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La Răchitova și în general în 
'localitățile periferice ziariștii. a- 
jung măi rar; desigur, nu din 
comoditate profesională. Roate 
chiar de aceea întîlnirea cu oa
menii unor asemenea locuri stîr- 
nește în nod deosebit curiozita
tea profesională ca și apetitul de 
dialog, „poftiți șl pe la biserica 
noastră” —>• ne-a invitat în cursul 
unei astfel de întîlniri părintele 
Cornel Opîrlescu, pastorul de su
flete al satelor comunei.

Dominînd satul de la înălțimea . 
Unui promontoriu, biserica este 
învăluită de un peisaj care tre
buie să-i fie tare plăcut Atotpu
ternicului ; blind și chemător ca 
mai toate dealurile Țării Hațe
gului.

Pășesc cu smerenie pragul lă
cașului de rugă și dintr-odată. în 
fața ochilor se desfășoară atîta 
bogăție cromatică incit ochiul — 
această fereastră a sufletului o- 
menesc — nu știe ce să-i trans
mită mai întîi acestuia : pioșe
nia sau bucuria de a recepta fru
mosul.

„Biserica, spune părintele O- 
pîrlescu, a fost pictată in urmă 
cu cîțiva ani de un tînăr. pictor 
de biserici de prin nardul țării, 
om în a cărui mină Dumnezeu 
a pus mult har.

Nu aveam bani de ajuns în 
zestrea bisericii să suportăm cos-

poveste adevărată- case_ butură
în egală măsuri suflet . "

„Auzisem de la moșii mei și 
ei știau de la moșii lor că la lo
cul numit de săteni „Progade”, 
cu toate că cimitirul satului se 
află în altă parte, ar fi fost cînd- 
va o străveche biserică, semn al

Pină cînd există credință
tul unei lucrări de o asemenea 
bogăție compozițională, dar- cînd 
au văzut ce poate mina acelui 
om, credincioșii n-au mai stat 
pe gînduri și au contribuit ei cu 
bani pină la terminarea lucrării”, 

într-adevăr, sub fiecare chip 
de sfînt pictat, aparte după cum 
îi este rangul, ori sub compozi
țiile. reprezentînd scene biblice 
din Vechiul sau Noul Testament, 
sînt înscrise numele familiei do
natoare, aproape tot atîtea nume 
cite familii are satul.

Și ne mai spune părintele o

perenității românilor pe aceste 
meleaguri. De altfel, erau pe acel 
loc cîteva ridicături care puteau 
să ascundă^și ruine, Am semnalat 
faptul unui specialist. Era în 
urmă cu mulți ani și vitregia tim
purilor nu permitea deschiderea 
tocmai în Răchitova a unui șan
tier* arheologic. Dar a venit și 
un altfel de timp, iaT specialis
tul se vede că nu îngropase în 
uitare informația mea, căci m-ăm 
trezit cu un profesor de la Cluj 
și o grupă de studenți gata să 
înceapă săpăturile. Intr-o zi au

venit la mine radiind de bucu
rie : „Părinte, am descoperit ur
me de fresce la fel de vechi și 
pictate probabil de aceeași mină 
care a pictat frescele de îa bi
serica din Densuș”. ,

Despre valoarea de document 
a bisericii din Densuș pentru pe
rioada reprezentată de conul de 
umbră al secolelor IV—X, spe
cialiștii și-au spus de mult cu- 
vîntul. Că-vitregia istoriei acestui 
sfînt pămînt transilvan — tracic, 
dacic și românesc de la Burebista 
lă Decebal, la Gelu, Glad și Me- 
numorut — a făcut ca multe 
urme materiale ale perenității ro
mânilor să dispară sau să ia dru
muri de taină ale unor muzee 
mari ale Europei și ale lumii, 
iarăși este adevărat. Cu cît vor 
fi mai mulți cei care caută și păs
trează aceste urme sau informa
ții despre ele, cu cît vor fi mai 
mulți cei gata la jertfa pentru 
credința străbunilor lor, cu atît 
mai bine pentru neamul româ
nesc. Acum și totdeauna.
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Nu trebuie să fii spe
cialist în economie pentru 
a deduce din bilanțurile 
lunare prezentate în pre
sa centrală și în z ia nul 
nostru (la nivelul jude
țului) starea precară a 
industriei românești, scă
derea continuă a produc
ției. Doar o cifră compa
rativă : în primul semes
tru al acestui an, la ni
velul țării, producția in
dustriala a fost mai mică
— raportat la perioada 
corespunzătoare din 1991
— cu 20 la sută. Cauzele 
sînt multiple și 0U le 
vom diseca pe toate a- 
cum, aici.

Despre dotare tehnică
— suficientă și viabilă — 
nu poate fi vorba, în po
fida afirmațiilor false, 
răutăeioase, ale unora, că 
aceasta ar fi la pămînt și 
ar trebur retehnologizată 
integral. Despre forță de 
muncă și specialiști — 
de asemenea nu ne pu
tem plînge.

Ceea ce ar trebui sub
liniat ca principal factor 
cu influență negativă a- 
șupra scăderii produc
ției în industrie este lip
sa piețelor de desfacere-, 
a beneficiarilor anumitor 
mărfuri. Sigur, s-a 
ruit sistemul CAER, 
re primea oricît și 
cum. Iar consecințele 
cestui fapt le resimt, 
tr-o măsură mai l 
sau măi mică, toate for
țele care-1 alcătuiau. Este 
nevoie, deci, pentru ex
port, de conturarea a noî 
piețe de desfacere, de i- 
dentificarea altor parte
neri de afaceri, 
nu atît de simplu de rea- 

-lizat.
Și ar mai fi — după 

eum afirmă, în majorita-

relevă că au mai mult 
de încasat de la benefi
ciari decît de plătit, ceea 
ce înseamnă balanță, po
zitivă. Atunci, am între
bat, cine sînt rău-platni- 
cii ? Unde sînt, totuși, ba
nii ? Păi, banii ar fi 
la GEC, la bănci, la oa
meni și; mai ales — în 
aproape fiecare unitate — 
în stocurile considerabile 
de produse nevîndute și 
de materiale nepuse’ în 
operă.

Aici este, se pare, ma
rea durere. în multe u- 
nități economice se pro- • 
duce fără a avea desfa
cere, stocurile se îngroa
șă de la o zi la alta, pre-, 
țurile cresc în ritm ame
țitor și iată blocajul fi
nanciar. Două exemple, 
din județul nostru, ex
trem de edificatoare : în 
luna mai a.c., stocul de 
produse finite din între
prinderile industriale a 
fost mai mare decît va
loarea producției realizate, 
iar în iunie suma produc
ției a depășit suma sto
curilor doar cu un milion 
de lei.

Ca urmare a majorării 
continue a prețurilor la 
toate materiile prime și 
materialele importante, la 
combustibili șj energie, și 
în consecință, la- produ
sele industriale realizate, 
desfacerea acestora ’din

• Consiliile locale din 
■municipii, orașe și comune 
au încheiat acțiunea . de 
reactualizare a listelor e- 
lectorale. Cetățenii .pot 
consulta aceste liste, care 
se află la sediul consiliilor 
locale. în cazul cînd con
stată omisiuni, înscrieri gre
șite sau alte erori, pot face 
întîmpinări care se soluțio
nează în trei zile de la 
înregistrarea acestora.

• La Deva, cetățenii pot 
consulta listele electorale 
care se află la sediul Con
siliului Local, zilnic între 
orele 8—21. Consiliul Local 
a stabilit și locurile de afișaj 
în campania electorală pen
tru alegerea Camerei Depu- 
taților, a‘Senatului și a Pre
ședintelui României. A- 
cestea sînt în nr. de 13, iar

afișajul în alte locuri este 
permis numai cu acordul 
proprietarilor sau, după 
caz, al deținătorilor.'

• Potrivit art. 47 din 
Legea nr. 68/1992, utiliza
rea locurilor de afișaj e- 
lectoral este permisă nu
mai pentru partidele, for
mațiunile politice sau coa
lițiile- acestora ce participă

la alegeri și pentru candi- 
dații independenți.

• Este interzisă utiliza
rea de către un partid, for
mațiune pplitică, coaliție 
sau candidat independent a 
locurilor speciale de afișaj 
electoral, astfel încît să 
împiedice folosirea1 lor și 
de alte partide, formațiuni 
politice, coaliții ori candi
dați independenți. Pe un 
panou electoral, fiecare 
partid, formațiune politică!, 
coaliție a acestora sau un 
candidat independent pot 
aplica un singur afișaj e- 
lectoral.

pe z?—
Banditul îndreaptă pistolul spre un trecător:
— Banii, plus 30 la sută pentru compensa

rea inflației!

nă- 
ca- 
ori- 

a- 
în- 

mare urmă a scăzut considerabil, 
determinînd întreprinderi
le să-și reducă volumul 
producției. Așa s-a în- 
tîmplat, îndeosebi, la E.M. 
Mintia-Vețel, S.C. „Plas- 
tor” S.A. Orăștie, S.C. 
„Reva” S.A. Simeria, chiar 
la S.C. „Haber” S.A. Ha
țeg^ ,în descreștere de la 
o lună la alta se prezintă 
și producțiile de cocs 

tea lor, managerii și fi- -metalurgic, fontă și oțel — 
nanțiștii din întreprinderi la, S.C. „Siderurgica” S.A. 
(și pe bună dreptate — 
am adăuga noi), blocajul 
financiar în lanț, care pa
ralizează întreaga econo
mie națională. în docu
mentările din teren, a- 
pftape fără excepție, in
terlocutorii acuză blocajul

lucruri

Hunedoara, de mobilier 
din lemn, țesături de mă
tase, tricotaje, încălțămin
te, carne tăiată în aba
toare etc.

DUMITRU GHEONEA
svnuvuvvLii auuz-a uivvajur ; - ------------------------------------------------------- c-

economic, cej mși mulți (Ct tli are In pag, a Z-a)

O TURNEU INTERNAȚIONAL DE 
HANDBAL FEMININ LA DEVA. Vineri 
și simbătă, la Sala Sporturilor din Deva, 
are lo'c un turneu internațional de hand
bal fetainin. La acest turneu participă 
echipele divizionare B. — Remin Deua, 

• Textila Sebeș, BTT Tîrgu Jiu, Nltramo- 
nia Făgăraș, Textila Timișoara, Univer
sitatea Cluj, precum și două echipe din 
Ungaria și Croația. Programul jocurilor, 
în două serii, este intre orele 8—20 (vi
neri), iar sîmbătă între orele 9—14 au 
loc finalele.

Sponsorii competiției sînt firmele: 
UPSRUM Deva, Euro Venus Automobile, 
S& Vinalcool SA Bankcoop, Casial, Mar- 
mosim, Polidava, TV Deva, Nagy-Zsok 
.s.a, (N.T.)

Q STAȚIE DE SALVARE. O doleanță 
mai veche a cadrelor medicale din Lu
peni e pe cale să se rezolve. In incinta 
spitalului din localitate au început lu
crările de construcție a stației de salvare 
care ester de fapt primul obiectiv din 
cadrul noului spital din Lupeni, ce se 
află pe planșele proiectanților de mai 
&qltă vreme. (S.G.) • ' \

0 FARMACIA „CROCUS". Sub a- 
qeastă nouă firmă, farmacistele Maria 
Cărăușii, Gloria Spinean și Paraschiva 
Farca s-au asociat și au deschis o far
macie pe str. Horea, din Deva. Aici se 
onorează, ca la orice unitate de acest 
fel, serviciile solicitate de pacienți, in
clusiv rețetele gratuite sau cu reducere. 
(S.C.)

0 IN STADIU DE FINALIZARE. r 
Din relatările dneț Rădică Vasilescu, se
cretar al consiliului • local, am reținut că 
în comuna Băcia s'-au distribuit peste 
600 de carnete cu titluri de proprietate. 
Acțiunea șe află în stadiu de finalizare 
în satele Totia și Petrcni, (TR:B.)

0 GOSPODĂREASCĂ. Patronul fir-, 
mei „Amicii" din Uricani, văzînd că 
la Lupeni 4 sălcii mari, pletoase, sînt 
sortite tăierii, a inițiat scoaterea lor cu 
rădăcini cu tot și le-a transportat Ia 
Uricani. Sălciile au fost replantate în 
apropierea terasei localului său, spre 
satisfacția consumatorilor, amatori de 
umbră și răcoare, (S.C.)

. • Secretarului . general 
ONU» anunță . RADIO 
BELGRAD, i-a fost înmi
irăți scrisoarea președin
telui Iugoslaviei, Dobrița 
Ciosici, prin care se pro
pune formarea unei comisii 
internaționale, menite să 
confirme dacă există sau 
nu lagăre de concentrare 
pe teritoriul Serbiei, Mun- 
tenegrului. Croației și Bos- 
niei-Herțegovina.

• în prima sa zi de lu
cru în Irak, noua echipă 
de experți în armamente a 
ONU a putut să viziteze 
ceea ce a dorit, a declarat 
șeful misiunii, rusul Ni
kita Smidoviei, fără însă 
să precizeze dacă a fost 
inspectat vreun minister 
de la - Bagdad. Agenția 
FRANCE PRESSE, care 
transmite știrea, reamin
tește că regimul irakian a 
avertizat că nu va autori
za inspectarea nici unui 
minister de către cei 22 
de experți ONU însărci
nați să continue elimina
rea armelor de distrugere 
în masă ale Irakului.

• în\ raioanele de est a- 
le Republicii Moldova văr
sările de singe au încetat 
și domnește un calm re
lativ, anunță BBC. Mari 
cantități de arme și mu
niții rămîn însă în mîini- 
le unor grupuri. necontro
late. La Tighina controlul 
este exercitat de 3 bata
lioane ale trupelor ' ru
sești de menținere a pă
cii, cărora, li s-au adău
gat în mod simbolic cîte 
50 de polițiști moldoveni și 
50- de gardiști nistreni. Si
tuația rămîne totuși în
cordată, deoarece, practic, 
guvernul-de la Chișinău a 
pierdut orice control atît a- 
supra Transnistriei cît și a. 
Tighinei. Cele două părți 
implicate direct în conflict 
continuă să se suspecteze 
reciproc și în același timp 
nici una nu are încredere 
deplină în forțele rusești 
de menținere a păcii.

• Președintele Armeniei, 
Levon Ter Petrosian, a a- 
firmat că Azerbaidjanul a 
declanșat utl război nede
clarat de anvergură : împo
triva Armeniei. în sprijinul 
afirmațiilor sale, el a a- 
dus luptele grele cc; se 
dau în momentul de față în 
jurul localității Krasno- 
selsk de la granița de nord- 
vest dintre Armenia și A- 
zerbaMjăn. în legătură cu 
această agresiune, el a ce
rut oficial intervenția i-_ 
mediată a trupelor Comu
nității Statelor Independen
te (CSI), în virtutea trata
tului de securitate și asis
tență mutuală pe cari Ar
menia l-a semnat cu cele
lalte state ale CSI. rela
tează BBC.

• Postul de radio MA
GYAR KOSSUTH a anun
țat că pilotul care, mier
curi, s-a rătăcit cu plano
rul său, ajungînd pe teri
toriul României intr-un sat 
de lingă Timișoara, s-a în
tors în Ungaria. Tînărui pi
lot sportiv, în: verstă de 19 . 
ani, a comunicat prin te
lefon ceea; ce i s-a întâm
plat; Colegii săi de club 
s-au duș în ajutorul său, 
întoreîndu-se vineri seara 
în Ungaria, aducînd cu ei 
și- aparatul.de șjx . Pe 
perioada cil a sțat în Ro
mânia, pilotul! a fost găz
duit de o familie de ma
ghiari. întoarcerea' Su în 
țară a fost facilitată deo
potrivă de; ambasadorul Un
gariei la București și de 
Ministerul de Externe ro
mân. *

T

aparatul.de
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' Producție, blocaj, prețuri

I
 (Urmare din pag. 1)

Situația gravă din eco
nomia românească se pa- 

\ re că se va adinei tot 
1 mai mult, dacă ținem cont 
i de previziunile „tacuraja- 
1 toare” ale ministrului 
\ industriilor, dl Dan Con- 
i stantinescu, potrivit că- 
' rora ,,este inevitabilă o 
• nouă majorare a prețuri- 
( lof la intern, pornind de 
? la materiile prime de ba- 
1 ză — cărbune, gaze natu- 
î rale, petrol etc —, deter— 
J minate de rata de schimb 
1 în continuă creștere a 
\ dolarului și, deci, de pro- 
i curarea la costuri tot mai 
J ridicate a unor materii 
ț prime din import”. S-au 
1 dat și cifre relative de 
J majorare a unor prețuri, 
1 de 1,7—1,9 ori, ale corn
ii bustibililor și energiei —

fără de care este impasi
bilă realizarea celorlalte 
produse din industrie.

Ce înseamnă aceasta ? 
Posibilități tot rrtai reduse 
de cumpărare a materiilor 
prime și materialelor ne
cesare în procesele de 
producție, deci diminua
rea volumului activității 
productive, implicit a e- 
fectivelor, a cîștigurilor 
oamenilor. Cu puțin timp 
în urmă, primul ministru 
al guvernului spunea că 
se află în gîndirea execu
tivului o măsură de de
blocare financiară și re
dresare economică a țării. 
Numai că măsura se coa
ce cam de mult, iar în
treprinderile nu mai au 
timp de așteptare. Oame
nii vor să lucreze, să cîș- 
tige, să trăiască.

PRIMIM DE IA PREFECTURA
Ca urmare a atenționării primite dp la de-* | 

| partamentul de specialitate din cadrul Guver- |
* nului, informăm cititorii interesați că Prefec- » 
| tură a emis Ordinul, nr. 71/1992, privind mă- [ 
y șurile de punere în aplicare a regulamentului » 
t de .atestare tehnico-profesională a specialiștilor |
* cu activitate în construcții, aprobat prin Hotă- î 
I rîrea Guvernului nr. 731/1991, completată cu |
i 
i* 
I
Iw
I

NOTĂ. „N-am Iei, domnule !”

Hotărîrea nr. 143/1992. *
' Ținînd seama de interesul larg în realiza- ! 
| rea unor construcții de calitate și de evitarea î 
I unor blocaje în activitatea de realizare a inves- I 
| tițiilor, Prefectura face apel investitorilor și a- t 
■ genților economici cu activitate în construcții J 
[ să ia măsuri pentru atestarea și angajarea unor k 
J verificatori de proiecte, experți și responsabili J 
I tehnici cu execuția, astfel incit să se asigure | 
I funcționarea sistemului reglementat, pînă la a-« 
I probarea legii calității construcțiilor. ț

Ordinul a fost difuzat principalilor agent» J 
J economici cu activitate în construcții și consi- I 
| Iii lor locale. . |

Formula de față a în
ceput să fie folosită ca 
și fără motive. Nu puține 
sînt situațiile cînd fiecă
ruia dintre noi ni se răs
punde „n-am Iei, dom
nule !”

O fi criză de monede 
de 1 leu, dar credem 
mai degrabă că este o 
Criză de responsabilitate 
profesională și socială,

Ceea ce ne-a deterlninat 
să consemnăm asemenea 
răspunsuri au fost și_stat 
aspectele zilnice pe care 
le întilnim ta autobuze, 
ta magazine. în tonete 
ambulante etc.

fu Ioc de restul pînă 
Ia ultimul leu te întîm- 
pină scuza „N-am lei, 
domnule”... (C.P.)

Continuînd tradiția. Clu
bul de șah din Deva, îm
preună cu Comisia jude
țeană de Șah, organizează 
în perioada 15—23 august 
1992 ediția a VI-a a tur
neului open .de șah „Deva’' 
'92. Turneul se va desfă
șura în 9 runde, zilnic între 
orele 16,30—20,30 (cu pre
lungirile regulamentare, deci 
făfă partide întrerupte 
a doua zi), în incinta Școlii 
Normale „Sabin Drăgoi" 
(noua denumire a Liceului 
Pedagogic Deva). Ședința 
tehnică și programarea par
tidelor vor avea loc la eta
jul I, sala 15, a Școlii Nor
male, în data de 15 august, 
ora 10, a.c. Jucătorii vor 
avea asupra lor piese de 
joc, tablă de șah, ceas de 
control și carnetul de legi
timare. Șahiștii amatori ne
legitimați vor prezenta ac
tul ^de identitate. Se vor 
acorda 17 premii, începînd 
cu 20000 lei premiul I, a- 
tribuit câștigătorului con
cursului. Corespunzător 
punctajului obținut se vor 
acorda norme de maestru, 
candidat de maestru și ca
tegoria I.

Concursul beneficiază de 
suportul material asigurat 
de sponsori din Deva : „Ma- 
con”, „Electrocentrale”, „Ca- 
sial”, R.A.G.C.L., „Quasar 
electro" și gazda turneului 
Școala Normală „Sabin Dră
goi”. Față de anul trecut, 
cînd s-au oferit 18 spon
sori, însă majoritatea nu 
și-au respectat angajamen
tul, la ediția din acest an, 
numărul s-ă diminuat, aș- 
teptîndu-i și pe alți iubi
tori ai șahului să-l sprijine. 
Trebuie cunoscut că în 
componența Clubului de 
șah intră și șahiștii cu ca
tegorii superioare din Pe
troșani, Hunedoara, Călan. 
în acest fel, încercăm men
ținerea unei divizionare 
competitive pe plan națio
nal — numai cu sportivi a- 
matori, spre deosebire de 
celelalte județe. La turneul 
open anual ce se organi
zează în Deva participă șa
hiști din toată țara, de 
toate categoriile, vîrstele, 
seniori și senioare, juniori 
și junioare.

CORNELIU IIOTAKAN, 
colaborator

Din nou, 
„Aurul

Echipa de fotbal Aurul 
Brad — ta care au activat 
jucători ca Michael Klein, 
Mircea Murar, Ghiță La- 
dislau, Victor Oncu’ Florin 
Dubinciuc, a ajuns într-o’ 
situație exasperantă, deter
minată de o serie de fac
tori și în primul rînd de 
cei financiari.

Ca un remember la is
toria fotbalului brădean în 
aproape 60 de ani de la în
ființarea clubului, echipa a 
activat uri an ta Divizia A, 
(zece ani îrt Divizia B), res
tul ta Divizia C și în cam
pionatul județean. între 
anii 1976—1988 de la Au- 

, rul Brad au promovat în 
Divizia A 18 jucători.

Neînțelegerile dintre ju
cători și conducerea clu
bului, slaba prestație a a- 
cestora — antrenamente 
deopotrivă pe gazon și 
poate și cp sticla — au dus 
la slăbirea echipei, iar de 
aici retrogradarea pînă în 
etapa incipientă. Așa cum 
s-a mai relatat în ziarul 
nostru, situația financiară 
este mai mult decît je
nantă. Cineva făcea o glu- - 
mă cu un substrat dureros : 
„sîntem Hanovra I860". A- 
dică banii existenți în cont 
stat la această dată echi
valenții sumei de 1860 de 
lei. Mai trist esțe că sta
dionul — un stadion co
chet cîndva — arată în â- 
fara oricărei imaginații:

alarmă la 
Brad“

pista năpădită de buruieni, 
băncile din tribune tre
cute de a doua existență 
etc.

Echipamentul — mingi, 
tricouri și mai ales ghe
tele — se schimbă de la un 
jucător la altul la ieșirea 
și intrarea pe teren, fiind 
de asemenea O altă pro
blemă spinoasă a echipei. 
Urmare a bazef materiale 
precare, au plecat din e- 
chipă 8 jucători. Intențiile 
celor rămași stat lăudabile, 
deși majoritatea sînt tineri, 
de a relansa mișcarea, fot
balistică Ia Brad. De a- 
proape trei luni clubul 
„Aurul Brad” nu are nici 
o conducere, singurul care 
încearcă o salvare a situa
ției fiind antrenorul echi
pei și fostul ei jucător, Tra
ian Rudisuli. Dar pentru 
finalizarea ambiției lor ce
lor râmași, este nevoie de 
sprijifi material din partea 
unităților economice din 
zonă, întreprinzătorilor par
ticulari, tuturor localnicilor 
care-și doresc o echipă res
pectabilă în orașul Brad. 
Cu /siguranță că băieții de 
la „Aurul Brad” — ta ma
joritate localnici șl foarte 
tineri — vor răsplăti nu 
peste multă vreme mina 
prietenească tatr-un mo
ment de „singurătate (fot
balistică”. prin rezultate, și 
seriozitate.

CORNEL POENAR

— V-am căutat mai ta
tii la sediul postului, die 
pit. adjutant AUREL AN- 
GALlțA. Mi s-a spus că 
sintețl la tranzit, ori la va
mă Dar v-am găsit âici, 
printre linii, pe lingă va
goane.

— De dimineață am fost 
Ia birou. Și la tranzit. Am 
trecut și pe Ia vamă. Dar 
treaba noastră este • aici, 
printre vagoane, țn ele se 
găsesc mărfuri de mare va
loare. Unele pleacă, altele 
sosesc ta țară. Avem dato
ria să le păzim, să nu Ie 
atingă riimeni pînă la be
neficiari...

— Dar mai sînt aseme
nea cazuri ?

— Sînt și încă destul de 
multe.

— Să numim cîtcva, die 
pit. adjutant Aurel Anga- 
lița.

— Vă spun cu multă pă
rere de rău, dar n-am în
cotro : fură dta vagoane u- 
nii lucrători af căii ferate. 
Am exemple, dacă vreți să 
notați: Constantin Pavel, 
manevrant vagoane, a spart

de mai multe ori pereții 
vagoanelor și a furat bău
turi. Din magazia stației a 
fost prins furind cherestea. 
Alt manevrant, Marcel 
Murărașu, sparge vagoane 
și fură o bicicletă, aparate 
electrice etc. Nbtați-1 și pe 
revizorul tehnic Dorel Fe-

feriști, i-am prins furtad 
setaduri.

— Raza dumneavoastră 
de acțiune pînă unde se 
întinde 7

— Spre Caraș-Severin pî
nă la Bouțari, spre Petro
șani pînă la Subcetate.

— Pe acolo aveți neca

Polițistul ?
Om de acțiune

ghiu, care a furat O bicicle
tă în luna februarie a a- 
cestui an. Alți doi mane- 
vranți — Vasile Raț și Con
stantin Lalău, aflați în gra
vă stcjre degwietale ta 
timpul serviciului (Ia sigu
ranța circulației' pe calea 
ferată !), au furat cereale din 
vagoane. Vă mai dau două 
exemple... proaspete: pe 
Nicolae Popan și Ioana 
Chițibol. tot lucrători ce

zuri 7
— Numai ta noaptea de 

9 spre 10 iulie a.c.. Impie
gatul de mișcare Aurelian 
Boceat, din stația Subceta- 
*» împreună cu manevran- 
tul Daniel Stoica, au spart 
un vagon staționat și au 
furat 55 de sticle de 1/2 li
tru cu băuturi spirtoase, eu 
tatențla de -a le vinde. Au 
fost prinși în flagrant. In
tenția lor era să fure mai

multe. Vă mai dau un e- ‘ 
xemplu : manevrantul Petru 1 
Filip a spart podeaua unui» 
vagon aici, la Simeria-Triaj, ! 
și a furat cherestea în va
loare de peste 15 000 de Iei.

— Ce faceți ta asemenea 
cazuri 7

— Aplicăm legea, bine-. 
înțeles. Colaborăm cu con
ducerile stațiilor, cu toate 
districtele de pe raza noas
tră, cu colegii noștri poli
țiști de la Băcia, Călan, Ha
țeg, Simeria. Avem o co
laborare permanentă bună 
și cu lucrătorii de Ia vamă, 
iar băieții de la Compania 
de Jandarmi din Simeria 
sînt mereu alături de noi. 
Zi și noapte.

— Dumneavoastră sin- 
teți șeful postului de poli
ție. Subordonații 7

— Oameni de acțiune, de 
cinste și încredere, lucră
tori care înțeleg să apere 
bunurile țării: Petru A- 
vram, Marin Lida, Gheor- 
ghe Sfavarâche: Ăștia sîn
tem... , »

— Putini, dar buni.
Gh. I. NEGREA
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PRIMĂRIA ORAȘULUI VULCAN

Strada Romanilor, nr. 2, telefon 70050 
ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ 

în ziua de 1 septembrie, ora 10, 
în vederea concesionării terenurilor pentru 

construcții situate în intravilanul orașului Vul
can, pentru realizarea obiectivelor prevăzute 
în documentațiile de urbanism aprobate în con
dițiile Legii nr. 50 din 1991, articolele 10—15» 
după cum urmează :

• Teren situat in orașul Vulcan, pe bdul 
Mihai Viteazul, între bloeurile C22-—C23—Cil 
—C12—C13. pentru realizarea unui grup de 16 

[ garaje, în suprafața de 336 mp.
i Taxa anuală minimă de concesionare este 
de 60 lei/mp.

• Teren situat în orașul Vulcan," pe str. 
I Platoului, între blocurile 35 A—30—37—39, 
pentru construirea unui grup de 6 garaje, în 
suprafață de 126 mp.

Taxa minimă antială de concesionare este 
de 60 lei/mp.

• Teren situat în orașul Vulcan, pe bdul 
Mihai Viteazul, în spatele blocurilor 43, 44, 45, 
pentru construirea unui grup de 66 garaje în 
suprafață de 1386 mp, cu acces din strada Ro
mană.

Taxa minimă de concesionare este de 60 
lei/mp.

— Concesionarea terenurilor se face pe du
rata de 25 de ani.

— Documentația de licitație se va procura 
contra cost de la Primăria orașului Vulcan, 
cepînd cu data de-12 august.

— Ofertele se depun pînă la data de 
august, ora 15, la Primăria orașului Vulcan, 
roul de urbanism.

— Garanția de participare la licitație este 
egală cu suma redevenței pe un an de zile pen
tru terenul licitat, însă nu mai puțin de 3 000 
de lei.

— Orice informații suplimentare se pot ob
ține dc la biroul de urbanism al Primăriei ora
șului Vulcan. (946)

in-

31
bi-

SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMCAMION
S.A. DEVA

str. Depozitelor, nr. 17
Vinde în rate prin licitație publică, în 

care zi de vineri, ora 10, la sediul unității, 
inătoarele mijloace de transport auto:

• 9 autobasculante R 19215 DFK
• 2 autobasculante R 12215 DFK
• 11 autocamioane bașciilabile R

fie- 
ur-
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81351
F—BD7 —

• 1 autocamion R 8135 F
w 1 autocamion R 10215 F
• 1 autofurgon izoterm R 10215 FI
• 5 autotractoare cu șa R 10215 FS
• 3 autotractoare cu șa R 12215 DFS
• 1 autoremorcher ȚATRA 813 K
• 14 remorci 2 RPF—7
• 4 remorci izoterme 2 RPF 1
• 5 remorci furgon 2 RPF
• 1 remorcă 2 RPBR 6,3
• 6 semiremorci port container SRTAC
• 3 semiremorci eov. 10 ATM—2
• 1 semiremorcă furgon 10 ATM—2
• 1 semiremorcă frigorifică 12 AF 3
• 1 remorcă Trayler 40 T
Listele se află afișate la sediul unității.
De asemenea, execută transporturi de măr

furi în trafic internațional (Germania, Olanda, 
Grecia, Turcia, Ceho-SIovacia, Ungaria, Siria) 
cu autovehicule tip IVECO. •

Cei interesați pot obține relații suplimen
tare la sediul unității sau la telefoanele 95/1 
613030, 613031, 613013, fax 625911, telex 72317.!

(943)1
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CONSUMCOOP ORĂȘTIE- 
VREMEA ÎNNOIRILOR

PRIMA IN JUDEȚ
în condițiile actuale, Consum- 

coop Orăștie este prima unitate 
a cooperației din județ care rea
lizează privatizarea unităților, 
transformîndu-le în societăți au
tonome cu siibconturi individuale 
și personalitate proprie.

Ca și in statele cu o coopera
ție dezvoltată — Franța, Anglia, 
Elveția, Egipt, Suedia, și la Con- 
sumcoop Orăștie menirea fostei 
conduceri administrative va fi a- 
ceea de a încheia contracte en 
gros și de a-și asigura, din re
surse proprii, cheltuielile și des
facerea activului.

Partea care se înregistrează de 
la unități nu se va mai folosi 
pentru plată conducerii, perso
nal tesa etc., ci se va constitui în 
fonduri de dezvoltare-cercetare, 
putîndu-se astfel asigura adap
tarea unităților predate în con
tractele de asociere la condițiile 
cerute de standardele unui co
merț civilizat.

Baza materială o reprezintă 
depozitele de alimente, produse 
industriale șj de băuturi, micro- 
fermă cu laborator de carmange
rie și secția de îmbuteliat bere și 
răcoritoare.

■■Supermâgazinul „PALIA” — vedere exterioară.

■ 
I 
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Mari
reduceri

„PALIA"
„Palia" — cel mai mare maga

zin al Orăștiei, este cuprins la 
această oră de o febrilă activi
tate de reorganizare. In funcție 
de destinația produselor, în a 
doua jumătate a lunij august el 
va arăta astfel :

ETAJUL II
Exclusiv pentru femei :
• confecții
• tricotaje
• încălțăminte
• mercerie-galanterie 

NOUTĂȚI
• Amenajarea unei săli pen

tru înregistrări video și audio.
• Redeschiderea cofetăriei
• înființarea unui punct de 

vînzare a produselor de seră, in
clusiv flori.

ETAJUL I
La acest nivel, cei interesați pot 

cumpăra :

RENAȘTE
• tricotaje pentru bărbați
• confecții — bărbați
• încălțăminte — bărbați
• cosmetice
• țesături i

Atenției I

Tot aici se amenajează un ra- 4 
ion exclusiv pentru copii, cura M 1 
cuprinde :
• încălțăminte
• confecții
• tricotaje
• articole pentru nou născuți

PARTER

La parter puteți găși oricînd :
• mobilă

* A• articole pentru uz casnic și 
gospodăresc

• papetărie
• jucării

B
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Con- I 

re- ■ 
lai

I
II
I

de 
prețuri!
Pentru sezonul - de

I vară-toamnă, 1
■ sumcoop OrăștieI duce cu circa 25
I sută prețurile la :
■ • mobilăI * confecții

I* tricotaje
* • țesături

| • obiecte de uz în- |
Idelungat (televizoare, I 

video și combine mu- .
| zicale).

I" &uiiituup viașuc

duce cu circa 25

! PARTICULARITĂȚI j
I*
I ___ ,__________ .
I de activitate comercială cu cotă egală de ’
’ ■ r» ■■ ■ X* . ._ h

t <% 
• • Toate unitățile de alimentație pu-J

blică au subconturi individuale. |
• Salariații se transformă în parteneri:

• 50 la sută din beneficii, ca și Consumcoop-1 
! ui.
I • La nivelul unităților „Alimentara", •
• datorită faptului că încă există produse | 
I subvenționate, dirijate pe regim de balanță, j 
J s-a creat o microsocietate cu subcont pro- J 
j priu și contabilitate proprie, care urmărește | 
■ nivelul stocurilor și plafonarea creditelor (ce j
• afectează foarte mult veniturile unităților). J
| * Chiar daca unii ,s-ar putea gîndi la |
j o uniformizare, deși nu este deloc așa, s-a j 
J introdus sortimentul minimal de produse ne- * 
| cesare cumpărătorilor autohtoni.

Aspect de la nouar piață din cartierul Micro II.

Nu de multă vreme, la Orăș
tie funcționează o noua societate 
cu răspundere limitată :

„COOPFAVIOR"
în ansamblul produselor, pon

derea o reprezintă cele ale So
cietății Comerciale ,^Favior“ S.A.

Prin Magazinul propriu de pe 
bdul Eroilor, societatea pune fa 
dispoziția cumpărătorilor :

• Produse din blană
• Produse din piele.
• Produse din blănuri nobile
• încălțăminte
• Textile
• Confecții
Pînă în prezent, COOPFAVIOR 

are filiale în județele Constanța, 
Mehedinți și Vaslui.

De asemenea, sînt în curs de 
realizare filialele din județele Ti
miș, Sălaj și municipiul Bucur 
rești.

PIAȚĂ NOUĂ
Unul dintre cele mai mari car

tiere ale orașului Orăștie — Mi
cro II — nu a avut nicioaată a 
piață de produse agroalimentare.

Acum o are I

Acest lucru se datorează Con- 
sumcoop-ului, care a amenajat 
aici-o piață, asigurind astfel con
diții excelente pentru un comerț 
realmente civilizat.

Cofetăria de la par
terul magazinului 
„Palia” — oferă în 
permanență prăjituri, 

înghețată și cafea de 
calitate superioară.

z. • c' Zi
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ANIVERSARI

• „La multi ani!’’ dragele 
mele, Roxană și Maria, de 
Ia Alexandru & CO. (5792)

VINZARI-
cumparari

• VÎND sau închiriez 
spațiu (grajd de bovine mo-

‘ demizat, construcții 1989, 
850 mp, zonă Hunedoara). 
Tel. 95/721055, după ora 16.

(5790)
• VÎND dulap frigorific

4&0O 1, boiler 100 1.- Deva, 
țel. 617043 ’ (6620)

• VÎND Mobra Hoinar
4500 km, Gojțlu, bl E 1 A, 
ap. 39, Deva. (6618)
• VÎND transformator su

dură 220 V. Peștîșu 
nr. 304, după ora 16;

• VÎND fîn. Mane
din, sat Boz, nr. 53, ____ _

• VÎND garsenieră cen-
--------- ' ’ ......... (6615)

cmc 
preț 
Vel. 

(6614) 
i 2 camere în Orăștie (balcon, 

2 holuri, 2 debarale, gaze, 
parchetat, faianțat), în blo
cul 44 (Armatei) la stadion. 
Preț negociabil. 1206 000 
Iei. Informații Deva, 620815.

(6613)

Mare, 
(6617) 
Vara- 
(6616)

trai.* Deva» teL 626054.
• VÎND Jawa 175 

cu piese de rezervă, 
convenabil. Deva. 

624882.
• • VÎND apartament

• VfND apartament 3 
camere ultracentral. Infor
mații Deva, jet 618294, in
tre orele

• VÎND 
preț 4 500 
650120.

• VÎND
strucții șl demolări (2 re
morci). Deva tel. 617412^
preț negociabil. (6592J

• VÎND strung SN W 
freză F.U. 32. Informații Sî- 
merîa tel. 95/660155. (6595)

• VÎND urgent aparta
ment 3 camere proprietate 
ne(mobilat), preț negocia
bil. Hunedoara tel. 95/ 
716673, între orele 10—22.

(6596)
• VÎND apartament pro

prietate personală Brad, 
str. Cuza Vodă, bl. 16, ap. 
34, tel. 650664. (6593)

• VÎND moară cu ciocă
nele, motor trifazic 16 kw 
complet, colecție timbre. 
Informații Brad tel. 655054.

(6565)
• VÎND Trabant 601, an

fabricație 1989, preț nego
ciabil. Informații Deva, 
tel. 620078, între orele 17 
—19. (6600)

• VÎND convenabil a-
partament 2 camere sau 
schimb cu garsonieră. Deva, 
tel. 612194, în.tre orele 10 
—17. (6602)

10—18. (6623)
Renault Fuego, 
DM. Brad, tel.

(6606) 
lemne din con-

• NU UITAȚI, «îmbă
ta, 15 .august, excursie la 
IsWbul. Relații la tel. 95/ 
715045. (5791)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

. • SCHIMB garsonieră cu
apartament 2—3 - camere. 
Hunedoara, Piața Florilor 
4/11. (5793)

• SCHIMB apartament 2 
camere achitat integral, ul
tracentral, Deva cu similar 
(București, zona Obor. Te
lefon 612705 — Deva și 
113746 — București. (5842)

• SCHIMB apartament 
proprietate din cărămidă 
3 camere, etaj 4 cu apar
tament 2 camere, etaj 1— 
2. Deva tel. 621477. (6590)

• SCHIMB apartament
2 camere cu garsonieră.
Deva tet 625533. (6622)*

• SCHIJȘ4B apartament
3 camere Deva, Dorobanți 
cu apartament 2 camere. 
Telefoane 625159 si 620950.

(6621)

PIERDERI

l
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♦ OFER spațiu comer
cial pentru lrțbhirîat sap 
spațiu pentra desfacere 
marfă <6n gro». Deva, teL 
622137. ’ (6275)

COMIMORARI
• CU aceeași nemărgini

tă durere comemorăm, as
tăzi, 6 săptămîni de la dis
pariția prematură a celei 
care a fost

RODICA BUȘTIUC, 
a cărei amintire luminoasă 
o vom păstra veșnic în i- 
nimile noastre. (6597)

• CU nemărginită du
rere familia Ancuța Dorel 
și Cornelia din Ohaba a- 
nunță că se împlinesc 6 
săptămîni de la moartea 
prematură a nașului lor, 

PUlU SUBA, 
om de- aleasă cinste și 
menie. 
pentru 
tristul

o- 
Lacrimi și flori 
sufletul blind, pe 
lui mormînt. (2196)

DECESE

10.

S.C. „MARMOSIM" S.A. SIMBRIA

•
Str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. Hunedoara

Organizează în data de 31 august 1092, ora

LICITAȚIE PUBLICĂ.

fără precalîf icare, ’ pentru închirierea în, 10- 
. cație de gestiune a atelierului de eioplitorie din 
( incinta societății.
l

• Prețul de la care începe licitația — 
724 533 lei lunar.

• Durata locației de gestiune— 2 ani.

• Garanție de participare — 182 710 lei

• Taxă de participare — 5 000 lei

• VÎND magnetofon Ros
tov 105-S, combină Alba 
cu telecomandă, caseto- 
foane-Deck, Akay, GxC 706 
D Toshiba, . amplftuner 
Sharp, boxe Unitra 75 W. 
Prețuri convenabile. Deva 
tel. 626603. ■ ' (6604)

• PIERDUT cartelă de 
alimente pe numele'Năsta- 
să loan, eliberată de Ali
mentara nr. 8 Hunedoara. 
O declar nulă. . (5787)

• PĂRINȚII, soția, 
verișorii și cumnații i 
țumesc tuturor celor 
au fost alături de 'ei 
tragica despărțire de 
care a fost

fiul, 
mui
ca re 

i la 
cel

. NEI.U- IOVAN 
Dumnezeu să 1 odihnească !

Documentele de licitare se pot procura de
i, contra cost.»

• AGROMEC SA 
(Deva, str. Depozitelor 
nr. 10, vinde din stoc 
8 tone oțel cornier 20x 
20x3, diferite piese de 
tractoare și mașini a- 
gricole. Tel. 622195 — 
înt. 14. (6612)

• VÎND urgent teren in
travilan construibil. 
nedoara, cartier 
Informații 1___
716670.

Hu-
Ceangăi. 

rfunedoara 95/ 
(6605)

• PIERDUT cartelă a- 
limente pe numele Maftei 
Vasiîe eliberată de Alimen
tara nr. 38 Hunedoara. O 
declar nulă, (5788)

negociabil a-
4 camere, etaj

• VjeND Dacia 1300 cu
caroserie 1310 nouă și ru
lotă mare din import, -vi
zibilă în piața de alimen
te. Deva. tffl. 612221. zilnic 
între orele 10—18. (6611)

• VÎND VW Derby în 
stare de funcționare pentru 
piese de schimb, preț 
170 000 lei. Tel. 95/G67231,

’ după ora 19. (6609)
• VÎND casă cu grădină.

Călări, sat Grid. 101. Jtșrj 
Maria. > (6608)

» VÎND 
parlament 
I. Deva, str. Liliacului, bl. 
24, sc. B, ap. 13. (6624)

• PIERDUT carnet de 
veteran și alte acte pe nu
mele Costan loan din Șoi- 
muș, sat Bălata. Le declar 
nule. (6603)

• VÎND apartament 
camere, et. 4, Deva, 
Carpați. Informații 
tel. 620433.

4 
str. 

Deva. 
(6601)

• PIERDUT ștampilă și 
CEC cu limită de sumă pen
tru Școala Specială Pă- 
clișa. Le declarăm nule.

(6607)

• CU adîncă durere 
în suflet anunțăm 
moartea fulgerătoare a 
celui care a fost

DAN IIALGA, 
din Măgura, comuna 
Certeju de Sus, în vîr- 
stă de 20 de anî. în- 
mormîntarea azi, 12 
august 1992, ora 15. 
Dumnezeu să-l odih
nească ! Mama Viori
ca. (6610)

Ia sediul societății,

*\1JJ

!
I _______ . . . ...
4 foarte avantajoase, en detaille, prin magazinele 
ț Lido și Anabela și en groș» din depozitul socie

tății. informații la telefon 616338. (6307)

Criteriile și punctajul pe baza cărora va fi 
desemnat cîștigătorul sînt cele prevăzute în 
HG 275/1992.

i

OFERTE 
DE SERVICII

• PIERDUT ștampilă 
CEC cu limită de sumă și 
actele originale ale Socie
tății „Transervice" 
Le declarăm nule.

Păelisa.
'(6607)

• S.C. privată angajează 
merceologi, comis-voiajori, 
vîrrzători, șoferi autoturism. 
Tel; 721752. ' 1. (57ff9) -

DIVERSE

de dis-

• UN ultim _ oma
giu din partea surorii 
Daniela, a cumnatu
lui Valentin, a nepo
tului Ciprian, pentru 
cel care a fost

DAN IIALGA 
Dumnezeu să-l odih
nească ! (6610)

1
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S.C. SIGMA S.C.S. DEVA 

vinde din stoc, la cele mai mici prețuri: ,•
• calculatoare PC/XT, PC/AT-286 și PC/ )

AT-386 compatibile IBM; )
• imprimante matriciale EPSON FX 1050 1

cu riboane de schimb ; )
• consumabile și documentație pentru PC- Ij

Informații la sediul firmei, str. N. Iorga nr. i
7, tel. 615667, între orele 8—20. (679) ț

! 
IV 4

• MINIPARCUL 
fracții pentru copii din Al
ba Iulia,. instalat în orașul 
Deva, lingă hotelul Deva. 
Părinți și bunici, vă invi
tăm cu copiii și nepoții, 
să-l vizitați ! '. Este frumos, 
elegant, cu mașinuțe, că
luți, rachete, avioane, co- 
coșei, elefanți, rățoiul Do
nald, tractorașe și bărcuțc. 
Vă așteptăm ! în curînd și 
în

• UN ultim omagiu 
din partea familiei Ma
yer Francisc și Maria 
(moșii de botez), a 
verișoarei Corina cu 
familia din Deva, pen- 

■ tru cel care a fost
DANUȚ iialga

un.
Hunedoara. (6594)

Dumnezeu să 1 ierte !
(6625)

j
K:i
i
j

T

S.C. SIGMA S.C.S.
Organizează In DEVA, 

începind cu data de 31 august 1992, 
• CURSURI DE FORMARE analiști pro 

gramâtori asistenți pe microcalculatoare com
patibile IBM-PC.

Durata cursului este de 10 săptămîni, cu 
150 de ore pe calculator ; se organizează de luni 
pînâ vineri, între orele 15—18 sau 18—21.

înscrierile se fac pînâ la data de 31 au
gust 1992. Se pot înscrie și elevi din clasa a 
XH a de liceu. Locurile sînt limitate.

Absolvenților li se asigură diplome-eertifi- 
cat, eliberate de Ministerul învățămîntului și 
Științei și de Comisia Națională de Pregătire 
în Informatică.

Informații la sediul firmei, str. N. Iorga nr. 
7, sau la tel. 615667 (orele 8—20), 611067 (o- [ 
rele 15—22). (679) j
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HUNEDOARA

ANUNȚĂ

»

t
< - ' *

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ DE |
4 '

GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ | 
• - <

I*
I
I

Datorită faptului că agenții economici, pre- î 
cum și asociațiile de locatari din municipiul J 
Hunedoara nu au achitat prestațiile efectuate, | 

I bugetul statului nu a plătit subvențiile privind | 
< diferența de preț la energia termică.} 
| R.A.M.G.C.L. Hunedoara este pusă în imposi- I J bilitatea de a plăti agentul termic furnizorului> 
IS.C. „SIDERURGICA" S.A., precum și de aj 
j executa lucrări de pregătiri de iarnă la siste- | 
I mul de încălzire. ;
î Din aceste considerente, începînd cu data | J de 10. 08. 1992 s-a sistat furnizarea apei calde « 
| în municipiul Hunedoara. (948) I* k
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ISOCIETATEA COMERCIALĂ 

COMIXT MASTERS S.R.L. DEVA
VA OFERĂ :

• 100 modele pantofi Italia, de bărbați, 
copii și femei

• cizme din piele tip mușchetar la prețuri

i

SOCIETATEA COMERCIALĂ
PRIMOTEHNICA S.R.L. „ALECS"

I

4

(

î
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de ț

fila care firma poate 
921/87310
continuă înscrierile 

premierile pentru participanții la sistemul de 
întrajutorare după regula deja publicată (mi
nim 750 lei — cîștig 3 (MM) lei; maxim 15 000 
lei — cîștig 60 000 lei), adică investiția 
este multiplicată de 4 ori în 30 — 60 de 
lucrătoare de la data confirmării.

Intrucît am primit un număr mare 
mandate poștale incomplete sau indescifrabile, 
toți cei care au trimis mandate cu minim 30 
de zile lucrătoare în urmă și nu 
încă beneficiile sînt rugați să revină — .. 
scrisoare în care să precizeze suma, data depu
nerii, numele și adresa completă.

Rugăm și noii participant! să completeze 
mandatele poștale citeț, cu majuscule, eventual 
telefon.

Expedierile se fac pe adresa : S.C. „PRIMO 
TEHNICA" S.R.L. „ALECS",
Nr. 1, Brasov, cod 2 200, cont bancar nr. 
4072510129 — B.C.R. Brașov.

Noul număr de telefon 
contactată 

Sistemul „ALECS” Și

dv

au primit J 
ină cu o ’

1

*
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Oficiul P.T.T.R. \
* 
( 
i(884)

CONSUMCOOP DEVA

Str. Ardealului, nr. 1, Deva, telefon 15430
Scoate Ia licitație cu chirie spațiile la parter 

„SUPERCOOP" Deva, bdul Decebal, bl. 8 — 
lingă piața centrală, cu următoarele profile:

• magazin bijuterie, electronice, farmacie, 
alimentară.

Licitația va avea loț> in data de 15 august 
1992, Ia „SUPERCOOP", ora 10.

Înscrierea pentru licitație se face la sediul 
CONSUMCOOP Deva, pipă la 15 august 1992, 
unde se vor da lămuririle necesare privind 
suprafața, profilele și unde se achită taxa de 
licitație, in sumă de 10 000 lei. (662)

*
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