havel, și X ladimir 
Meciar. liderul mișcării 
pentru o Slovacie demo
cratică. Dii» declarațiile 
făcute de ci ulterior, a re
ieșit că discuțiile mi au 
permis realizarea de pro
grese in soluționarea cri
zei in fața căreia se a lă 
statul. Astfel, la conferin
ța de presă care a urmat. 
Vladimir Meciar a arătat 
că i-a explicat președin
telui Havel pentru ce se 
opune Mișcarea pentru o 
Slovacie Democratică re
alegerii sale în funcția de 
președinte al Ceho-S|ova- 
cici. dar nu a făcut preci
zări in acesl sens. De ase
menea, el a confirmat că 
formațiunea sa politică 
cerc ca ( elio-Slovacia „să 
fie transformată inlr-o 
confederație. în care re
publicile ( chă și Slovacă 
să. aibă suveranitate in
ternațională". Respingind i- 
dcc.a confederației preco
nizate de Meciar. președin
tele \ aclav (lavei a spus 
că in acest caz im ar mai 
fi vorba despre „tui stat 
Comun".

FAX
A
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TIRGUIELILE IN PIAȚA 
DEVEI

Sute, mii de oameni îți 
dau intilnire zilnic în pia
ța din Deva. De diminea
ță, pînă seara tirziu. Ma
joritatea sint vînzători ți 
cumpărători. Ponderea o 
dețin cei din urmă. Fi
resc. Un singur vinzător 
satisface trebuințele mai 
multor cumpărători, nu ? 
Dar cum ne facem tir- 
. uielile în piața din De
va ? L-am solicitat să ne 
spună pe dl UHN BON
TA. dministratorul pie
țelor ți al hotelului afe
rent.

— Sintcm o unitate eco
nomică extrabugetară, cu 
personalitate juridică, sub
ordonată consiliului mu
nicipal — ne-a spus. Co
ordonez i tiviiatea pieței 
mari, a celor clin cartie
rele Micro 15 și Dacia,

schimburi, 2 muncitori ca
lificați, 5 muncitori la cu
rățenie. tot pe două schim
buri. încercăm să asigu
răm o activitate fluentă

precum și hotelul cu 64
de locuri, în camere 
două ți șase paturi.

CU

pia-— Să 
lă...

revenim la

— Uni colectiv mi- a-
dică cu. contabil șef. ca-
sier, 11 taxatoare pe două

întregului proces de vîn- 
zare-cumpărare. Aș men
ționa cîteva cifre dovedi
toare : zilnic încasăm. în 
medie, 90 000 de Iei, iar 
în zilele de miercuri 
130 000—110 000 de lei. 
Pentru a înlesni producă
torilor o cît mai bună ți 
igienică etalare a produse
lor. iar cumpărătorilor e- 
conomic de timp la um
plerea sacoșelor, piața a 
fost sectorizată : flori, pro
duse lactate, legume, zar
zavaturi, verdețuri, fruc
te, bazar, punct de sacri
ficare și desfacere a cer
nii de ovine șl porc.

— Cum se asigură ga
ranția calității produselor 
de origine animală ?

— Prin laboratorul de 
specialitate. Producătorul 
vine cu porcul, cu oaia. 
Dar nu vinde pînă nu se 
fac analizele. Numai ind

prezintă tichetul de con
trol i se eliberează cîn- 
tar, șorț sau halat alb. 
Deci, calitatea este garan
tată pentru fiecare cum
părător.

— Spuneați că sînteți 
subordonați consiliului 
municipal. în ce sens ?

— Ne îndrumă, ne spri
jină în toate privințele: 
modernizări, reparații, do- , 
țări. Avem audiență cu 
orice problemă ne adre
săm. Apoi nu este aproa
pe zi în care ori dl pri
mar, ori dl vlceprimar să 
nu treacă prin piață.

— Aveți, desigur, ți ne
cazuri ?

— Mai sint. Pe alocuri 
acoperișul halei s-a dete
riorat și plouă in hală, nu 
avem un amplasament 
pentru containerele de gu
noi, acestea nu se ridică 
de vineri pînă luni, cei 
de la salubritate nu lu
crează simbăta și dumi
nica, nici mese nu sînt 
destule, in zilele aglome
rate producătorii fiind nc- 
voiți să-și pună mărfuri
le pe jos. Aș solicita din 
partea poliției mai multă 
exigență in întronarea or
dinii ți disciplinei, în a- 
tenționarea și sancționarea 
celor care poluează fonic 
piața.

— Nu v-am întrebat un 
lucru esențial: de unde 
sint producătorii care vind 
in piață ?

— La produse lactate 
ponderea o dețin producă
torii din împrejurimile 
Devei și din zona Sibiu
lui, la legume, fructe, zar
zavaturi. verdețuri se a- 
duce ceva și clin zona 
noastră, dar baza o con
stituie producătorii din 
Dolj, Arad, Timiș, Har
ghita, Suceava. Vin la noi 
de ani de zile. Găsesc con
diții bune. Aș sublinia că 
volumul vinzărilor zilni- i 
ce este de ordinul milion- ț 
nelor, ceea ce inseamnă J 
abundență de produse, spre 
mulțumirea cumpărători
lor.

GII. I. NEGREI

„OUVKITWUU
AȘA DA !

„Cine a trecut vreodată pragul 
Magazinului Alimentar 1 Deva (peste 
drum de Liceul ,,Decebal“), condus 
de dl Nicolae Haldea, cu siguranță 
că o va face și a doua oară. Aici 
întilne.ști un personal politicos, cu o 
ținută pe care ar trebui s-o găsim 
peste tot în comerțul nostru, mai 
ales după privatizare. Din păcate 
în multe locuri se mai păstrează 
metehnele specifice comerțului so
cialist. De aceea personalul acestui 
magazin se remarcă prin comporta
ment. Merită menționată, de ase
menea, și aprovizionarea cu produ
se variate, de bună calitate, la pre
țuri în general mai mici decît la 
alte magazine de profil. Poate că 
n-ar fi rău ca, alături de cumpără
torii obișnuiți, pe aici să mai trea
că și alți comercianți. In vederea 
reciclării”. (Emil Macavei, str. D. 
Zamfirescu, bl. A 6, ap. 20 — Deva).

OPRIȚI APA !

„Mă numesc Cristina Alic ți 
locuiesc în Simeria, str. Plevnei, 
nr. 32. Cu lacrimi în ochi vă rog 
să-mi dați o mină de ajutor. Nu 
mă pot deplasa, fiind handicapată,

DREPTUL 
LA REPLICĂ

Regretăm că, deși am 
acordat veteranilor de răz
boi o serie de facilități — 
cum ar fi călătoria gra
tuită pe mijloacele noastre 
de transport — pe care de 
fapt Ic ți merită, sintem 
acuzați pe nedrept în ar
ticolul „Puțin respect, dom
nilor" publicat îi» „Cuvîn- 
ful liber" din 31 piai a.c. 

zXutobuzul cu nr. 31-IID- 
7338 nu aparține Societă
ții Comerciale „C'ora- 
trans” S. A. Deva, iar com
portamentul omului de la 
volanul său, descris in ar- i 
ticului respectiv, nu carac- | 
terizează salariații unită
ții noastre.

Consiliul de conducere 
al S. C. „Coratrans" 

S.A. Deva

de aceea vă scriu. Primăria nu mă 
ajută și sînt disperată din cauza 
apei care vine peste mine”.

P. S. Scrisoarea este lapidară, 
iar necazul cititoarei noastre nu 
îndeajuns de clar prezentat. Dar, 
cu siguranță că atît primăria, cît 
și R.A.G.C.L. Simeria știu (sau ar 
trebui să știe) despre ce e vorba. 
Căci mina de ajutor concret din 
aceste direcții trebuie întinsă.

IN FELUL ACESTA NU VEȚI 
AJUNGE NICĂIERI

După rugămintea de a face pu
blică purtarea vecinei care scutu
ră covoarele pe balcon, dl Kiskasza 
Nicolae, din Călan, str. dr. Petru 
Groza, bl. 8, precizează că ți dum
nealui, drept represalii, îi aruncă 
mucurile de țigări și chiar... urină 
pe grădinița de sub geamuri. în a- 
semenea condiții e greu de presupus 
că se va ajunge la o conviețuire 
civilizată pe scara respectivului 
bloc. Fără respect reciproc între 
vecini nu poate exista înțelegere.

N-am înțeles însă de ce doriți 
să vă fie schimbat numărul de te
lefon, die Kiskasza, de vreme ce 
ați făcut cerere să nu mai fie se
cret. Posibil ca cei cărora v-ați a-

dresat să considere solicitarea dv 
nemotivată și de aceea să nu vă 
schimbe numărul de telefon.

POȘTA RUBRICII

• Dl Cosina, Des a. Balcoanele 
la blocurile de pe bdul Bălcescu, 
Deva, se construiesc pe baza unui 
proiect făcut de 1.1’H. și cu apro
bările necesare. De la Primaria 
Deva am fost asigurați că nu sint 
probleme in ceea ce privește rezis
tența și estetica respectivelor con
strucții.

• Valerin Danciu, Pui. Con
form Legii 11/1991 a salarizării, 
sporul de vechime se acordă in 
funcție de vechimea totală in 
muncă. (C. V.).

• Dumitra Măhălcan, Hunedoa
ra. Este regretabil că ați ajuns să 
vă rezolvați divergențele din fami
lie în instanță. Dar dacă ați ajuns 
aici, trebuie să așteptați ca aceasta 
să se pronunțe, fiind singura în
dreptățită s-o facă. Cit privește 
comportamentul ginerelui și fiicei 
dv, nu vedem legătura cu credința 
lor, oricare ar fi ea.

OCHIUL DRACULUI
Nu este zl lăsată de 

Dumnezeu, în ultima vre
me, în care să nu se în- 
tîmple pe raza județului 
nostru cel puțin o tilhă- 
rie. Căci fenomenul a pro
liferat așa de mult incit 
majoritatea oamenilor e- 
zită să iasă din casă, mai 
ales pe întuneric, dc fri
ca celor ce sînt în stare 
să-i dea omului în cap, 
pentru a-1 jefui de ceea 
ce are asupra lui. Pre
zentăm în continuare două 
fapte de acest fel.

...S-a petrecut la Vul
can. Emilian l’îslaru și 
Dorel Gașpar se aghes- 
muiau cu alcool la loca
lul privat, atît de inspi
rat numit „Broasca verde”. 
La o masă vecină se afla 
L.D. Cei doi îl pîndeau, 
cu coada ochiului. Au vă
zut, cînd a plătit consu

mații, că omul a scos din 
buzunar un teanc dc sute 
și atunci au pus Ia cale 
un plan :

— Are mulți bani, indi
vidul — a zis primul.

— Are. Sutelor le-ar 
sta mai bine în buzuna
rele noastre.

— îl ușurăm de ele ?
— Da. Cind iese, îi luăm 

urma și...
Cind L.D. a ieșit din lo

cal, cei doj s-au luat după 
el cu pași de pisică, iar 
intr-un loc, nu departe dc 
„Broasca verde", l-au a- 
tacat și i-au luat banii. 
Bineînțeles că n-au apu
cat să se bucure de ci, 
fiindcă poliția le-a pus, 
în scurt timp, brățări dc 
oțel...

...Era după-amiază. în 
cartierul Micro 15 din De
va, un om în vîrstă scoa

te din buzunar mai multe 
sute și le numără. Iosif 
Ostrovan, aflat în apro
piere. vede cu coada ochiu
lui scena și o idee ii în
colțește în minte: să-l lase 
pe bietul om fără bani. 
Ața că l-a atacat și i-a 
golit buzunarele dc -1 350 
de lei.

Cele două tilhării reda
te mai sus și pentru ca
re autorii iți vor primi 
pedeapsa sint. in fond, 
banale și, poate, nu meri
tă să scriem despre ele. 
Dacă am făcut-o, totuși, 
este pentru a atrage aten
ția unora ce au mulți bani 
asupra lor, să nu-i flutu
re în văzul lumii căci — 
banul, ochiul dracului, cum 
se zice — ii atrage pe 
unii indivizi, asemenea ce
lor la oare nc-am n-ferit.

TR\I\N BONDOR
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SPERANȚE NEÎMPLINITE

S-a încheiat < ampionatul DiviJici 
C. Din <cle 10 echipe hunedorene 
(Minerul Lupeni, Minerul St. Vulcan, 
A..S’. Paroșeni, Minerul Uricani Pa
ringul l.onea, Victoria Călan, C.F.R. 
Simeria, Retezatul Hațeg, Mureșul 
Deva și Aurul Hrad) s-au clasat pe 
primele 1 lo<uri din seriile in care 
au făcut parte șl au șansa de. a 
promova In Divizia II doar Mine
rul l.upeni și Minerul $t. Vulcan. 
A pterdut la golaveraj această po
sibilitate A.S. Paroșeni, echipă me
reu pe primele locuri în timpul 
campionatului cit și Mureșul Deva, 
care a ratat in ultima etapă posibi
litatea de a „urca" în H. Cu puțin 
efort ne puteau claim in primele 4 
locuri ale seriilor respective Mine
rul Orlcanl, Victoria Călan și Au
rul Hrad, echipe cu tradiții șl cu 
posibilități... care, n-au fost valori
ficate. Astfel că speranțele noastre 
de a avea mal multe divizionare B 
s-au spulberai. Pe lingă cele două 
c'hipc ce vor promova în Divizia 
11 st Jiul Petroșani, s-ar putea să 
ne aducă o mingticre Metaloplasti- 
ca Oră-.tii’. Să vedem, după ba
ra).

SABIN ( ERBIJ

• ‘DIVIZIA C9

REZAJI LATELE ULTIMEI ETAPE: 
Petrolul Stoina — Constructorul ( raiova 
2—6 ; Severnav Tr. Sev. — A.S. Paroșeni 
2—2; Paringul l.onea — Min. Motru 1—1; 
Autobuzul Cv. — Min. Uricani 0—2 ; Dier- 
n:i Orșova — Petrolul Țiclcni 5—3; Min. 
St. Vulcan — Min. Lupeni 5—3; S.U.( .P.l. 
( raiova — Pandurii Tg. tiu 1 — 1.

(LAS A M E N r U L

1. Min. Mătăsari 28 18 1 9 71-26 37
2. Min. Lupeni 28 17 3 8 65-31 37
3. Constr. ( raiova 28 15 5 8 76-36 35
4. Min. St- Vulcan 28 16 3 9 68-36 35
5. A. S. Paroșeni 28 15 6 7 62-11 35
6. Min. Uricani 28 15 1 9 48 31 31
7. Min. Motru 28 15 2 11 55-37 32
8. Petrolul Țiclcni 28 12 6 10 13 15 30
9. Dierna Orșova 28 1 1 1 13 13-57 29

10. Severnav Tr. S. 28 13 1 1 1 18-51 27
11. Panduri] Tg. .1. 28 11 3 11 IH 53 25
12. Paringul l.onea 28 9 5 11 35-18 23
13. Petrolul Stoina 28 8 2 17 33-65 18
11. Autobuzul Cv. 28 3 3 22 19-95 9
15. S.IIC.P.I. Cv. * 27 5 1 21 22-91 7

• Echipă pi-naliz ilă iLU 1 puncle.

1. Arsenal Reșița 30 21 2 7 76-25 II
2. C.S.M. C-sebeș 30 18 5 7 65 21 11
3. Vulturii Lugoj 30 17 5 8 68-26 39
4. Min. Anina 30 18 3 9 67-32 39
5. Unirea Tomnatic 30 18 3 9 69-19 39
6. Viei. Călan 30 18 0 12 60-11 36
7. Auto Timiș. 30 16 I 13 51-12 35
8. Obilici Sinmarlin 30 13 2 15 51-59 28
!>. Min. Mold. N. 3U 12 3 15 15-10 27

10. Energia Deta 30 12 3 15 19-51 27
11. Ceramica .limb. 30 13 0 17 36-70 26
12. Electrica Timiș. 30 11 0 16 58-37 25
13. ( 1 .R. Simeria 30 !» 1 17 13-63 22
1 1. Strungul ( hiș. 30 iii 0 20 37-95 20
15. Uniri i Sinnic. 30 8 2 20 32-73 18
16. Retezatul Hațeg* 30 5 3 22 11-107 13

• Echipă penalizată eu 3 puncte.

DIVIZIA C10

REZULTATELE ULTIMII ETAPE: 
Strungul Chiț. ( riș — C.F.R. Simeria
2— I ; Auto Timiș. — Victoria '90 ( ălan
3— 0 : C.S.M. Caransebeș — Electrica Ti
mișoara 3—1 ; Min. Mold. Nouă — Arse
nal Reșița 2—1 : Min. Anina — Ceramica 
.limbolia 3—II (neprezentare); Energia 
Deta — Unirea Tomnatic 2—3 ; Retezatul 
Hațeg — Unirea Smnicolau 1—ii; A.S. 
Obilici Sînmartin — Vulturii I llgoj 2—2.

( I. A S A M E N T U I.

BI ZUI TlTI iE ULTIMEI ETAPE: 
Șoimii Lipova — Soda Oc. Mureș 3—0 ; 
Unirea Dej — Motorul Arad 2—I ; C.U.G. 
Cluj — Oțelul Stei 6—0; (.P.L. Arad — 
Ind. Sirmei C. T. 1—I; Sticla Turda — 
Aurul Brad 0—0; Min. Ștci — Mecanica 
A. I. 5—0 ; Înfrățirea Oradea — Mureșul 
Deva 7—0 (1—0).

CI AS IM I. N T I I

1. Șoimii Lipova 28 16 3 9 52-38 35
2. Unirea Dej 28 16 3 9 39-37 35
3. Metalul Ailld 28 16 2 10 16-25 31
1. Motorul Arad 28 17 0 11 50- 10 31
5. Mureșul Deva 28 15 2 11 51-35 32
6. Min. Stei • 28 1 1 1 10 39-32 32
7. Ind. Sirmei 28 13 1 11 10-31 30
8. Aurul Brad 28 11 1 13 52-31 29
9. Soda (le. Mureș 28 12 2 1 1 II III 26

10. Mecanica A. I. 28 12 2 I 1 31-55 26
11. înfrățirea Or. 28 9 5 11 19-37 23
12. ( .P.L. Arad* 30 9 1 17 11-18 22
13. C.U.G. Cluj 28 7 1 17 31-52 18
1 1. Oțelul Stei 28 7 3 18 23-73 17

•Meciul Min. Ștci — (.P.l \rad din 
etapa a 22 a (pe teren 2—0) a fost 
omolog.it cu 3—0 in faioaiea (.P.L. 
Arad.
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S.C. "Plastor" LA COTE NOI DE CALITATE, 
S. A. ORAȘTIE OPERATIVITATE Șl EFICIENTĂ
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In ton cu cerințele pieței
— Puternică unitate c- 

conomică a județului 
Hunedoara, cu produse a- 
preciate in țară ți la 
export, fosta Întreprinde
re Chimică Orăstie se 
numește azi S. C. „Plas
tor” S. A„ inscriindu-se 
pe calea tranziției la c- 
conomia de piață. Ce s-a 
schimbat piuă acum in 
unitate, domnule direc
tor ?

— Deci, în primul rind, 
denumirea. Obiectul de 
activitate a rămas însă 
cam același, pe care îl 
vom diversifica, funcție 
de posibilitățile colecti
vului și de cerințele pie
ței. Vorbind despre di
versificarea producției, 
vreau să spun că. în ul
timii doj ani, am asimi
lat în fabricație peste GO 
de produse noi și avem 
altele în curs de omolo
gare cu parteneri interni 
și străini.

— tn ce mod vă asi
gurați anrovizionarca teh- 
nico-materială ?

— Menținem relații bu

ne ru furnizorii tradițio
nali din țară de mate
rii prime și materiale, 
dar avem și contacte cu 
parteneri externi, coo
perarea cu aceștia fiind 
Îngreunată insă de meca
nismul economico-finan- 
ciar și bancar care se 
derulează extrem de ane
voios.

— Dar desfacerea pro-

care noi realizăm princi
palele piese și suban- 
samble din mase plastice 
— cunoaște un serios re
cul. Sperăm ca situația 
să se normalizeze cu- 
rînd.

— Negocierea contrac
tului colectiv de muncă a 
creat infr-o seric de co
lective tensiuni și nemul
țumiri. Cum a fost la

Interviu cu dl ing. REMUS DAVID, 
directorul general al societății

ducției ?
— Marfa bună se vin

de singură. Important 
este să executăm produ
se de înaltă calitate, cu 
proprietăți fizico-chimice 
ridicate și cu design plă
cut, pc care le comandă 
partenerii de afaceri. Si
gur că executăm ți li
vrăm în continuare, pe 
bază de contracte și de 
comenzi. întreaga noastră 
gamă de produse, deși 
industria auto — pentru

S, ('. „Plastor" S.A. 
Orăștie ?

— în general, la noi 
lucrurile se rezolvă prin 
dialog șj înțelegere. Con
siliul de administrație și 
sindicatul au scopuri co
mune : producția și pro
tecția socială a salaria- 
ților. Menționez că noi 
nu am disponibilizat nici 
un angajat, căutînd solu
ții pentru a da de lu
cru fiecăruia. De bună 
seamă mulțumirea nu

este totală, dar oame
nii înțeleg greutățile prin 
care trece întreprinderea, 
ca de altfel țara în
treagă.

— Ce perspective are 
S. C. „Plastor" S.A. 
Orăștie, domnule direc
tor ?

— Noi sperăm că bune. 
Sintem o firmă cunoscu
tă, avem meseriași des
toinici, capabili să sc 
racordeze la noile cerin
țe ale pieței, ale parte
nerilor interni și externi, 
chiar dacă se numesc 
„Dacia”, „Oltcit", „Sie
mens" sau „Pepsi-Cola". 
De altfel, strădaniile și 
eforturile întregului co
lectiv sînt orientate cu c- 
xigență șî responsabilita
te spre diversificarea și 
perfecționațea producției, 
atragerea de comenzi .și 
onorarea lor exemplară, 
spre întărirea climatului 
de ordine ți disciplină și 
sporirea continuă a efi
cienței economice. Dar, 
în toate aceste direcții, 
mai este mult de lucru.

, a a a a » r . x—» | ■■ • ' aaa^ t t —— • —— I ■

In vizorul sindicatului
Dl Mihai Radu, liderul 

sindicatului de la „Plastor" 
Orăștie, punctează cite- 
va dintre preocupările 
principale aflate perma
nent pe agenda de lucru 
a sindicatului. Două sînt 
majore: producția unității 
ți protecția socială a an- 
gajaților.

„In discuțiile pe care 
Indicatul le are cu con

ducerea întreprinderii, ac
centuăm de fiecare dată 
necesitatea angajării ple
nare in producție a tutu
ror mlariaților :i realiza
rea programelor stabilite 
— condiție esențială pen
tru asigurarea locului de 
muncă si a unui salariu 
c-t/rc punzător. Nimeni nu 
îngăduie chiulul, indisci
plina dezordinea. Cu to
ții sintem con?tienți că 
este greu, dar că depinde 
de fiecare dintre noi ca 

ă ne fie mai ușor.
— Ne preocupăm de gă

sirea soluțiilor pentru ca 
fiecare să aibă ce lucra 
aici, la „Plastor", să nu 
trebuiască să plece in 
altă parte ;

— Nc ingrujdm ca oa
menii să beneficieze de 
condiții buna de lucru in 
ateliere șl in secții, să al
bă asigurată protecția 
muncii;

— Am dori să-l ajutăm 
tn privința locuințelor, In
să banii „Int puțini, iar

casele foarte scumpe. Ce
va tot am făcut. Am 
cumpărat un bloc de gar
soniere pe care l-am trans
format in 30 de aparta
mente, satisfăcând, in fe
lul acesta, tot at ițea ce
reri de locuințe;

— Am cumpărat, de a- 
semenea, un alt spațiu 
(fosta cantină a șantierului 
de construcții din oraș) pe 
carc-l modernizăm șl că
ruia îi vom conferi statut 
de club al întreprinderii;

— Materializăm o fru
moasă inițiativă, respectiv 
deschiderea mal multor 
cursuri de învățare. a unor 
limbi Jrălne de către copii 
al angajațtlor unității noas
tre ;

— Intenționăm <-a in 
adrul clubului ă organi

zăm echipe de meseriași 
care să presteze diferite 
servicii (lucrări de zugră
veli, instalații, alte repa
rații) pentru angajații în
treprinderii noastre ;

— Am primit șl noi u- 
rt‘ la ajutoare vc care le-am 
distribuit salorlațllor uni
tății".

Șl in alte discuții pe 
rare le-am purtat la S. C. 
„Plastor" Orăștie am reți
nut soliditatea și echi
librul acestui colectiv, con
lucrarea fructuoasă ad
ministrație — sindicat. In
teri sul comun pentru soar
ta unității, pentru munca 
șl viața fiecărui angajat.

I

I

DEPOZIT — MAGAZIE
De curind, la S.C. „Plastor” S.A. Orăștie ni 

fost finalizat un traseu de calc ferată interioară 1 
pentru noua magazie a unității, caro va adăposti 
producția finită de bunuri <lc larg consum. Noua 
magazie este o clădire modernă, funcțională, unde 
activitatea de primiri—expediere a mărfurilor se 
va desfășura pe trei schimburi.

i 
i 
ț i
1 
l

Rentabilitate ridicată. Dar cum 1

In fabricație curentă
1

\șa cum sc cunoaște, 
S. < . „Plastor” S. 1. Praș
tie realizează o gamă lar
gă de produse, intre care 
cele mai importante silit :

• repere și subansainblc 
din mase plastice pentru 
industria auto (autoturis
mele „Dacia" și „Oltcit”, 
autocamioane și tractoare);

• ambalaje de diferite 
tipuri ți dimensiuni, pen
tru utilități multiple ;

• bunuri de larg con
sum intr-o gamă diversă 
de culori și modele ;

a oxizi din fu r ;
a matrițe ți piese de 

schimb pentru nevoile pro
prii ale unității, |)ruiini și 
pentru terți.

I.a această oră, așa cum 
ni s-a spus, activitatea nu 
sc desfășoară fluent, iir 
(oale secțiile și atelierele, 
la nivelul optim al capa
cităților de producții ți al 
disponibilităților tehnice 
ți umane ale unității. Mo
tivele sînt cele cunoscute : 
diminuarea comenzilor din 
partea beneficiarilor, iiv- 
deosebi a celor din indus
tria auto, generată de 
cheltuielile mari <le pro
ducție ale întreprinderilor 
prodiii'ătoarc de mașini și

de prețurile exagerate ale 
acestora, dar și din partea 
unor beneficiari din alte 
sectoare, care primeau pro
duse de la „Plastor" Orăț- 
tie (din industria medica
mentelor, a aparaturii e- 
lectrocasnice etc.).

— Noi realizăm ți astfel 
de articole, producția este 
chiar in creștere ți se pare 
că perspectiva este îmbu
curătoare — releva dl ing. 
Cornel Răsădeanu, direc
tor de producție al socii 
tații. Sigur, insă, că evo
luția activității noastre, ca 
ți a beneficiarilor și a 
furnizorilor de materii 
prime, este condiționată de 
ritmul anevoios al tranzi
ției la economia de piață, 
de prcțurili aberante la 
această oră ale majorită
ții produselor ți de pute
rea ile cumpărare extrem 
de scăzută a populației. 
I ucrindii-se insă in toate 
domeniile, producția de va
lori materiale va crește, 
colaborarea intri1 agenții 
economici sc va dezvolta 
ți diversifica, iar rezul
tatele financiare — ale în
treprinderilor ți ale sala- 
riaților — vor fi, fără 
îndoială, mai buni

— Drumul spre economia 
de piață nu-1 pot parcurge 
decît agenții economici cu 
activitate rentabilă — sub
linia dl ing. Mihail 13oz- 
doc, director general ad
junct al S. C. „Plastor” 
8. A. Orăștie. Dar. bloca
jul economic extrem de 
dur in care sînt angajate 
aproape toate unitățile e- 
conomice, dobînzile ban
care exagerat de mari, 
costurile ridicate ale ma
teriilor prime și materia
lelor — implicit ale pro
duselor realizate — mai 
mult frîncază decît ajută 
desfășurarea producției, 
mersul fluent al activității 
economice în general.

Și totuși activitatea S.C, 
„Plastor” S. A. Orăștie a 
fost pozitivă în ultimii doi 
ani, este pozitivă și de 
la începutul lui 1992.

— într-adevăr, însă cu 
eforturi deosebite din par
tea întregului colectiv, e- 
forturi orientate deopo
trivă spre diversificarea și 
îmbunătățirea calității pro
duselor. utilizarea raționa
lă a capacităților de pro
ducție și a foiței de mun
că, aprovizionarea ritmică 
și în cantități corespunză
toare cu materii prime și 
materiale, operativitatea 
în executarea ți livrarea 
produselor către benefi
ciari.

Sublinierea aparține dlui 
economist lancu Filișan, 
directorul economic al so
cietății, care s-a referit în 
continuare și la alte aspec
te ce conduc la o renta
bilitate ridicată a activită

ții productive. S-ar putea 
crede că formula celor trei 
..It” este demodată. însă 
ea este astăzi mai actuală 
decît orieînd. Nimeni nu-ți 
mai poate permite să ri
sipească valori materiale 
sau financiare. Ca atare. 
Ia S.C .„Plastor” S.A. 
Orăștie se dă o atenție 
sporită economisirii com
bustibilului și energiei, re
cuperării și reintroducerii 
în circuitul productiv a 
anumitor materiale și, în 
mod deosebit, a deșeurilor 
din mase plastice. în a- 
cest scop, în unitate func
ționează o modernă insta
lație de măcinare a aces
tor deșeuri, cu o capaci
tate de 30 de tone pe lu
nă, care asigură o bună 
parte din materia primă 
necesară în procesele de 
fabricație.

Rentabilitatea oricărei ac
tivități productive derivă 
deopotrivă și din nivelul 
calității produselor, din spo
rul productivității muncii, 
din economisirea fiecărui 
leu. Că se acordă o im
portanță cuvenită acestor 
aspecte, o dovedește pro
ducția concretă de mase 
plastice, realizată de la 
începutul acestui an, pro
ducție însumînd peste un 
miliard de lei. Ponderea 
o reprezintă, după cum 
ne spunea șefa serviciului 
plan — producție, ing. Ma
ria Țerbea, reperele in
dustriale, dar și ambala
jele, bunurile de larg con
sum. celelalte articole dHÎ 
mase plastice realizate la 
Orăștie.

A plecat CAER, a venit 
Siemens...

! Apelați cu încredere la ’
S. C. „PLASTOR” S. A. ORAȘTIE j 

ț strada Codrului, nr. 24 ț
— Telefoane: 41670,41250, 41336, \ 

j 42425, 42131, prefix 956. )
( — Fax : 42252. »

• PRODUSE DE CALITATE, LIVRATE 
(OPERATIV, LA PRETURI NEGOCIABILE!

Șl la S. C. „Plastor" 
.S.A. Orăștie, activitatea 
productivă este mai redu
să de< it acum trei ani. 
Două slut cauzele princi
pale ale acestui recul. Pe 
plan intern s-a produs o 
dereglare a producției, ca 
urmare a dlsfuncționalită- 
ți/or in aprovizionarea 
tehui' o-malerială și a 
crizei tot mai acute de 
materii prime, la care se 
adauga ritmul scăzut al 
angajamentului. in mun
cii șl creșt. 'rea celui în 
afweri — mai mult sau 
mai j)u(in cinstite și be
nefice pentru societate. 
Iar pc plan extern — de
oarece I.C. Orăstie. livra 
un volum important de 
produse la raport — „a 
căzut", cum bine sc știe, 
sistemul CAER, cp tot 
eșafodajul Iul comercial.

Aceasta i-a determinat 
și pe specialiștii de la 
S.C. „Plastur" S. A. Orăș
tie să caute, noi piețe ex
terne de desfacere a pro
duselor. IJn prim parte
ner a fost cunoscuta fir
mă „Siemens", din Ger
mania. cu care s-a le
gat o cooperare pentru 
subansamble din mate

riale plastice pentru teh
nica de cahul și pentru 
alte utilități. Primele lo
turi de produse au fost 
expediate beneficiarului. 
Se așteaptă răspunsul și 
incheierea contractelor e- 
conomlce.

Alte două ferestre 
spre... Europa au fost 
deschise prin contractele 
economice deja perfecta
te intre „Plastor" Orăștie 
și reprezentanțele din 
Huzurești ale firmei 
„Pepsi-Cola" și „Coca- 
Cola". Numai pentru a- 
ceasta din urmă, chimiștii 
din Orăștie vor produce 
in acest an un milion de 
navete.

O colaborare fructuoasă 
este pe calc de a se le
ga și cu o firmă din 
Ungaria, unde S.C. „Plas
tor" S. A. Orăștie a fost 
prezentă In două rinduri 
la expoziții, eu articole 
din mase plastice.

Sînt semne bune pen
tru acest. colectiv ale că
rui calități profesionale, 
de solicitudine si opera
tivitate asigură garanția 
produselor în afaceri cn 
partener/ dintre cel mal 
exlqenți.

I*
DUMITRU GHEONEA, J

CORNE). POENAIl *Pagină nalizală iii-
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r^TTiTI EURO sub semnul
1GRI \

Suedia — Franța 
Danemarca — Anglia 
Franța — Anglia 
Suedia — Danemarca

1—1
0—0
0—0
1—0

i. Suedia 2 1 1 0 1—0 3
2. Franța 2 0 2 0 1—1 2
3. Anglia 2 0 2 0 0—0 2
1. Danemarca 2 0 1 1 0—1 1

1.
2.
3,
I.

GRUl-A A
Olanda — Scoția 
C.S.I. — Germania 
Scoția — Germania 
Olanda — C.S.I.

Germania
Olanda 
C.S.I.
Scoția

2
2
2
2

Programul de miinc (ora 
Olanda — Germania 
Scoția — C.S.I.

1—0
1—1
0—2
0—0

o :
0 1
0 I
2 I

21,15):

1 
1 
0
0

1
1
2
0

3—1
1—0
1—1
0—3

3
3
2
0

Semifinalele se dispută duminică și luni, iar 
nala vineri, 26 iunie 1992.

fi-

CONVOCARE

„ALDEXIM"“ S.R.L. 
CLUJ-NAPOCA

Prin magazinul din Deva, str. Spitalului, nr. 17
D E:V I N

Zilnic între orele 10—18, cn-gros ș ca-
dctaille :
• ȚIGĂRI: 

— LM 125 lei
— Wave 100 lei
— Bond 100 lei
— ni-Lite 100 lei

• NESS 470 lei
• CAFEA BOABE

250 gr 318 lei
• CAFEA VIDATĂ

250 gr 335 lei
• SUCURI
• DULCIURI • iCIGll)

Z,,.,.,.,.V.,.,.‘.W.VZAW.WVAWA,/,.,.,AWVA’.W.V/.VAW<VA,.W.WAW/WA'/.V/ZZ?
• PIOS omagiu la 

plinirea unul an de 
trecerea în neființă a 
nulul nostru soț, tată, 
nio și străbunic, 

LOGniN RAICA. 
duminică, 

în Cîm- 
Dumnezeu 
în pace!

Național 
mu- 

convon- 
alege- 

de 
11, 
se-

• PARTIDUL 
Liberal, organizația 
niclpiului Deva, 
Că ședința pentru 
rea conducerii in ziua 
slmbătă, 20 iunie, ora 
in sala de ședință a 
diului vechi. (4551)

VîNZARI— 
CUMPĂRĂRI

• AGREMENT TURISM 
6»RL vinde cn-gros o ga 
mă văruită de produse a- 
Mmentare, nealimentare, 
prețuri avantajoase. Deva, 
fadul 1 Decembrie nr. 18, 
teL 19320. (4557)

• VÎND convenabil a- 
partam.it 3 camere, con
fort I, decomandate. De
va. tel. 22333. (4529)

• VÎND butelie aragaz. 
Deva. Al. Păcii, bloc turn 
K 3, ap. 30. (4519)

• ViND Dacia 1300, sta
re excepțională. Hunedoa
ra. Ai. Pădurii, nr. 15, tel. 
18688. (4550)
• ViND microbuz Volks

wagen Diesel. Deva, tel. 
27479, orele 20—22. (4561)

• S.C. TRICOT MODEX 
DORIAN V SRL Hunedoara, 
fadul Dacia nr. 39, telefon 
•0601. oferă covoare plu
șate la comanda (și festo- 
nează la comandă), trico
taje. confecții textile. An
gajăm croitore.se. (4562)

• CU MP AR remorcă 
800—500 kg, vînd filtru 
Vilei Opcl

• VÎND casă, gaze, apă. 
Deva, tel. 17757. (4567)

• VÎND casă in construc
ție, cu grădină, în Săvîr- 
șin. lăzi de stupi, ceară șl 
foi de faguri. Informații 
telefon inter 10, Săvîrșin.

(4576)
• VIND Dacia 1300. De

va, tel. 18992. (4579)
• VIND motoretă ,,lloi- 

nar“. Deva, tel. 20083.
(4580)

• VIND televizor color 
Korting, 50 000 lei, mașină 
scris electrică IBM — 
45 000 Ici, piese Volkswa
gen Bus: faruri, stopuri, 
sticlă semnalizare = 200 
DM, Renault 4 : faruri = 
125 DM. curea distribuție
= 35 DM, dclcou -J- 3 fa

ruri = 200 DM. Deva, tel. 
16559, orele 7—8,30 și du
pă ora 20. (4578)

• ViND receiver satelit 
import, stereo, telecoman
dă, afișare pe ecran. De
va, tel. 11261. (4581)

• VÎND 
camere. Deva, 
bl. 31 A. ap. 14

perativa de Credit Deva, 
pe numele Vasiu Gheor- 
ghe. Se declară nul. (4555)

• PIERDUT legitimație 
serviciu, eliberată de Ca- 
sial S.A. Deva, pe numele 
Gogoașă Maria. Se decla
ră nulă. (4574)

ÎNCHIRIERI
• CAUT garsonieră de 

închiriat pe perioadă in 
delungată sau preiau con
tract. Deva, tel. 29411, du
pă ora 16. (4498)

• PRIMESC in 
elevă (studentă), 
tel. 15660. (4560)

• TÎNARA caut gazdă. 
Deva, tel. 22769. (4573)

• TINERI căsătoriți cău
tăm pentru închiriat lo
cuință. Deva, tel. 1GG34, 
orele 17—19. (4570)

Comemorarea 
21 iunie 1992, 
puri de Sus. 
să-l odihnească 
Familia. (4559)

DECESE

gazdă 
Deva,

îm- 
la 

bu- 
bu- ft

11. la 
scopul 
astfel :

•

DIRECȚIA DE POȘTĂ 
HUNEDOARA 

cu sediul în Deva, str. Libertății, nr. 2 
ORGANIZEAZĂ în data de 25 iunie 1992, ora 

PUDI.ICA, în 
orașul Orăștie,

sediul Direcției, LICITAȚIE 
închirierii unor sapții libere în

CU MP AR
kg, vînd

1200. 956/11518.
(4563) 

butelie aragaz. 
28169. după ora

• VÎND 
Deva, te' 
IB. (45GO)

• VÎND Volga Diesel. 
Grad, tel 55028. (4575)

t 
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apartament 2 
Eminescu, 
sc. A.

(4583) 
tăiat lcm- 

atașabi 
convertor 

27300.
(4584)

• VIND frigider Germa
nia, capacitate mică. Hu
nedoara, tel. 11134. (4280)

• CUMPĂR casă, plata 
in valută, sau lei. Hune
doara. telefon 13117. (4285)

• VIND garsonieră, con
fort 1, ct. 2, bdul Corvin, 
Hunedoara, tel. 13313. (4281)

• ViND masă 
ne, cu reductor, 
lă la tractor și 
satelit. Deva, tel.

PIERDERI

• PIERDUT autorizație 
macaragiu 41921, pe nume
le DtKca VasIIa. elibera
tă de ISCIR Timișoara. Se 
declară nulă. (4519)

• PIERDUT carnet 
21232275. eliberat de Coo-

ALIMENTARA" S.A. DEVA 
organizeaz î. Ia sediul societății licitație, în 
de 9 iulie 1992, ora 9,00, pentru vînzarea 
toacelor fixe disponibile.

Listele privind fondurile fixe se află

I 
data ! 

mij- |

afi- | 
țațe la sediul societății din Deva, bdul I Decern- ' 
brie 1918. nr. 30, etajul II. (702)

R.A.G.C.L. DE\ \
strada Libertății, nr. 0

\ iude din sto<
• lemn pentru construcții (rușinoase), 

la prețul dc 7 200 Ici mc.
(711)

I*
I fa
I
I*
I*
IA
I

I II I M. \ ENERGOMONT VI 
MINȚI 1

Organizează in data de 25 iunie 1992 li
citație in vederea tinzării de

• mijloace fixe disponibile.
List; completă și alte relații se 

de la sediul Filialei Encrgomontaj 
Strada Scutierului, nr. I, telefoane 
13521.

pot obține 
Miliția — 
950/13520.

(1010)

IA
I
I
I
I*
I

DIVERSE
• CU autorizația 7080/ 

1992, emisă de Prefectura 
județului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
doamna Kozak Rozalia 
din Deva, zona Gării, nr. 
43/121,. avînd ca obiect de 
activitate import-export, 
comercializare de produ
se alimentare, agroalimen- 
tare, răcoritoare, 
produse textile, 
minte, tricotaje, 
sport etc. (4569)

• CU autorizația G245/ 
1992, emisă de Prefectura 
județului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
doamna Micluța-IIerbci Sa
bina din Vața, sat I’răvă- 
lenl, nr. 99, avind ca o- 
biect de activitate comer
cializare mărfuri 
triale și alimentare, 
alimentare, 
panificație, 
fetărie. 
fca etc. (4571)

COMEMORĂRI

• FIUL, nepoții șl 
strănepoții anunță cu 
profundă durere stin
gerea din viață, după 
o grea suferință, a ce
lei care a fost

EMILIA ȘINCA, 
în vîrstă de 80 ani.

înhumarea va avea 
loc astăzi, ora 13, în 
Dobra. Dumnezeu să 
o odihnească !

str. Mureșului, bloc 10, parter 
60 mp
Gară Orăștie — suprafața 58

suprafața

mp.

tutun, 
încălță- 
articole

• COLEGII de la Coo
perativa „Solidaritatea" 
Deva aduc un ultim oma
giu celui care a dispărut 
fulgerător dintre noi, la 
numai 32 ani,

OVIDIU CTUI’ULIGA, 
și sînt alături de familia 
îndurerată. (4586)

l

(

•
Destinația spațiilor stabilită dc Primăria Orăștie 

este : '
—. servicii sociale ; producție, desfacere mărfuri ț 

industriale, pentru spațiul situat in str. Mureșului ;
— producție, desfacere mărfuri industriale ; 

alimentație publică, pentru spațiul situat în Gara 
Orăștie.

Solicitanții vor depune cererile piuă la data de 
21 iunie 1992, însoțite dc copia xeroxată a autoriza
țiilor, la sediul Direcției.

Informații suplimentare la telefon 956/11227.
(712)

S.C. COMFRUCT S.A. DEVA 
Vinde la licitație următoarele :

• SOȚIA Gcorgcta, fiii 
Adrian și Nicolae, cu a- 
dîncă durere, anunță înce
tarea din viață a celui ca
re a fost

OARGA MIHA1.

indus- 
agro- 

carmangerie, 
patiserie, 

răcoritoare.

înhumarea — azi, 17 iu
nie, ora 14, la Cimitirul 
din Dejan.

li vom păstra o veșnică 
amintire ! (4003)

co- 
ca-

• FIICA Liana, împreu
nă cu soțul Viorel, nepoa
tele Claudia ;l Andreea 
depling dispariția pre
matură a dragului lor

o\RGA MIRAI.

autobasculantă SRD 5,5 to 
remorcă auto și remorcă izotermă 
electrocar, electro și motosth uitor 
birouri un corp și 
mijloace fixe, 
asemenea, vinde

două corpuri, alte

• CU adincă durere 
anunțăm că azi, 17 
iunie, se împlinesc ze
ce ani de cînd 
noștri părinți

DUMITRU și 
I’ILȚ, 

din Gcoagiu, 
părăsit pentru 
deauna. Dumnezeu să-1 
odihnească în pne»! 
Copiii și nepoții.

(4565)

Nu te vom 
tă ! (4004)

uita nicioda-

iubiții

AN \

nc au 
tot-

fiii cu fami-• MAMA, 
liile anunță încetarea din 
viață, după o lungă sufe
rință, a dragului lor

matei ștefan.
înhumarea — joi, 18 iu 

nie, in Radna.
Dumnezeu sa te odili 

ncască în pace ! (1002)
yzzzzzzzzzz.vz.wz.w.v.w.vzz.w.wzr.v.wA’

COOPERATIVA „CONSTRUCTORI L" 
HUNEDOARA

eti sediul pe strada Carpați, nr. 20 
încadrează responsabil unitate tîmplărie și 

timplari mobilă categoriile III .și IV. (703)

I w 
I I

I
i

J/20/G18/1991
Cont : 307050001 B.G. Deva

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : 
2 700 Deva, sir. 1 Decembrie, 35, 

(Județul Hunedoara 
Telefoane: 11275. 12157. 11209 

Telefon Tipografic 25901 
Friv : 1R0G1

negociabil :la preț
saci

la prețul de

1 iulie 1992, 
str.

De
iută și boxpaleți lemn.
Deșeuri lemn (din lăzi) vinde 

1 leu/kg.
Licitația va avea Ine în data de

ora 10, la Depozitul de legumc-fructe, 
Depozitelor 17 și în fiecare zi de miercuri 
pînă în data de 1 septembrie 1992, 
oră.

Detalii .și lista pot fi aflate la 
str. A. Șaguna, nr. 1 și la telefon

la aceeași

sediul din 
13130.

(710)

RESTAI RANTUL „PERLA" 
D E V A

ANGAJEAZA:
(de preferință bărbat) 

de serviciu
• ospătar
• femeie
• paznic
Informații suplimentare la telefon 11155. 

(716)

R.A.G.C.L. DEV A
IN ATENȚIA CONSUMATORILOR 

DE APA
Datorită problemelor financiare ale 

R.A.G.C.L. Deva, atragem atenția unităților 
bugetare, asociațiilor de locatari și agenților 
economici de stat și particulari că pentru ne
plata serviciilor prestate, înccpînd cu data de 
18 iunie a.c. vom trece la sistarea furnizării 
3pci, rcbranșarca făcîndu-sc după achitarea 
datoriilor și a cheltuielilor cu repunerea in 
funcțiune a instalației. (715)

TIPARUL:
S.G. „rOLIDAVA" S. A.

Deva, str. 22 Decembrie, 257 
întreaga răspundere pentru conținutul 

articolelor publicate o pnarli 
autorii acestora.
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croitore.se

