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Intr-unui din numerele
-rute o  echipă de 

teri âl marotei nostru, pre
zentă pe d ru m u l lapte
lui" — de la producători la 
centrele de colectare — a . 
redat primele constatări ale 
anchete} întreprinse pe o 
temă de larg interes şi 
stringenţă. Am continuat 
ancheta pe drumul laptelui 
spre consumator, la indus
trie şi în magazinele de 
desfacere din Deva.

In magazinele de 
produse lactate — bere, 
jeli-bon, detergenţi etc.

în  municipiul reşedinţă 
de judeţ, magazinele de 
produse lactate care au a- 
parţinut S.C. „Devii" S.A. 
Deva se numesc „Prola" şi 
au  fost date în  locaţie de 
gestiune —  un mod de a 
gestiona sărăcia, după cum 
se va vedea mai departe. 
Cumpărătorul obişnuit de 
ani de zile să găsească 
aici lapte, smîntînă, frişcă, 
brtnzeturi, găseşte acum 
bere ■ .răcoritoare, banane,

zaharicale mai mult sau 
mai puţin turcite, dar şi 
a lte  minuni, şt din cînd 
in cînd, depinde cit de de 
noapte se scoală şi ce no
roc are, mai găseşte cîte un

magazin, dar cerinţele sînt 
de cel puţin 500—600 de 
litri pe zL Nu este lapte.

— Şi de ce credeţi că 
nu este ?

— Oamenii nu-1 mai

„Devii" cîte 150 1 de lapte 
de consum pe zi. In piaţă. 
Insă, cumpărătorul de lapte 
mai are şansa de a se a- 
proviziona de pe piaţa li
beră cu lapte mai gras,

de la „Devii" S.A. magazi
nul „Prola" nr. 9.

Dumneavoastră cit 
lapte primiţi zilnic de la 
„Devii" ?

— 150—180 de litri; mult

litru-doi de lapte. Ca să 
nu păcătuim faţă de ade
văr, se găsesc şi brînzeturi 
proaspete sau prelucrate, 
smintînă, iaurt, frişcă.

Magazinul „Prola" nr. 1 
aparţine societăţii comer
ciale de tip S.RX. a cărei 
patroană, dna Cornelia 
Muntean, plăteşte pentru 
el locaţie de gestiune Ia 
S.C. ,Devii" S.A. Miercuri, 
10 martie, primise, in baza 
t ntra 'I s. d Ioc aţi« 8£ 

1 de lapte.
■— Cam atlt primim zil

nic, ne spune dna Maria 
Lorincz — vînzătoare în

predau la  , Devii" pentru 
că le este dator de multe 
luni de zile. Socrul meu, 
Petru Rad, din Hărţăgani, 
are de primit de la  .De
vii" 75 000 de lei.

Magazinul, devenit, ca 
şi altele, un fel de maga- 
zin general, geme de marfă.

Societatea comercială 
„Vitafruct" S.R.L., patroni 
cinul Ştefan Crăciun şi 
dna Rodica Lucaciu, o r
ganizează comerţ în maga
zinul, tot de tip „Prola" nr. 
2, din p iaţa mare a  oraşu
lui. Ca magazin In locaţie 
de gestiune primeşte de la

dar şi de zece ori mal 
scump. Pentru că numai 
din comerţul cu lactate a r  
ieşi la pepeni, şi aici pa
tronii au  introdus în  vîn- 
zare tot felul de mărfuri 
alimentare sau mai puţin 
alimentare. Precum se 
vede* stări de lucruri ase
mănătoare, pentru că şi 
cadrul juridic şi economie 
în care funcţionează aceste 
magazine este stereotip.

Am intrebat-o pe dna 
Maria Gherman, patroana 
societăţii comerciale „Lacto- 
pani" S.R.L., şi care are 
tot In locaţie de gestiune

prea puţin fa ţă de cerinţe.
— Ca. societate comer

cială de tip S.RX. nu a- 
veţi posibilitatea să faceţi 
o aprovizionare proprie ?

— N-avem voie să co
mercializăm decît produsele 
„Devii".

- Am consemnat răspunsul 
ca atare, deşi el va prim i- 
ulterior unele corecturi.

Cu dl Remus Matei, con
tabilul S.C. „Floricom" 
S.RX., patron dna Florica 
Pîntea Nicula discutăm şi 
cîi* ;a ispecte f e of d are  ale 
raportului loeator-îocatar, 
pentru că şi magazinul

n  JL 3  3  T

„Prola^Mfcgfrt#® restpirgyv- 
tUl ~]VpsiMîgi“
fost luat "tot în îocaţlo cîe 
gestiune, deşi aici ambi
guitatea este şi mai mare; 
agregatele şi inventarul a- 
parţin „Devii", spaţiul este 
în dispută juridică între 
S.C. „Alimentara" S.A., 
şi S.C. „Devii" S.A., aşa 
că societatea cu capital pri
vat plăteşte la „Alimen
tara" chirie şi la „Devii" 
locaţie de gestiune.

—- Raporturile noastre cu 
„Devii", spune dl Remus 
Matei, sînt stabilite prin 
negociere. Noi plătim un 
comision de 2 la sută asu
pra volumului desfacerilor 
şi chirie pe obiectele de 
inventar, iar societatea cu 
capital de stat ne aprovi
zionează cu lapte şi pro
duse lactate.

— Şi cu cit lapte vă a- 
provizionează ?

ION CIOCLEI,
DUMITRU GHEONEA

(Continuare In pag. a 2-a)
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i: ;; Duminică, Ia Gurasada, In 
>J ihemoria acad. Silviu Dra- 
j fiomir, s-a desfăşurat o ma- 
| nifestare omagială organi- 
I zată de Inspectoratul Jude- 

ţeart pehtru Cultură, Mu- 
î teu i DMscfiţeate şfciBrfmăriâ 
| din localitate, A fost o nouă 
| dovadă de cinstire a uneia

gel Răican, prefectul jude
ţului Hunedoara. In conti
nuare, la căminul cultural 
s-a desfăşurat un simpozion 
sub genericul „Viaţa şi o-, 
pera acad. Silviu Drago-1 
mir" tn cadrul căruia au 
luat cuvîntul dnir Gheor- 
ghe Bodea şi Stelian Mîn-

Manifestare omagială 
Silviu Dragomir

! dintre marile personalităţi 
; ale spiritualităţii româneşti 
j c.are s-a ridicat de pe a- 
j ceste meleaguri, ocupînd un 
! loc de cinste în Pantheonul 

ci Iturii rc uâneşti Reme 
morâm, cu respec >,

i; activitatea desfăşurată de 
istoricul Silviu Dragomir, 
ca secretar al Adunării de 

j Ia Alba lulia, care a  con- 
. sfinţit Marea Unire de la 

1 Decembrie 1918, precum 
: ş i ; r poziţia sa intransigentă 
; în Consiliul de Coroană, 
; cîod a  votat împotriva ru- 
li perii din trupul fă,*» a 

părţii de nord a Transilva- 
ji hiel de? eă tce'U ngaria. hor- 
i tystă, prlntr-un odios a r
şi b itra ja l  Germaniei fasciste 
| şi Italiei mussoliniene.

. I n  amintirea lui Silviu 
ij Dragomir, la Biserica di» 

Gurasada, a avut loc © 
| slujbă de pomenire şi a 
: fost slujit un parastas, lă 
; care a participat şi dl Geor-

druţ* medici din Cluj- 
Napoca, ce se află în po- 
ss a m  iltor c jjeru s d< 
spre viaţa şi activitatea lui 
Silviu Dragomir, in  vede- 
ffri î i  ch ck.*»» 'i ni s  > zeu 
memorial la  Gurasada. Co- 
municâri interesante au fă
cut loachim Lazăr, Adela 
Herban, M aria Vârtopeanu, 
Gheorghe Firczak de ia Mu
zeul Judeţean, Vasile Io-' 
naş de la Arhivele Statu
lui Deva, Nicoîae lancu.

Â urm aţ un foarte fru
mos spectacol {^eaentat de 
ansamblul de cintece şi 
dansuri al Casei de Cul
tură H unedoara Aplauze 
călduroase au răsplătit e- 
voluţia tarafului, formaţiei 
de dansuri, a soliştilor vo
cali Mariana Deae, Vio
rica Brânduşan, Valerica 
Marian, Lenuţ % Ana
S k id u ,

MINEL BODEA ‘

Motivaţiile unei eliberări 
dinîuneţie

• Referitor Ia eliberarea 
din funcţia de secretar al 
Consiliului Local al m uni
cipiului Deva a dnei Maria 
Prodan, sîntem în măsură 
că, în baza referatului nr. 
741/9. 03. 1993, Întocmit de 
o comisie a Prefecturii ju
deţului, să vă oferim unele 
elemente în plus, deşi spa
ţiul nu ne îngăduie să de
taliem fiecare motivaţie in 
parte. Fireşte, considerăm 
că toţi secretarii consiliilor 
locale vor gări un subiect 
de meditaţie pentru a evita 
asemenea neajunsuri.

In primul rînd, este de 
reţinut faptul că s-a con
statat itel*id<S>lMMrea unor 
atribuţii ■ expres prevăzute 
de Legea vizind
convocarea consiliului,' pre
gătirea şedinţelor şl a ma
terialelor supuse dezbate
rilor, comunicarea hotărî* 
rilor tn  conformitate cu 
actele normative aflate In 
vigoare.

Pentru fundamentarea de
ciziei Prefecturii, comisia 
cmte a  pfectuat controlul a 
luat tn considerare docu 
măntele prezentate de că
tre  serviciile publice din 
componenţa consiliului lo
cal, relatările consilierilor, 
preeum  şi ‘ rectamaţiile , şi 
petiţiile unosr oetăţmti din 

t, I m  ij un

surile sesizate se înscrie 
şi faptul că o parte din 
proiectele de hotărîri ale 
consiliului nu sînt avizate 
de către secretar şi nici de 
către comisiile pe domenii, 
iar unele nu sînt însoţite 
de rapoartele compartimen
telor d e ; resort. în  rînd ui 

: deficienţelor se înscriu, tot
odată, o serie de aspecte 
privind emiterea mai m ul
tor certificate de urbanism 
şi autorizaţii pentru mon
tarea unor chioşcuri fără 
comeesisnâ.i'eâ- publică prin 
licitaţie a terenurilor, pre 
cum şi a unor autorizaţii 
de construcţii fără respec
tarea prevederilor legale.

Numeroase situaţii ce vin 
în contradicţie cu prevede
rile legii se întilnesc în 
legătură cu modul de inter
pretare şi aplicare a Legii 
fondului funciar, ceea ce

denotă multitudinea sesi
zărilor şi .. nemulţumirilor 
existente tn raza munici
piului referitoare la această 
problemă

, Intre abaterile de la a- 
iribuţii mai am intim : ne- 
comunicarea la timp a u- 
nor acte administrative lo
cale, nerespectarea perma
nentă a  regulamentelor de 
desfăşurare a şedinţelor 

' consiliului {uneori s-a 
schimbat ordinea de zi cu 
puţin timp înainte de în 
ceperea acestora — n.n.), 
nesupravegherea întocmirii 
corecte a proceselor ver
bale şi redării cu fidelitate 
a opiniilor consilierilor.

Evident, pornind de la 
neajunsurile constatate, co
misia de control a stabilit 
măsurile de rigoare pentru 
intrarea în legalitate.

N1COLAE TtRCOB
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Doctore, m ă lasă memoria ! 
De cînd ?
De cînd ce?
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O  CAM PUŢIN PENTRU 
PRESĂ. La. Orăştie, vînzarea co- 
tidianelor centrale şi a „Cuutptu. 
lui liber“ nu se face decît într.un  
singur punct, situat în incinta 
poştei, aparţinător RODIPET-ului, 
unde aproape zilnic se formează 
aglomerări ce stinjenesc activita
tea ghişeelor şi a cabinelor tele
fonice aflate în aceeaşi încăpere. 
Cam puţin pe linia vinzării pre
sei tntr-un oraş cu peste 25 000
de locuitori. Ce părere ari 
ROTHPET.nl ? (LV.)

O  CASA DE CULTURA DEVA 
V A  IN VITĂ  să participaţi, vi
neri, 19 martie d.c., ara t i ,  la 
seara i e  romanţe, cintece de pe. 
trecere, cele mai îndrăgite me. 
lodti populare, epigrame, „Rfi. 
crofonul vă aparţine", reunite tn 
cadrul unei manifestări, de-acum 
îndrăgite, cunoscute sub generi
cul „Hanul veseliei". N n  vor lipsi, 
vorba organizatorilor •*— instituţia  
gazdă şi S.C. „Bratu şi Tabaeu" 
(Barul Bucureşti-Berlini — „micii 
la sticlă şi berea la grătar". (MM.J

O  REDESCHIDERE. La parte, 
tu l blocului 4 de pe strada Horea 
din Deva. (lîngă alimentara) s-a 
redeschis măcelăria aparţinînd 
S.C. „Deeebdr S.A. Deva. Apro.

vizionată direct de la abator şi 
fabrica de conserve, măcelăria o- 
feră produse de calitate, mai 
ieftine fată de alte unităţi, dato. 
rită evitării adaosurilor comer
ciale ale unor intermediari. (TJ.)

O  GOSPODARI HARNICI. Zi. 
lele frumoase de la sfirşitul săp- 
tăminii au determinat pe m ulţi 
gospodari să iasă ţn  faţa blocuri
lor sau a locuinţelor, la curăţire 
şi înfrumuseţare. Zilnic, atit tn 
Brad cit şi tn Crişcior, sînt vă
zu ţi cei mai harnici gospodari cu 
roabe, sape, lopeţi şl măturoaie, 
spărgtnd gheaţa, degajind molo
zul provenit din zgura aruncată, 
măturîftd aleile şi străzile. Spe

răm că această primă ieşire va 
îndemna şi pe alţii (A1.J.)

O  „INFO MASTERS". Este 
titlul unei noi publicaţii apărute, 
recent, la Or&ştie, sub egida ti
nerei edituri locale „Olahus — 
Comexpres“ S.R.L. tipărită, de
ocamdată, prin metode xerox, de 
către un colectiv redacţional af 
cărui redactor coordonator este 
Florin Muntean. Profitul acestei 
publicaţii este de informatică, 
matematică şi electronică. (LV.)
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o WASHINGTON. Pre- 
şedinţele american Bill 
Ciinton sprijină cu fermi
tate procesul de reforme- 
iniţiat de şeful statului rUs 
Boris Elf în şi nu se aş
teaptă la o aminare a în— 
tîlnirii Ia nivel înalt de la 
Vancouver, prevăzută peni 
tru  luna viitoare — trans
mite agenţia Reuter.

Directorul pentru comu
nicaţii al Casei ÂH>e,
<■*. si e St ««
apreciat că actuala luptă 
pentru putere între Elţîn şi 
parlamentul conservator al 
Rusiei nu este de natură 
să antreneze o modificare 
a datei „summit-ului".

Preşedintele Ciinton îşi 
menţine, cu fermitate, an
gajamentul „de a  ajuta pro
cesul de reforme democra
tice şi economice din Ru
sia" — a afirmat purtăto
rul de cuvînt prezidenţial, 
într-o intervenţie în emi
siunea „în faţa naţiunii" a 
canalului american de te
leviziune CBS. EI a sub
liniat faptul d i Ciinton „iî 
sprijină pe preşedintele El
ţîn — singurul lider rus. 
din toată istoria Rusiei, 
care a fost ales în  urm a 
unui scrutin liber şi demo
cratic".

o CERNĂUŢI- Disputa
privind sediul Asociaţiei 
pentru Cultura Românească 
„Mihai Emincsca" din Cer
năuţi s-a încheiat. Printr-0 
hotărîre a Arbitrajului de 
Stat. repartiţia pentru spa
ţiul acordat tpiţial acesteia 
în clădirea fostei Case Na
ţionale a Românilor a fost 
anulată.

o MOSCOVA. Avem a- 
cum şansa ca preşedintele 
nostru să se transforme 
într-un astfel de şef de stat 
despre care se poate spune. 
..Iată Roosevelt-ul rU s!, de 
Gaulie-ul r u s a  excla
mat Vaier! Zorkin, preşe
dintele Curţii constituţio
nale, la întîlnirea cu zia
riştii, după încheierea lu 
crărilor congresului. El a 
opinat că Rusia a evitat 
varianta neconstituţională 
de dezvoltare, că este „mai 
bine cu constituţie proastă, 
decît fără constituţie".
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De data aceasta nu este 
vorba de un meci de fot
bal sau de rugbi. Pur şi 
simplu, ,este relaţia de e-. 
galitate stabilită între ca
merele de comerţ şi in
dustrie ale celor două ţări. 
în  cadrul acesteia, pe baza 
fondului de know-how dis- 
ponibilizaf de guvernul 
Marii 'Britanii, delegaţi de 
Ia diferite camere de co-

tenţialul de export al ju 
deţului Hunedoara, să con
tacteze parteneri potenţiali 
dintre membrii G.G.I. Bris
tol, să încefce apropieri în 
tre  firmele diri cele două 
regiuni, cu atît mai mult 
cu cit printre membrii 
G.G.I, Bristol se numără 
firme ca Rolls-Royce, Bri- 
tis Aerospace, Clark’s shoes 
(fabrica de pantofi cu 17 006

!-1

merţ britanice au venit în 
România pentru a trans
mite cîte ceva din .expe
rienţa lor pluriseculară din 
acest domeniu foarte tine
relor camere, de comerţ 
române. ,

Domnul Vivian de Silva, 
reprezentant al C.C.I. din 
Bristol şi consilier al De- 
partanţentului pentru Co
merţ şi Industrie al Marii 
Britanii,' a petrecut două 
săptămîni în ţara noastră, 
dini. care o săptămînă la 
Cluj şi una în judeţul Hu
nedoara. Deşi este un om 
care a cutreierat lumea, 
din-' Japonia, Thailanda, 
pîiîă în Chile, Uruguay, 
trecînd prin Polonia, Bul
garia şi Ungaria, este pen
tru prima oară în Româ
nia. Singurele informaţii 
despre ţara noastră i-au 
fost furnizate de lecturile 
din ziarele şi revistele bri
tanice. După propria lui 
mărturisire a fost şocat de 
diferenţa dinţre imaginea 
Rctrnâniei existentă în An
g lii şi . cea din realitate. 
Că atare, în loc să petreacă 
o ^săptămînă la C.C.I. De
va, ■ învăţîndu-ne cum să 
lucrăm, s-a ajuns la con
cluzia că este mult mai 
utff ambelor ţâri şi, desi
gur, membrilor ambelor ca- 
msre- de comerţ, să cu
noască puţin mai bine po-

angajaţi), Banca Loyd’s şi 
altele.

A fost o săptămînă de 
lucru intens,‘cu vizitarea u- 
nor producători, importanţi 
din judeţ eu capital de stat 
şi privat, Ş-au dat mostre, 
oferte de preţuri, urmînd 
ca, odată ajuns acasă, în 
Anglia, acestea să fie pre
zentate în cadrul „Zilei 
României" ce va fi organi
zată de Camera de Comerţ 
din Bristol.

Desigur, gîndind realist, 
trebuie să cunoaştem fap
tul că de la primul con
tact şi pînă la încheierea 
unei tranzacţii, în mod nor
mal trec între 1 an şi 2 
ani, timp în care se face 
schimb de informaţii, par
tenerii se cunosc mai bine, 
capătă încredere unul în 
altul, după care semnează 
contractul. Dar prima con
diţie pentru a realiza ceva 
este cea de a începe să lu 
crezi. Conştientă fiind de 
aceasta, Camera de Comerţ 
şi Industrie a judeţului Hu
nedoara — alături de so
cietăţile comercială din ju 
deţ şi împreună cu acestea 
— a început să lucreze pen
tru promovarea exportului, 
pentru o prezenţă reală şi 
permanentă a produselor 
româneşti pe pieţele lumii.

GHEORGIIE GRUN

Cetăţenii din  Ghelari dau vot 
de încredere consiliului local

Anunţată cu mai multă 
vreme în urmă, adunarea 
cetăţenilor din comuna 
Ghelari, ce a avut loc sîm- 
băta trecută, şi-a propus 
şi a reuşit să ia la bani 
m ărunţi activitatea desfăşu
rată în perioada ce a tre 
cut de la alegerile trecute 
de către consiliul local. Ba 
unii dintre participanţi au 
vrut să provoace acordarea 
unui vot de neîncredere 
consiliului şi în special pri
marului loan Topliceanu. 
Nu s-a întîmplat aşa ceva. 
Important este însă că s-au 
discutat pe larg şi sincer o 
sumedenie de aspecte ale 
vieţii localităţii, spunîndu- 
li-se lucrurilor pe nume, 
fără nici o şovăială. Iată 
de ce considerăm acest 
•fel de manifestări nu nu
mai utile, ci neapărat ne
cesare, din considerentul că 
între cei ce au ales şi cei 
aleşi trebuie să aibă loc 
permanent un dialog viu, 
spre bunul mers al lucru
rilor.

Din multitudinea de as
pecte discutate, le spicuim 
pe cele mai importante şi 
anume cele unde interven
ţia consiliului local trebuie 
să fie mai importantă. Le
gea fondului funciar se a- 
plică cu multă anevoie, de
oarece lipseşte un topome- 
trist. S-ar putea apela la 
topometrişti de mină din 
localitate •  Un mare nu

măr de blocuri şi aparta
mente sînt părăsite şi aflate 
în stadiu avansat de de
gradare, iar consiliul n-a 
reuşit să înfiinţeze asocia
ţia de locatari •  Căldura 
în blocuri este puţină şi 
de foarte m ultă vreme nu 
se mai asigură apă caldă •  
Fosta secţie externă a spi
talului din Hunedoara şi-a 
restrîns foarte mult capa
citatea, astfel că bolnavii 
trebuie să se deplaseze la 
Hunedoara fie şl pentru 
afecţiuni miei •  Iluminatul 
public este foarte sărac •  
Buteliile de aragaz se dis
tribuie apropiaţilor prima
rului şi viceprimarului •  
Tehnicianul constructor al 
primăriei nu prea are ce 
face, întrucît puţini oameni 
îşi fac case noi •  Reţeaua 
comercială este slab apro
vizionată, iar servirea sub 
orice critică •  La consiliul 
local nu se vorbeşte politi
cos cu oamenii şi nu se 
manifestă strădanie pentru 
rezolvarea problemelor r i 
dicate de cetăţeni.

Au luat cuvîntul un mare 
număr de oameni, vorbele 
unora au fost chiar vehe
mente, ceea ce face - din 
adunarea cetăţenească de 
sîmbăta trecută de la Ghe
lari o reuşită, participanţii 
reînvestind consiliul local 
cu încrederea lor.

TRAIAN BONDOR 
Gh. I. NEGREA

NE MUŞCA SAU NU?
Periodic, ne place sau nu, trebuie să revenim asupra 

unui subiect a la rm an t: soarta cîinilor vagabonzi din 
municipiul Deva. Cu riscul de-a intra în contradicţie cu 
cei care se ocupă de protecţia animalelor, facem încă 
un apel la edilii locali, în ciuda grijii lor înverşunate 
dc-a ne asigura paza contra hoţilor, să ia măsuri şi pen
tru protecţia oamenilor paşnici, avînd în vedere că în 
unele zone ale oraşului — spital, piaţă şi prin cartiere 
— sîntem puşi în real pericol, deoarece haitele de cîini 
ne ameninţă cu insistenţă. Este, credem, timpul să sc 
stingă acest nedorit „conflict" între oameni şi cîini. In 
acest sens aşteptăm decizia autorităţilor locale. (N.T.)

O ^  'vi

(Urmare din pag. 1)

*— Cam cu 27 000 litri pe 
lupă, pe care-1 vindem prin 
aepst magazin şi încă intr- 
uri punct de desfacere din 
stţ. Libertăţii. Bineînţeles, 
laptele este insuficient.

Nu v-aţi pus proble
ma unei aprovizionări pro
prii -eu lapte nesubvenţio- 
n â t ; doar sînteţi agent e- 
conomic privat ?

.4- Ne-am pus-o. Am gă
sii,şi oferta, chiar şi cum
părătorii, cu- 80 de lei li- 
triil. Cînd am vrut să ob- 
ţinilem aprobare de preţ ni 
s-s sp.us că' nu avem voie- 
s î ,  ne''aprovizionăm decît 
prin societăţile cu capital 
d e‘Stat. Curat monopol.

^Monopol pe sărăcie, a- 
ckjţugăm noi !

(Mitul abundenţei şi
!■ ţapii ispăşitori
S-a discutat mult despre 

presupusa existenţă a unei 
reţele de magazine de lapte 
şi produse lactate ale u- 
nor cadre cu munci de răs
pundere la S.C. „Devii" 
S;A. Deva, proprietare de 
societăţi comerciale. Aces
tea, se zice ,ar fi aprovi
zionate din abundenţă cu 
lapte, în detrimentul alto
ra. Nu ştim cine şi de ce 
a avut interes să caute ţapi 
ispăşitori pentru penuria 
de lapte de consum, dar 
am văzut un asemenea 
„magazin", cel situat în 
str. Eminescu, la interfe
renţa cartierelor „Dacia" 
şi „Micro 15“, aparţinînd 
societăţii comerciale al că-' 
rei patron este dna Ma
riana Ciobanu, şef birou 
tehnic la „Devii" : un chioşc 
de îngheţată, transformat

in „magazin de lapte şi 
produse lactate", cu care 
autorităţilor acestui oraş ar 
trebui să le fie jenă, a- 
cesta fiind singurul punct 
de desfacere a laptelui 
pentru o zonă ce numără 
cîteva zeci de mii de lo
cuitori. Şi ce lapte ! 100—

de la stat vin cu mare în- 
tîrzicre, iar din ele, în 
primul rînd, îşi ia banca 
ratele la credite, dobînzile 
şi creditele restante, ne-au 
condus la situaţia de a 
încheia anul trecut cu pier
deri. Or, în acest caz, banca 
nu ne mai acordă credite

Există soluţii pentru a 
compensa penuria de lapte?

120 1 pe zi, de trei ori pe 
săptămînă. Halal ţapi is
păşitori pentru penuria de 
lapte !

Nc convine, sau nu, 
concurenţa trebuie 

acceptată

Cu semnele de întrebare 
ridicate de prima parte a 
anchetei, ca şi cu cele care 
au rezultat din cea de a 
două, am abordat discuţia 
cu dl ing. Corneliu Stîr- 
cescu, director, şi econo
mist Sergiu RusU, contabil 
şef la S.C. „Devii" S.A.

— Dle contabil şef, dle 
director, să lămurim mai 
întîi problema datoriilor 
„Devii" către producători, 
fapt ce determină refuzul 
acestora de a mai preda 
lapte la centrele dv.

Ec. Sergiu Rusu : — Chel
tuielile mari cu achiziţia 
şi industrializarea, nivelul 
ridicat al dobînzilor ban
care la creditele luate an 
terior. faptul că subvenţiile

şi astfel trebuie să ne des
curcăm cu forţe proprii. 
Poate să pară nefiresc, dar 
avem şi noi debitorii noş
tri, nici mici, nici puţini. 
Unul este S.C. „Siderur
gica" S.A. Hunedoara, pen
tru laptele livrat ca anti
dot. Dacă ne-ar plăti dato
riile la timp, nu am a- 
junge în această situaţie.

Ing. Corneliu Stîrcescu : 
— Am mobilizat toate re
sursele financiare spre a- 
chitarea datoriilor băneşti 
la producători. Pînă la sfîr- 
şitul lunii martie vor fi 
achitate toate restanţele pe 
1992 şi pe luna ianuarie din 
1993. Am primit pentru 
luna martie repartiţia de 
tărîţe, astfel că şi cu a- 
cestea vom ajunge cu da
toriile la zi. în  aprovizio
narea cu- lşpte brut, însă, 
mai sînt şi alte piedici. 
Din nucleele centralizate 
de producţie (ferme ale 
fostelor asociaţii întercoo-’ 
peratiste sau ale I.A.S.) nu 
mai primim lapte decît de 
la Pui şi Peşteana. Cei

lalţi. nu ştim ce fac cu el.
— Vă spunem noi. îl 

valorifică la concurenţă cu 
societatea „Devii", ceea ce, 
după părerea noastră, nu 
este rău.

— Da, dar în ceea ce 
priveşte laptele de la gos
podăriile populaţiei, ni se 
mai face şi o astfel de 

concurenţă, neloială. Diverşi- 
particulari, proprietari de 
societăţi comerciale, pot

-plăti mai mult ca noi şi 
fac plata pe loc. De valo
rificat însă îl valorifică în 
pieţe, eu ibO de lei litrul, 
realizînd profituri uriaşe 
şi scăpînd astfel şi fiscului 
şi unui control sanitar-ve- 
terinar competent.

Probabil, dar aceasta tre 
buie demonstrat.

Ce concluzii să formu
lăm Ia sfîrşitul acestei an
chete, cînd realitatea este 
una singură : nu este lapte; 
sau cel puţin nu este su
ficient lapte subvenţionat. 
Şi nici puţinul care este 
nu va mai dura mult. Alte 
canale de aprovizionare a 
populaţiei intr-un sistem de 
siguranţă sanitară şi .do 
cinste socială sînt obturate 
în fel şi chip. Am încercat 
în cele două episoade ale 
anchetei noastre să identi
ficăm cit mai multe puncte 
de obturare pe „calea lap
telui" pe care le-am pus 
sub forma cuvîntului tipă
rit Ia dispoziţia factorilor 
de decizie care pot să in
tervină, fiecare în virtutea 
competenţelor sale, pentru 
ameliorarea aprovizionării - 
cu lapte a populaţiei ur
bane şi, în final, pentru 
îmbunătăţirea ei. Dacă e- 
xistă dorinţă de mai bine 
şi consens (ca să folosim un 
termen la modă), se poate.

\

SPORT
Marieta Ucu — 

campioană mondială

Mare bucurie în rîn- 
durile iubitorilor de sport 
din ţara noastră la afla'

Ilcu, cunoscuta atletă de 
la Clubul sportiv Metalul 
Hunedoara, a cucerit la 
Toronto, în Canada, titlul 
de Campioană Mondială 
la sărituri în lungime cu 
performanţa de 6,84 me
tri (sală). Medaliată de 
plai multe ori în marile 
competiţii internaţionale, 
Marieta Ilcu a făcut din 
nou dovada calităţii sale 
de mare sportivă a Ro
mâniei.

Bravo Marieta, multe 
felicitări pentru această 
mare performanţă şi a- 
celeaşi gînduri bune con
ducerii clubului Metalul 
Hunedoara, antrenorului

rea veştii că Marieta Ştefan Beregszaszi (S.C.)

AZI „OPTIMILE” CUPEI ROMÂNIEI 
LA FOTBAL

Azi se dispută meciu
rile din „optimile" Cupei 
României la fotbal, după 
■următorul program : „U“ 
Cluj — Dinamo ; Gloria 
Bistriţa — Rapid ; Univ. 
Craiova — C.S.M. Reşiţa; 
I.G.I.M. Braşov — F.C.

Maramureş; Dacia Unirea 
Brăila — Minerul Motru; 
F.C. Braşov — Selena 
Bacău; Inter Sibiu — Pe
trolul Ploieşti. Partida 
Steaua — Progresul Buc. 
se dispută la 31 martie 
a.c. (S.C.)

B O X

Secţia de box a clubu
lui Metalul Hunedoara se 
înscrie cu frumoase re 
zultate obţinute în ulti
ma perioadă în confrun
tările interne şi interna
ţionale. Astfel, în peri
oada 1—7 III 1993, pugi- 
listul Cosmin Lucaci, ca
tegoria 54 kg — juniori I, 
a obţinut locul II la con
cursul internaţional de

box desfăşurat in locali
tatea Biqloş din Polonia, 
unde au participat spor
tivi din 19 ţări.. In pre
zent, elevul antrenorului 
Cezar Corduneanu se pre
găteşte intens pentru a 
participa în luna august 
1993 la Campionatele e- 
uropene ce vor avea loc 
la Salonic, în Grecia. 
(M. Sîrbu)

S.C. R. METRONOM S.N.C. DEVA
Execută următoarele lucrări :
•  RENOVĂRI APARTAMENTE : modi

ficat compartimentare, montat gresie, faianţă, 
zugrăveli, parchet, tapet, tîmplărie, lambri
uri, instalaţii electrice şi sanitare ;

•  ÎNCHIS BALCOANE : inclusiv geam 
Chltuit, vopsit;

, •  VILE : structură, finisaje exterioare şi 
interioare;

•  CASE DE VACANŢA SAU CHIOŞCURI 
DIN LEMN.

Firma asigură materiale. Informaţii zilnic, 
între orele 7—9 şi 18—20, la tel. 620898 —-

- (353)

S.C. MEVIMPEX S.R.L. ARAD 
IN CALITATE DE IMPORTATOR DIRECT

VĂ OFERĂ :
•  Cu adaos comercial zero, produsele ger 

mane de o‘ calitate superioară :
— Crema „Today” 250 ml
— Crema „Cien” — extras Jojoba 250 ml
— Duş gel 300 ml
— Duş cremă „Alpifresh” 1000 ml
— Şampon „Alpifresh” 2x1 200 ml
— Substanţă de curăţat WC 200 ml 
ARAD — str. Săvinesti nr. 1, tel/fax 0966/

17214, tel. 0966/19431.

MAGAZINUL „ASTER” ALBA IULIA,
CU SEDIUL IN ALBA IULIA,

PIAŢA IULIU MANIU 
(vizavi de Hotel Transilvania)

Oferă spre vînzare:
•  TV color PHILIPS
•  Dublu radiocasetofon PHILIPS
Informaţii telefon/fax : 096/827967. (159)
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Hunedoara—de la lume adunate
EXPLOATAREA 

MINIJERÂ ŢEBEA

Angajează de ur
genţă prin concurs 

•  JURISCONSULT 
C ondiţii: să aibă ve

chime cel puţin 1 an 
in  funcţie.

Informaţii la telefon 
651910. (CEC)

V A W /.V . '.W .V .V A W /

DACIA SERVICE. . 

DEVA

Cu sediul în Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 
261.

•  comercializează a- 
utoturisme Dacia şi 
Oltcit, orice tip, la pre
ţurile actuale ;

•  organizează cursuri 
pentru obţinerea per
misului de conducere,

categoria B, la preţurile 
cele mai scăzute, in 
struirea făcîndu-se în 
poligonul propriu.

•  organizează lici
taţie pentru vînzare de 
mijloace fixe, vizibile 
zilnic între orele 8— 
16 la reprezentanţele 
din Vulcan şi Orăşiie.

Relaţii 'suplimentare 
la telefoanele : 618840; 
625840.; 625841. (157)

•  1LIE D eac; „Primăria 
oraşului să se implice mai 
mult în curăţenie, iar poli
ţia să fie mai drastică faţă 
de cei care sâvîrşesc fapte 
antisociale. Aş face un a- 
pel la toate organele de 
ordine pentru menţinerea

xşi respectarea legalităţii".
•  Sebastian R ădu ţi: „Bi

rocratismul este încă ex
cesiv. Pentru orice apro
bare, cerere, trebuie să 
aştepţi ore în şir. Cred că 
primăria din Hunedoara 
trebuie să se aplece mai 
atent la doleanţele tineri
lor, mai ales pentru a crea 
locuri de muncă". ,

•  Ioan Cunţan; „în pri
mul rînd, .ridicarea nivelu
lui de viaţă, apoi reduce
rea poluării. Vedeţi ce iese 
de pe coşurile combinatu
lui.- Protecţia socială â oa
menilor din combinat".

•  Alina Nemeş : „întreţi
nerea străzilor, a canalelor. 
Din noiembrie mă tot rog 
de cei de la canalizare să 

desfutîde un canal pe strada
- Chizid. Au venit, dar n-au 

rezolvat".
•  Dumitru Buicu : „Cu

răţenia şi ordinea în special 
în microraioanele construite 
în ultimii ani. Apa şi în 
călzirea încă nu sînt re 
zolvate in Micro 5, 6 şi 7.„

-Aprovizionarea este încă 
deficitară, iar preţurile sînt 
mari pentru posibilităţile 
noastre"."

•  Valeria Sîntu : „Preţu
rile sînt mari în raport cu 
pensiile. Curăţenia lasă de 
dorit în oraş. Nu ştiu ce 
face prim arul nostru, dar 
asta este situaţia".

•  Vasile M icul „Q primă 
măsură pe care trebuie s-o 
ia primăria este cea a 
pîinii. La unele cen tre . de

pîine care aparţin direct de 
fabrică se bagă pîine albă 
şi proaspătă, ia r la cele
lalte senii şi ta r e , ' pîine 
care nu se poate consuma 
de cele mai multe ori".

•  Diamanta B alcanu: 
„Iluminatul oraşului. Su- 
răţenia. Huligănimea asta 
te sperie. Nu mai ai cura-

SugeStii pe adresa 
administraţiei locale

jul să ieşi seara pe stradă. 
Căldura rămîne o problemă. 
Deşi nu am avut căldură, 
o lună am plătit taxele co
mune. La noi în bloc este 
o băţrînă care nu are căl
dură nici acum. S-au făcut 
greşeli de către cei care au 
schimbat conductele la sub
sol, în bulevardul Dacia, 
blocul 25, au luat banii, 
bine, mersi, fără să rezolve 
situaţia. Medicamentele sînt 
foarte scumpe. Un tub de 
Lasonil a ajuns la 1100 de 
lei, un- tub ca să te ungi. 
Pensiile sînt iriici. Medicii 
vorbesc foarte urît. în pri
mul rînd se uită la poşetă, 
dacă avem poşeta plină, 
înainte ne permiteam să 
le mai ducem o sticlă cu 
ceva. Acum însă nu ne mai 
permitem. Mulţi sîntem şo
meri. Laptele rămîne in 
Hunedoara o problemă. U- 
nii iau pîine pe cunoştinţe. 
Nu mai departe ieri, nu 
am reuşit să iau pîine de 
Ia magazinul 20. Iar o 
doamnă din Buituri a luat 
pîine fără să aibă dreptul

(cartelă). Multe familii din 
Buituri iau pîine pentru a- 
nimale. S-a mai pomenit 
ca o căpăţînă de usturoi să 
ajungă la 50 de lei, un 
morcov, de asemenea. Fără 
1000 de lei nu poţi să mergi 
la piaţă.

De ce-i permis ca ţigările 
Garpaţi şi Bucegi care e- 
xistă la debite să le vîndă 
ţiganii mai scump în piaţă? 
Mai iau ceva în plus. Nu 
se iau măsuri absolut de
loc. Produsele alimentare 
nu se controlează de multe 
ori. Preţurile sînt exage- 
rate. Kilogramul de oaşe 
a ajuns la 351 de lei".

•  Iordache R otaru ; „Si
tuaţia noastră este gravă. 
Nu s-a modificat nimic. 
Sînt de 80 de ani. Numai 
firma am schimbat-o. Nu 
se găseşte unu să pună 
mîna pe frînă, să rezolve 
problemele grave ale ţării".

•  Adriana Cimpoca : „Cu
răţenia oraşului în primul 
rînd. Sînt multe alimente 
care intră cu termene ex
pirate. Şi aşa oamenii sînt 
destul de deprimaţi".

•  Carmen A flo ri: „La 
blocul cocsărilor (nr. 8) nu 
este gaz. S-a tot promis şi 
asta încă de multă vreme 
că se rezolvă problema. 
Dar..."

•  Un grup de ţigani care 
vînd certificate de proprie
tate : „Primăria să facă 
numai bine pentru oameni. 

Să se schimbe primaru’ ăsta 
că nu-i bun. (că vă lasă să 
faceţi bişniţă în oraş — o- 
piniâ unui- ţrecâtor). Aşa 
trebuie să facă. Domnule, 
noi nu sîntem din Hune
doara",

Nici noi !

A consemnat 
CORNEL rOENAR

S.C. „MINEXFOR" S.A. DEVA 
Str. Minerului, nr. 2 

Organizează licitaţie în ziua de 5 aprilie 
1993, ora 10, la sediul societăţii, apoi în fiecare 
zi de luni pînă la epuizarea stocurilor de utilaje 
propuse pentru vînzare.

Lista de utilaje scoase Ia licitaţie se poate 
consulta la sediul societăţii şi la secţiile noastre 
din Brad, Abrud, Zlatna, Iscroni.

înainte de data licitaţiei se depune 10 la 
sută din valoarea utilajului solicitat.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic 
între orele 7—15 la sediul societăţii şi Ia telefon 
622310, int. 55 -— Serv. Mecanizare. (347}

S.C. „MINEXFOR" S.A. DEVA 
Str. Minerului, nr. 2 -

îi
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Cînd e să te întilneşti eu 
dracu „ori fugi să-l ajungi, 
ori stai să-l aştepţi. Aşa 
cred că s-a întîmplat şi cu 
prietepul meu, Qvidiu. Jur 
că aşa-1 cheamă. I s-a nă 
zărit cum că eu aş fi unul 
care a? putea primi din 
partea lui nişte şuturi. A- 
p.oi; „dş ţe-a învăţat cineva, 
rău te-a învăţat, iar de-ai 
făcut-o după capul tău, 
bine n ai-'avut" !

Păi bine mă, nume de 
poet exilat, tu nu-ţi amin
teşti care au fost idealurile 
politice ale Frontului Sal
vării Naţionale 7  Nu ştii 
că la început s-a înscris 
omul îij F.S.N. 1 (care era 
„om“ bineînţeles !) şi-nţe- 
legeam,, £i ne bucuram că 
tpţi efau oameni cu perso
nalitate în  familial lo r  pe 
cane o vedeam atunci în 
treagă de un crez _ cu noi. 
A-mai trecut vremea şi tot 
mai des se auzeau zvo
nuri precum că nevasta 
cutării feseftist face poli- ; 
tică de extremă dreaptă 
sau că este „penetecedistă".
1. Ne uitam unii la alţi» 
ca nişte speriaţi şi ne ve
nea greu şă  credem. Mal- 
tîrziu s-a observat apari
ţia unui curent care. pe 
mulţi i-a • împins spre 
dreapta. Am spus-o atunci 
răspicat că nu e bine şi 
despre asta şi tu trebuie 
să-ţi aminteşti. Am avut 
curajul ăsta şi se găsesc 
oam eni' care să întărească 
spusele mele, precum că eu 
eram alarmat de aluneca
rea spre dreapta a partidu
lui. Poate tu şi alţii ca 
tine asta aţi aşteptat.

In aprilie 1992 eram Ja 
spital. îmi era bolnav un 
organ pe care sigur tu nu-1 
ai. Atunci şi acolo am dis
cutat iarăşi cu oameni se
rioşi din conducerea parti
dului si cărora le era drag 
F.S.N.-ul (şi mie îmi este 
cît oi trăi, să ştii !) despre 
ce trebuie să facem.

Nu m-am căţărat cum 
zici „,cu dinţii ş i  cu ghea
rele" să candidez pe un 
loc fruntaş, ci am fost pro
pus şi susţinut de oameni 
integri, din F.S.N., pentru 
locul II, cum bine ştii. 
Datorită unor maşinaţii 
de-ale unora ca tine am 
fost împins la Bucureşti

cu un grup de copii din 
Romos, am obţinut premiul 
I pe ţară şi titlu l-de  la 
ureat al Festivalului fol
cloric al pionierilor şi şco
larilor, prilej cu care am 
fost trimis, cu copiii aceştia 
din Romos, pentru un pro
gram special al pomului 
de iarnă la Palatul Pip-

ALO, OVIDIULE, 
TRECI PE RECEPŢIEI

spre coadă şi atunci m-am 
dus acolo, la Petre Roman, 
şi m-am luptat, şi-am cîş- 
tigat ceva. Lupta aceasta 
eu  am dat-o împotriva u- 
nor fesenişti de-ai dreptei, 
'care nu au nimic comun 
cu idealurile Frontului Sal
vării Naţionale.

Eu ţi-o spun şi acum : 
tu şl alţii ca tine itu cores- 
pundeţi idealurilor şi pro.' 
gramului ^cestui partid pe 
care prctindcţl că-1 repre
zentaţi. Pînă cînd Frontul 
Salvării Naţionale nu se 
declară partid de centru 
dreapta nu poate f i  vorba 
despre o corelare între 
vorbă şi faptă. Şi; să mai 
ştii că nu eu am plecat de 
la F.S.N., ci F.S.N.-ul a 
plecat de la mine datorită 
unor jigodii ca tine care 
l-au tîrît în prăpastie, a- 

' bătîndu-1 de la drumul pe 
care pornise.

Zici tu că eram uri mare 
anonim pînă aci ? Eu aş 
lăsa faptele să vorbească, 
fapte pe care oameni din 
breasla mea Ie ştiu foarte 
bine. îţi amintesc şi ţie 
citeva, sau mai bine zis, 
îţi spun că poate tu nu 
le-ai ştiut. în  anul 1972,

merilor. Ai tu cunoştinţă 
că lai această întîlnire au 
participat doar trei şcoli 
din ţară : şcoala din Scor- 
niceşti, o şcoală fruntaşă 
din Vrancea şi şcoala din 
Romos, pe care sînt mîn- 
dru că iun reprezentat-o a- 
colo ?

Tot în această perioadă, 
la Romo.şel, de unde sînt 
eu de ohîrşie, s-a înţîmplat 
o activitate pe parcursul a 
trei zile dedicată pregătirii 
şcolarilor pentru apărarea 
patriei. Eu am fost promo
torul şi sufletul acestei ac
ţiuni de mare răsunet na
ţional şi care contribuia nu 
numai la scoaterea mea din 
anonimat, ci şi a locurilor 
pe care le reprezint printr- 
un film pe care o echipă 
de reporteri şl operatori 
l-a dat pe postul naţional 
de televiziune timp de 25 
de minute. Grezi că a fost 
chiar aşa de uşor?

Gînd am fost conducător 
de instituţie şcolară, am 
fost primul pion care a 
contribuit ia ridicarea a 
două localuri de şcoală cu 
care astăzi mă mîndresc 
fiindcă în ele încap bine 
copiii noştri, _____

Aş putea fi acuzat de 
orice ,dar ultimul lucru 
de care cineva ar putea şă 
mă acuze, aşa cum o faci 
tu, eşte cel de „curvă poli
tică". Eu cred că pentru 
cei care mai -bine cunosc, 
rămîn, vorba românului, 
„prost de sincer".

Adu-ţi aminte că atunci 
cînd partidele de dreapta 
luptau morţiş să introducă 
punctul 8 din Proclamaţia 
de la /Timişoara în Legea 
electorală, F rontul Sal
vării Naţionale a fost cel 
care s-a opus din ră sp u  
teri acestui act discrimina
toriu. După tine .este nor
mal, este fair-pldy, ca a- 
celaşi p a rtid . să : propună 
ulterior pentru funcţia 
supremă în stat lin susţi
nător înflăcăraţ al. acestui 
puneţ 8 ? Astea se cijeamă. 
„prin ţip iiri^  domniile 6- 
vidiu ?

In ce priveşte alternativa 
de guvernare pe care- o 
vezi foarte normală, ea 
este .normală ca şi . tine. 
Apropos, am auzit că şi 
voi a ţi propus o alterna
tivă la  nivel de judeţ. E- 
adevărat că doamna Bo- 
bariu â fost propusă : la 
vîrf ? E-adevărat că, cu 
toată zbaterea ta, nu ţi 
s-a oferit decît un pbst.de 
„femeie de serviciu" la A- 
sociaţia handicapaţilor ?

Ovidiule, m-am mai o- 
pus cîteodată celor care 
te considerau o nulitate. 
Dar acuma văd că eşti nu 
numai atît. Las-o naibii de 
ambiţie de gazetar. Nu vezi 
că te-ai ramolit ? Dacă 
vrei să ai o ocupaţie, des
chide şi tu o gogoşerie, tot 
e vremea privatizării !

In numele tatătyi, al 
fiului şi al sfîntului duh, 
mă rog să-ţi dea Dumnezeu 
minte. Amin !

Praf. NICOLAE 
CĂTĂNieiU 

primarul comunei Romos

ROMCEREAL R.A. DEVA
Închiriază, la licitaţie, spaţii de depozitarei 

în judeţ.
Licitaţia va avea loc în data de 29 martie^ 

1993.
Informaţii la sediul ROMCEREAL din De

va, str. Ardealului, nr. 1, telefoane 611335 sau 
615322. (34

Angajează de urgenţă :
•  strungari
•  mecanici reparaţii utilaje
•  jurisconsult — vîrsta pînă la 45 ani
•  absolvent cu studii superioare (medii)te 

vorbitor al limbilor engleză şi germană.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic în

tre orele 7,00—12,00 de la sediul societăţii si 
prin tel. 622045 şi 622310. (347}s

S.C. „CONDOR" S.A. DEVA (fost TAGCM;
DEVA)

Vinde la licitaţie publică mijloace fi* 
.pentru construcţii şi dotări gospodăreşti.

Lista nominală poate fi consultată la sedii 
societăţii, str. Avram Iancu, bloc H 3, telefo; 
611960, 612060 si la SUT Deva, str. Depozitelor, 
nr. 21, telefoane 621625, 626157.

Participanţii vor achita o taxă de partici
pare de 250 lei şi 10 la sută din preţul de în
ceput pentru licitaţia obiectului dorit.

Licitaţia va avea loc la SUT Deva, în fie
care zi de miercuri, ora 10,00, începînd cu date 
de 14. 04. 1993, pînă la închiderea listei. (169)

S.C. PRQEXCOM — TOUR S.R.L.
Deva, 22 Decembrie, 202 

Vinde en gros 
•  BANANE'
Adaos comercial, 4 la sută. (4127) £

S C. INFOMIN S.A. DEVA 
(Fostul Centru de informatică minieră al 

Regiei Autftupme a Cuprului Deva) 
Oferă spre vînzare următoarele produse :

"

Calculatoare PC-AT 286, PC-AT 
PC-AT 486, variantele DX sau SX 
Calculatoare de birou cu 10, 12 sau 14 
digitaţi 
Copiatoare 
Faxuri .
Imprimante Panasonic cu 9 sau 24 $ce, 
format A 4 sau A 3

•  Consumabile : ribboane, diskette. etc. ;
•  Elemente hard de reţea
•  Alte produse electronice ■ (
Relaţii se pot obţine la sediul 'firmei, Deva, §

str. 22 Decembrie nr. 37/A, telefon 095-613919, 
fax 095-611718.

(148)

S.C. TUTUS TRANSPORT IMPEX S.R.L.
DEVA:;';.':':.

str. Kogălniceanu nr. 10, Deva, telefon 619387

•  VINDE en gros la preţuri avantajoase:
— bluze, tricouri şi pantaloni pentru copii
— bluze, tricouri şi geci pentru adulţi 
Produsele sînt din import Turcia. Adaos

comercial zero. (CEC)
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a n iv e r s a r i
•  MULŢI ani fericiţi ii 

urează iui Gurza Toader 
părinţii, bunicii şi fraţii la 
Împlinirea celor 14 primă- 

(3069)

V-ÎNZĂRI-
CL A P Ă R Ă R I

•  VÎND casă, central,
5  camere, două băi, încâl
cire centrală, garaj, depen
dinţe. Tel. 661144. (3825)

•  VÎND apartam ent două
cernere, gaze. Simeria, str. 
Cloşca, bl. 10, ap. 24, preţ 
Informativ 1 700 000, nego
ciabil. Informaţii zilnic 
după ora 15. (3931)
'i •  VÎND apartament în 
Orâştie, patru camere. Tel. 
«17099. (3944)
i; •  VÎND Oltcit Club, fa
bricaţie 1991, 14000 km sau 
pentru ca la re  contract a- 
pattam ent Deva (exclus 
Micro 15). Informaţii, O- 
efiştie, tel. 641164. (3942)
■ 0 VÎND fin de calitate, 
bl tona Vele!. Deva, tel. 
013880/ (3930)
,  •  VÎND Lada 1200. De- 
**l, tel. 617324. (3917)
j  »  VÎND apartament două 
efemere. Deva, Micro 15, 
tfl. «5, tel. 611747, după 
dra 16. (3919)
, 0 VÎND drujbă electrică.

Relaţii, str. Minerului, bl. 
m , ap. 13, sc. 1. (3924)
.  «-VÎND garsonieră gaz 

confort I, e ta j 1, 
Informaţii, tel. 

Şt familia Haidu. (3926) 
i- 0 VÎND 6 mp parchet şi 
butelie aragaz. Deva, 
Creangă, bl. 29, sc. E, ap. 
$6. /  (3928)
i  0 CAUT loc de veci ur
gent în  cimitirul ortodox 
Brninescu. Oferte la tel. 
815160. ©rele 17—19. (3915)
» •  VÎND vitrină cu sticlă 

cristal, Deva, tel. 616510, 
I r t le  16—19. (3912)
10 VÎND casă Deva, ‘Ştir, 

f .  Viaţi imire seu, nr. 11, 
Ungă Fabrica de Pline 
fVeche), (3909)
i 0 CUMPĂR autoturism 
Dacia 1300—1310, grav ava- 
l i a t t ,  vînd ARO 10 stare 
t0Şţţm bună. Tel. 731199, 
\ " ' r ' ' (3819)
' •  VÎND videoplayer A- 
te i ,  sigilat, (140 000). De- 
tm. Al. Romanilor, bl. 21* 
dp. 35, după ora 16, (3951) 
'• 0  VÎND maşină înghe
ţată. stare perfectă, în ga
ranţie. Informaţii tel. 096/ 
«3154. (3952)
I 0  VÎND videoplayer Pu

pai. Teă. 625572. (3953)
’ • 0 VÎND casă Buituri, str. 
Cătureni, nr, 45. Informaţii 
ţbm. Brănişca, sat Boz, nr. 
8 0 , Drâgoi Mîron, (3954)
; •  v în d  VW Passat. ne- 
«imatrtcuîat. ţuică- de casă. 
Boşorod tel. IB9. <3466)
' •  VÎND motocicletă IJ 
* 0 . Bîrcea Mică, nr. 59. 
i'f'f. ■ "V'- /(37S4)

HUNEDOARA vlnd e- 
t»j casă, 74 mp, str. Cloş- 
pa nr. 1, tel. 0991/24146. 
n (105810)
•la VIND maşină de înghe-1 

ită. Informaţii tel. 618823, 
7293. (3943)

/  •  SOCIETATEA Agricolă 
Ardeleana Sintandrei vinde 
la licitaţie fînare (metalice), 
inventar mărunt, spaţii 
(grajduri) pentru închiriat. 
Licitaţia are loc în fiecare 
vineri, ale săptămînij între 
©rele 11—14. (3958)

i 0  VÎND teren arabil 2000' 
mp, zona Almaşu Sec, tel. 
«2432: (3946)
r 0 VÎND Dacia 1300, stare 

perfectă. Deva, tel. 618771, 
©rele 17—19. (3960)
' •  VîND Dacia break.

an fabricaţie 1987, 57000 
km, stare foarte bună şi 
Opel Kadett, an fabricaţie 
1981, partea dreaptă ava
riată. Spini, 54. (3961)

•  VÎND Trabant Hyco-
mat 601, an fabricaţie 1987. 
Deva, cartier Dorobanţi, 
bl. 30, ap. 23. (3962)

»-*—* -* —*—*—*—* —*—•—*

© VÎND apartament 
două camere parchetat, 
hol central. Micro 15. 
Deva, tel. 629766.

(3920/3921)
-*—*—♦ — * — *—.**-*..

•  VÎND apartam ent 3 
camere, cu îmbunătăţiri, 
Hunedoara, bdul Traian, 
nr. 4, bl. T 2, ap. 43. (3511)

0 VÎND casă cu gră
dină, corn. Veţel, nr. 165. 
Informaţii vineri, sîmbătă 
şi duminică, familia Belei.

(3965)
•  VÎND doi junei de 3 ani.

Almaşu Sec, jnr. 63, tel. 
629247. (3966)

•  SC Procomscrv MBM 
SRL Deva vhide en 
gros ciocolată Kiss — 
115 lei, pufarin Fari- 
nel, alcpol dublu rafi
nat, ulei floarea soare
lui im port, Grecia. In
formaţii tel. 95/615053, 
Deva, str. M, Kogălni- 
ceanu, bl. 14, lîngă 
magazinul Ulpia — in
trare prin gang. (3980)

© VÎND cuier de perete 
capitonat (200—120 cm), 
uşă balcon lemn masiv şi 
uşă intrare locuinţă lemn 
masiv. Tel. 623447. (3977)

•  VÎND apartament două 
camere. Deva, bdul Bâl- 
cescu, bl. 2, sc. C, ap. 36, 
tei. 621236, orele 14—16.'

(3976)
•  ylND apartament 2

camere, confort sporit De
va, bdul Bălcescu, bl. 3, 
sc. G, ap. 8. (3971)

•  VlND butelie aragaz.
Deva, te l  619051. (3978)

•  VlND maşină de spă
lat Automatic sigilată. Tel. 
614822. (3984)

•  VlND urgent preţ a- 
vantajos Opel Rekord, De
va, tel. 626512 şi 624658.

' ■ (3975)
•  VÎND două capsatoare

sticle, congelator cu motor 
şi cîntar 10 kg Mp Balanţa 
Sibiu. Tel. 614592. (3988)

•  VÎND videoplayer A- 
kai, nou, preţ 135000 lei. 
Deva, bloc A 10, ap. 74. 
cartier Gojdu, ora 16—21.

(3997)
•  VÎND apartam ent con

fort I, două camere Deva, 
Gojdu, bl. B  6, et. 4. ap. 
12. (3995)

•  VÎND apartament două
camere, confort I, Deva, 
Gojdu, tel. «2413. (3994)

•  VIN© 10 tone; fin, c a - .
li ta te I. Informaţii Hune
doara, t e l  724347. (3509)

•  VlND player Aiwa, cu
telecomandă ,nou, 135 000 
lei. Tel. 712780. (3514)

•  VlND sau închiriez 
convenabil Dacia 1310, stare
‘ perfectă. Tel. “5T8S77? (3517) -

•  VtND radiocasetofon 
sigilat Meeaton, fără adaos 

comercial. Tel. 717310. (3518)
•  VÎND imobil central,

cu posibilităţi de activitate 
comercială. Tel. 728470. zii- 
nic 16—18. (3519)

•  VÎND generator produs
curent 220 şi maşină de 
spălat vase, convenabil. Tel. 
722598. (3321)

•  VÎND Trabant 601, cu 
piese de rezervă. Hune
doara, Traian Vuia, 3/40.

:L-v (3524)
•  VlND două tone grîu.

Hunedoara, teL 729488, după 
ora 17. (3525)

•  VlND maşină tricotat
nouă, japoneză Brother KH 
710. TeL 717427. (3528)

•  CUMPĂR Renault 5 
avariat. Informaţii Hune
doara, tel. 718409, 724387.

(3515)
•  VÎND urgent Dacia 

1310. Deva, tel. 627876.
(4014)

•  VÎND Dacia 1310, fa
bricaţie decembrie 1992. 
Deva, tel. 615672, după 
orele 16. (2748)

•  VÎND televizor color
Elcrom, cu tub nou. In 
formaţii după ora 18, 
617407. <-2747)

ÎNCHIRIERI

•  ÎNCHIRIEZ garsonieră
persoană fizică sau juridică, 
ultracentral, et. 1. Relaţii 
tel. 613743. (3955)

•  OFER spre închiriere 
apartament 2 camere, la  1 
parter, pentru spaţiu co
mercial. Tel. 620815, Deva.

(3990)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SClilMB garsonieră
Geoagiu Băi cu Hunedoara. 
Tel. 738375. - (3516)

•  SCHlStB apartam ent 4
camere cu 2 şi diferenţă, 
similar zonă centrală. In
formaţii 617235, orele 16— 
18. : “ (3915)

OFERTE 
DE SERVICII

•  INCOTA Atlas Reisen
Sibiu efectuează transport 
persoane şi pachete pe.ruta 
Sibiu — Deva — Fraga — 
Nurnberg — Hetibronn — 
Stuttgart, în datele de 
17, 24, 31 martie şi pe ruta 
Sibiu — Deva — Frankfurt 
— Dortinund din 31. 03, 7, 
14 aprilie. Informaţii, în
scrieri : tel. 618882, orele 
16—21. (34571

•  EXCURSIE în Polonia
organizează SC Tranşcolect 
SRL Orăştie, pentru 
miercuri, 24 martie 1993. 
Informaţii şi înscrieri la 
teL 641869 Orăştie şi 620050 
Deva. (3934)

•  CAUT familie serioasă
pentru întreţinere gospodă
rie ţărănească şi pămint 
în sat Băieşti (corn. Pui). 
Ofer locuinţă şi 2/3 din 
produsele obţinute. Infor
maţii Deva, teL 614985, 
după ora 16- (3918)

•  CAUT femeie 40—50
ani îngrijire copil 3 ani, 
la domicilia. Deva, Doro
banţi, bl, 27, sc. C, ap. 42 
dtlpă ora 16. - (3964)

•  ŞOFER posesor Viză
Germania îmi ofer servi
ciile, Vînd Citroen BX 16 
TRS benzină, an fabricaţie 
1986, Opel Âscona 1608, 
an fabricaţie 1979, stare 
bună, neînmatriculat. Tel. 
095/616264. « (3959)

1
•  EFECTUAM pe bază 

de comandă fermă trans
port de persoane şi marfă 
îrt ţară şi în Germania 
(curse rapide). Informaţii 

la tel 956/17293 Deva. (3940)

0  OFER servicii menaj, 
îngrijire copii, după ora 
15,36. Relaţii Devâ; te l 
612196. (396?)

PIERDERI

0 PIERDUT legitimaţie 
veteran de război, pe nu
mele Arieşan Ignat. Se 
declară nulă.

•  PIERDUT legitimaţie 
serviciu, eliberată de „Si
derurgica" SA Hunedoara, 
pe numele Onica Gheorghe. 
se declară nulă. (3512)

•  PIERDUT legitimaţie 
serviciu, eliberată de „Si
derurgica" SA Hunedoara, 
pe numele Radu Daniel. 
Se declară nulă. (3513)

DIVERSE

e  CU autorizaţia . 1647/ 
15. 08. 1990, s-a deschis ac
tivitatea independentă re 
prezentată prin Hoca Ro- 
zalia din Deva, Zamfirescu 
11/29, avînd ca obiect de 
activitate confecţionat şl 
desfacere tricotaje, croitorie 
etc. (3945)

•  SECŢIEI Contagioase 
din Spitalul Deva, cu multe 
mulţumiri doamnelor doc

toriţe, asistente şi infirmiere 
pentru îngrijirea bolnavei 
Holda Rozalia, din partea 
doamnei Constantinescu.

(3055)

COMEMORĂRI ; /

\

0 CU durere în su
flet fiul, fiica şi ne
poţii anunţă trecerea a 
şase luni de la dece
sul bunului lor tată şi .

. bunic ■ '■•■jvi
HKLD EUGEN

,■ (3941)

DECESE

•  CU inimile zdro
bite de durere, fiica 
Larisa, ginerele Nicu- 
şor şi nepoata Amalia 
anunţă dispariţia ful
gerătoare a reîui care 
a fost cel mai bun ta tă . 
din lume, .

NICOLAE CHIOSA 
înhum area va avea 

loc în data de 18 m ar
tie 1993, la  Cimitirul 
Gh. Apostol, din Hu
nedoara. Dumnezeu să-l 
odihnească In p ace !

(3523)

•  TRAIAN — tată, 
Sandra — fiică anunţă 
cu adlneâ durere în . 
suflet încetarea dirt 
viaţă, într-un tragic 
areident ,a oriei oare 
a fost o bună fiică şi 
mamă, : -
ing. M1HAELA ADAM
în vîrstă de numai 29 
de ani. Inmormîntarea 
joi, 18 martie 1993, 
la Cimitirul Ortodox 
Gh. Apostol din Hu
nedoara. (3526)

0  MATUŞILB . Anişca, 
Ileana, Maria şl verişorii 

Ioan, Traian, Neiu şl Aurica 
aduc un ultim omagiu celei 
care a  fost

MI IIA BL A (LI A)
(3526)

I

I

S.C. AGROMEC S.A. DEVA

str. Depozitelor nr. 10, tel. 621902, 622195 
Vinde grape disc GDP-1,8 şi GDP-2,2. 
Aceste grape sînt cu 4 baterii dispuse m

I „X“ şi se obţine o foarte bună calitate a pregâ-| 
firii terenului pentru semănat, (154)|

I

. PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA
|  ORG ANIZEAZĂ
- In data de 5 aprilie a.c., orele 10, la sediul 
I Prefecturii judeţiilili Hunedoara 
j  C O N  C U R S  . .
; pentru ocuparea postului de secretar la :
| •  Consiliul Municipal Deva
« Condiţii de participare : studii superioare ' 
| juridice şi minimum 2 ani în funcţii adminis- | 
' trative sau juridice. j
I Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. ţ

I611850, int. 128. (175)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA

i

A N U N Ţ A

v Organizarea licitaţiei directe in ziua de 15 * 
| aprilie 1993, ora 8,00, la sediul Instituţiei — | 
* pentru vînzarea blocului cu 2 apart. +  spaţii ' 
| comerciale la parter In satul Boş, Hunedoara. | 
j Relaţii suplimentare privind procurarea do- j 
I cumentaţiei şi înscrierea la licitaţie se pot ob- I 
1 ţine la Primăria municipiului Hunedoara, tel. j 
I 09/712543. (173) •

\

REGIA AUTONOMA MUNICIPALĂ DE 
GOSPODĂRIE COMUNALA ŞI LOCATIVĂ 

HUNEDOARA « re*»

I

A N U N Ţ A  

Organizarea licitaţiei directe în ziuă de 6.
04. 1993, ora 8,1a sediul unităţii, pentru inchi

I
f

M

I
V -

J

1
!
| rierea următoarelor spaţii cu altă destinaţie, j 
J avînd profilul de activitate, după cum urmează: *
J •  str, Gh. Lazăr, nr. 4 — comercializarea | 
i produselor agroalimentare ; <■ ̂  ■ - *■ ' ,
I / •  str. Dr. p . Groza, nr. l l  *-w comerciali- (
* zarea-produselor agroalimentare. %
|  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul |
J regiei, din bdul Republicii, nr. 5, telefoane : J 
l 711554 sau 712007 Hunedoara, (174) i«i •" '"<*
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Mobilier din plastic Grecia, pentru grădină 
si terasă vă oferă

S.C. SPECTRA ROGER S.R.L. 
unic distribuitor al 
S.C. FERFELIS PLAST 
in judeţul Hunedoara
Deva, str. Simion Bărnutiu, nr. 36, tel. 

095/616210. f 7
Aşteptăm comenzile dumneavoastră. (4121)

S.C. „IÎIBLIOFOR" S.A. DEVA

(fost Centrul de librării)
Vinde en gros şi en detallle din stoc i
•  jucării import (150 repere)
•  carte diversă
•  articole de papetărie
•  imprimate tipizate şi rechizite de birou. 
Informaţii la sediul firmei, din strada Piaţa

Unirii, nr. 10 şi la telefoanele: 615237, 611597, 
616767.

FIRMA CREEAMOD S.R.L. DEVA. 
str. Vulcan, nr. 27, tel. 622326 

Angajează zece croitoresc calificate. (4124)
I

S C. IO-IO A « S TRANSIMPEX S.IU). 
cu sediul în ORADEA, bdul Dacia, nr. 30, bL 

D57, ap, 9, fax 099/153168, tel. 099/112640
Oferă spre vînzare
•  Ulei GRECIA, fără colesterol, Îmbuteliat 

la flacon plastic de 1 1, Ia preţul de 580 lei, ctt 
adaos comercial — zero.

Societatea efectuează si transportul comen
zii. v ■ (170)
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Tiparul executat la S.O. „POLIDAVA" S.A. DJLVA ^  - _


