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APELUL MAH&STHUI AECEA
Mănăstirea Recea, din Judeţul Mureş, 

cu hramul Adormirea Maicii Domnului, 
de curând înfiinţată, respectiv 15. I®. 
1391. a primit în dotare o simplă clădire, 
deer cu pereţi ridicaţi ţi fără nici un 
aport material sau financiar din partea 
statului sau Biserieii Ortodoxe.

Cu ajutorul diferitelor instituţii ţi în. 
treprinderi, s-a reuşit punerea la punct 
a acestei clădiri, ce constituie aşezămân
tul mănăstiresc de Ia Recea»

Întrucât acest aşezământ este situat 
intr-un vechi cimitir, ntt se poate con
strui o gospodărie anexă necesară pen
tru ca această mănăstire să poată exista.

fn această situaţie, Primăria Ungheni, 
pentru a ne veni în ajutor, ne-a oferit în 

• mănăstirii un spaţiu pe care 
se Mia o construcţie Uşoară, total dete- 

ee a folosit cândva drept sală
duh.

Pe acest teren, conducerea mănăstirii 
s-a gândit că ar fi foarte bine, având în 
vedere rolul profund umanitar pe care 
îl are un aşezământ mănăstiresc, ca pe 
lângă înfiinţarea unei gospodării anexe, 
să se construiască ttn aşezământ pentru 
oamenii în vârstă şi un mie orfelinat.

în această situaţie, finindu-se seama şl 
de actuală conjunctură economică, rugăm 
agenţii economici cu capital de stat sau 
privatizaţi, pe oamenii cu frica lut Dumne
zeu ca, în măsura posibilităţilor, să ne a- 

jute cu sume de bani, pentru a se putea rea
liza acea construcţie cu profil seeial, a- 
vând încredere că aportul pe plan ma
terial se va regăsi şi pe planul spiritual, 
atât de palid conturat, mai ales astăzi. 
Contul nostru este 45.10.7552 BC- Tg. Mu
reş. ■'"■■V ~ Aspect din pregătirea specifică la Grupul judeţean de pompieri Deva.
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M. CU ESTE INTERESUL ?
Dl Guide Tomuti, şeful 

Ocolului Silvic „Retezatul", 
apg un mare necaz. Nu sin
gurul, «Jar, oricum, unul 
dintre cele mal serioase cu 
care se confruntă in a- 
ceastă perioadă. Iată,, pe 
scurt, despre ce este vorba. 
Chiuveta lacului de acu
mulare al Hidrocentralei 
Râu Mare — Retezat este- 
scoasă din fondul funciar. 
In partea dreaptă a aces
teia se află Parcul Naţio- 
nal Retezat. Acum, apa nu 
este la cotele normale. 
Chestiunea este că fâşia 
din jurul lacului, deci din
tre oglinda apei şi drumul 
de contur, este păşunată de 
aproximativ 20G0 de oii 
„Noi — ne spune şeful o- 
colutui, ne omonim ca a- 
ceastă porţiune să aibă 
permanent plantaţii prin 
regenerare naturală, pen

tru ca apa să fie limpede 
şi curată, iar alţii acceptă 
ca oile să distrugă această 
zonă"!

Am aflat că ;,alţii" nu 
sunt decât „Reneîul" î Cei 
de la Ocolul silvic au men
ţionat de mai multe ori 
că nu au nimic împotriva 
zootehniei, dar la un lac de 
acumulare cum este- cel în 
cauză nu poate şi nu are 
voie să existe un teren 
nestabilizat. Nu putem de
cât să-i dăm dreptate dlui 
Tomuti când spune că 
ceea ce se întâmplă acolo 
este pur şi simplu bătaie 
de joc. Mai ales că ocolul 
silvic face baraje îh munte 
pentru a aduna apă lim
pede pentru lacul de acu
mulare, iar aici oile degra
dează solul.

Al cui o fi oare interesul?
V. NEAGU
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Calomnia loveşte de preferinţă pe cei 
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In ajutorul oaminilor
NECĂJIŢI

Farmacia umană priva
tizată, deschisă de curând 
pe strada Dorobanţilor, din 
Deva (lângă Oficiul far
maceutici, vine zi şi noapte 
In, sprijinul bătrânilor, 
pensionarilor, handicapaţi
lor. Dna farm. Rădica 
Darie, patroana farmaciei, 
ne spunea: „La apelul fă
cut la telefoanele 615771,
621909 ne deplasăm şi la 
domiciliul oamenilor în

suferinţă. La orice oră din 
zi şi noapte. Pe baza pre
scripţiilor medicilor de 
specialitate asigurăm me
dicamentele de trebuinţă. Ne 
gândim să-i luăm Io evi
denţă pe toţi cei care au 
nevoie de anumite produse 
farmaceutice pe termen 
îndelungat. La solicitările 
dumnealor vom răspunde 
cu toată solicitudinea".

Gh. I. NEGREA

SA FIE

PLINE..
— Priviţi cât se poate 

cuprinde Cu ochii hotarul 
comunei noastre. Om lângă 
om la lucrul câmpului. Fie
care acolo unde îşi are 
pământul lui. în zona noas
tră, mai cu seamă în Va
lea Mureşului, se arată că 
vom avea recolte bune — 
ne spunea dl ing. Valentin 
Ciobanu, primarul comunei 
Ilia.

— Ziceaţi, fiecare om pe 
pământul lui. înseamnă 
că a avut din toamnă sta
bilit, a ştiut să-şi pregă
tească locui unde îl mun
ceşte,

t  Da. Aşa cum ziceţi. 
Avem foarte puţine cazuri 
unde oamenii nu se îm
pacă. Dar le rezolvăm.

— Bucuria cea mare es
te eă pământul va da bel
şug.

— Mai' bun ca în alţi 
ani. Locuitorii satelor, cu
noscuţi şi harnici gospo
dari, dacă şi ploaia îi va 
sprijini, vor obţine recolte 
mari. La grâu, la porumb, 
la legume şi zarzavaturi...

— La ora aceasta — era 
ora 9 — nu găseşti gos
podar în casă. Toţi sunt 
pe holdă ■— ne spunea dl 
Ionel Cacuci, primarul co-

Gh. I. NEGREA

(Continuare în pag. a 3-a)

© EXODUL,. Mai ales la sfâr
şit de săptămână se produce un a- 
devărat exod al automobiliştilor 
hunedorent spre Cluj. Fiecare cu 
interesul lui, însă atracţia cea 
mare se pare că este spre „Ca- 
rttas". Să le dea Dumnezeu noroc 
la toţi! (N.T.)

© MAGAZIN „COMTIM" LA 
PETROŞANI. In Petroşani, pe 
strada i Decembrie la nr. 90 în 
îeeul unde până nu de mult era 
un magazin „Alimentara", spa
ţiul a fost închiriat de renumitul

holding „Comtim", care a şi tre
cut la amenajarea unui magazin 
pentru produsele cu aceaştă 
marcă. Lucrările sunt în plină 
desfăşurare. (I.C.)

&  PESCARI RĂUFĂCĂTORI. 
Acest semnal l-am primit din 
satul Gothatea, comuna Gura- 
sada. Nemulţumirea localnicilor 
faţă de pescarii ce vin în zonă 
este perfect întemeiată, având tn 
vedere faptul că aceştia, la sfâr
şit de săptămână, se Instalează 
pe malul Mureşului, unde tale 
copaci pentru a aprinde focuri 
seara ş i , noaptea. Faţă de ase
menea practici, cineva trebuie să 
interpină pentru a le curma. 
(N.T.)

0  CINE-A SCOS ŢĂRUŞII? 
Dl Lugojan Cozma, consilier din

Dobra, s-a prezentat la redacţie 
pentru a adune mulţumiri pri
marului comunei Burjuc care a 
făcut împărţirea terenului ce a- 
parţine a peste 20 de proprietar} 
din comuna Dobra, aceştia ur
mând să fie puşi în posesie. Răul 
provine însă de la faptul că ime
diat după ce au fost bătuţi ţă
ruşii care marcau proprietăţile, 
cineva, mânai de gânduri necu- 

, rate, s-a găsit să scoată aceşti 
ţăruşi. Aceasta este o mare ne
dumerire a oamenilor şi totodată 
un semn de întrebare pentru ei? 
(N.T.)

© „MINERUL“ GURABARZA 
IN STRAIE NOI. De curând la 
Restaurantul „Minerul" din Gu- 
rabarza, S.C. „Patlbar Ambasa
dor" S.R.L. din Brad a deschis

o unitate unicat: cabaret. Pro
grame — miercuri şi vineri de la 
orele 20,00 până... Produse de pa
tiserie, cofetărie, . răcoritoare etc. 
se asigură din abundenţă. La te
lefonul 656448 se pot rezerva lo
curi. Poftiţi / (Gh. I.N.)

© TIP TOP. Clubul copiilor 
Brad a' organizat, de curând, 
concursul Tip Top, două ediţii, 
la care au participat concurenţi 
de şase şi, respectiv, zece ani, 
iar în data de 12 iunie a.e„ un 
număr de 50 membri al cercu
rilor clubului au efectuat o ex
cursie la Cluj-Napoca. Activităţile 
au fost sponsorizate de S.C. „U- 
nlvers" S.R.L., Primăria oraşului 
Brad şi întreprinderea de trans
port local. (M.B.)

•  VIENA. Trimisul spe
cial al Rompres, Romeo 
Nădăşan, transmite: înce
putul acestei săptămâni a 
coincis, la Viena, în con
textul Conferinţei mondiale 
asupra drepturilor omului, 
CU acţiuni susţinute de 
condamnare a farsei judi
ciare de ia TiraspoL După 
ce, în cursul dimineţii, în 

zona rezervată organizaţiilor 
neguvernamentale au fost 
puse afişe do către Comi
tetul Heîsinîd pentru drep
turile omului din Repu
blica Moldova, în care se 
cere încetarea procesului i- 
legal al „grupului Başcu", 
mostră flagrantă de încăl
care a drepturilor omului, 
în jurul orei amiezii a fost 
difuzat textul apelului or
ganizaţiilor neguvernamen- 
tale din România prezente 
Ia reuniune:

„APEL către participanţii 
la Conferinţa mondială a- 
supra drepturilor omului 
pentru oprirea farsei' de la 
Tiraspol, Republica Mol
dova. 7 :

Suntem deosebit de în
grijoraţi do continuarea 
farsei judiciare care J are 
loc in Republica Moldova 
în ceea ce îi priveşte pe 
cinci din cetăţenii acestei 
ţări — Ilie Ilaşcu, Andrei 
Ivanţioc, Alexandru Leşco, 
Tudor Petrov Popa şl Petru 
Gudiac, luptători devotaţi 
pentru respectarea dreptu
rilor omului şi a libertăţii 
poporului din Republica 
Moldova. Principalul scop 
•al acestei farse judiciare 
este să-i elimine pe aceşti 
oameni din viaţa socială, 
prin condamnare la moarte.

Aşa-numita judecată de 
la Tiraspol este de fapt un 
proces politic, care repre
zintă, în principal, o în
călcare a drepturilor o- 
mului. Autorităţile ilegale 
autoinstalate prin forţă în 
estul statului, suveran Mol
dova, sprijinite de forţe 
susţinute de Armata a 14-a, 
sunt nelegitime.

Cei cinci cetăţeni ai Re
publicii Moldova sunt in
criminaţi doar din cauză 
că sunt „români" şi pa
trioţi, ceea ce în fapt re
prezintă o atitudine xeno
fobă faţă de poporul ro
mân şi încalcă principiile 
de bază ale drepturilor o- 
mului.

Solicităm tuturor guver
nelor şi Organizaţiilor ne
guvernamentale internaţio
nale, Conferinţei mondiale 
asupra drepturilor omului, 
să acţioneze imediat pen
tru a stopa această mon
struoasă crimă împotriva 
umanităţii şi a salva vie
ţile celor cinci tineri lup
tători moldoveni pentru 
drepturile omului, demo
craţie şi justiţie socială".



PETROŞANI - în  miez de tranziţie

0 A
Salariaţii Oficiului Judeţean pentru Protecţia Con

sumatorului (de mărfuri sau servicii) nu şomează 
nici un moment. Zi de zi de dimineaţa până seara 
ei sunt în teren urmărind, fiecare în specialitatea sa, 
să impună : o tehnologie de fabricaţie riguros respeo- 
tată, cinste şi corectitudine în servire ca şi în evi
denţa şi circuitul actelor însoţitoare de marfă, respec
tarea în produs şi servire a normelor sanitare şi sa- 
nitar-veterinare, corectitudine şi promptitudine în ser
vicii şi alte aspecte.

Nu stau în expectativă nici un moment nici re
prezentanţii altor organisme ale statului ale căror 
atribuţii, bine exercitate, trebuie să conducă la res
pectarea legii şi la perfecţionarea organizării vieţii în 
societatea românească de tranziţie.'

Şi totuşi ei nu au răspuns tranşant la. întrebarea 
din titlul acestor rânduri.

La solicitarea ziarului nostru şi din iniţiativa şe
fului oficiului mai sus citat, doctor Mihai Rudeanu, 
cu câteva zile în urmă, i-am însoţit pe domnul inginer 
Gheorghe Socaciu — şef de birou în cadrul Oficiului 
Judeţean pentru Protecţia Cumpărătorului şi domnii 
Vasile Negrilă şi Romulus Căstăian — comisari ai 
Gărzii Financiare, în activitate pe la diferiţi agenţi 
economici din Petroşani. Ceea ce a rezultat — în cele 
ce urmează.

P Â IN E A  N O A S T R Ă  C E A  D E  T O A T E  ZILELE  

E REA, D O M N U L E  PR EFEC T !
Cam aşa s-ar putea re- troşani este cea mai

zuma plângerile făcute de 
locuitorii Văii Jiului, în 
majoritate mineri, la Pre
fectura Judeţului Hune
doara, cu privire la ca- 
i litatea pâinii pe care o 
consumă zilnic. Urtde s-ar 

r fi putut interveni mâi 
convingător decât la fa- 

; bricantul de pâine, sqcie- 
; tatea comercială „Spicul" 
Valea Jiului S.A., socie
tate cu capital de stat ?

Hai întâi, o constatare 
. care spune multe. Potri

vit afirmaţiei domnului 
inginer Ion Ungureanu — 
inginer şef al S.C. „Spi- 

; eul“ —, acest agent eco
nomic este singurul pro
ducător de pâine în Pe
troşani. Concurenţă, nu 
glumă ! Dar ce pâine se 
fabrică, şi mai ales cum, 
Ia fabrica din Petroşani 
a societăţii? Aspectul său 
comercial îl putusem 
constata mai de dimineaţă 
la magazinul alimentar de 
pe bulevardul 1 Decem
brie al S.C. Imserval 
S.R.L. : deformată, cră
pată, nerumenită, ne
marcată. Cântărim, sub 

‘ ochii fabricantului, un lot 
din sortimentul pâine al- 

■ bă simplă de 1800 gr. 
In medie minus mare la 
gramaj la ieşirea din cup
tor. „A fost întrerupere de 
curent şi şarja a stat mai 
mult în cuptor!“ — o- 
biectează fabricanţii, aşa 

”cg refacem cântărirea din 
. altă şafjă E bine. Cân
tărim şi dintr-o şarjă din 
sortimentul „franzelă 

'Dâmboviţa", de 600 gra- 
mfe. In loc de 615 gr la 
ieşirea din cuptor, re- 

• zultă în medie 577 gr. 
Minus-39 grame la fiecare 
franzelă. îndoielile co
misarilor Gărzii Finan
ciare cu privire la corec
titudinea înscrisurilor de 
consumuri de făină în 
fişa de fabricaţie, care 
denunţă oarece plusuri de 
făină în magazie, nu mai 
sunt îndoieli, ci devin 
■certitudine. Franzela este 
de o calitate şi un as
pect mai mult decât în
doielnic.

— Domnule inginer şef, 
întrebăm, ceea ce iese pe 
poarta fabricii din Pe-

bună pâine care se poate 
fabrica la această secţie 
(cea mai mare din cele 
ale Societăţii „Spicul" 
s.n.) ?

— Eu apreciez că, ex
ceptând produsele reali
zate în cuptoarele tunel, 
produsele noastre satisfac 
din punct de vedere ca
litativ.

Dacă aşa consideră dom
nul inginer şef, cei ce dau 
banii pe ele nu consideră 
la fel.

* Vizităm sala de dospire 
a semifabricatelor. îl în
trebăm pe dl Gabor Csa- 
mas, cocător — şef de 
echipă, dacă condiţiile în 
care dospeşte pâinea sunt 
cele prevăzute de tehno
logie. „In fabrica asta 
nu sunt condiţii pentru 
făcut pâine buriâ“ — ne 
spune fără echivoc. Şi nu 
trebuie să fii specialist 
ca să-ţi dai seama de 
asta. Pâinea trebuie să 
dospească la 28 grade, 
dar în toată fabrica n-ai 
să găseşti un termometru 
de perete. Ca să facem 
cântăririle de probă a 
trebuit să apelăm la u- 
nicul cântar din fabrică, 
care, se pare, este folosit 
doar la apariţia vreunor 
organe de control.

Poate fabricanţii de 
pâine de aici se întreabă 
de ce ajunge pâinea de- 
formată la magazin. Pen
tru că pe lângă faptul 
că nu sunt igienice, na
vetele din plastic mai 
sunt şi rupte.

Cum se stă cu igiena 
în fabrică ? Iată ce ne 
spunea un brigadier, dom
nul Mihai Pisarenco: 
„Din trei halaţe, câte tre
buie să primim pe an, 
avem câte unul. Ca să 
nu se rupă îl purtăm doar 
cârid vin inspecţii, Din 
trei duşuri lâ vestiar, 
funcţionează unul, şi a- 
cela cu apă rece".

Dar ce să mâi vorbim 
de igiena oamenilor ? Co
misarii Gărzii Financiare 
descoperă în stocul de 
drojdie o mare cantitate 
de drojdie compactată cu 
pete de mucegai pe ea 
Este drojdie din import 
din Turcia (şi cu asta

Desen de C-T1N GAVRILA

ne-au pricopsit turcii, nu 
numai cu acadele). Cer
tificat de garanţie nu e- 
xistă pe ea.

Ce să mai adăugăm ?
- Că informaţia despre pro
dus, obligatorie în dru
mul acestuia spre consu
mator lipseşte cu desă
vârşire? Cami din aceste 
motive este pâinea aşa

cum este la Petroşani. 
Confiscarea drojdiei al
terate şi amenda de un 
milion de lei, aplicată so
cietăţii comerciale „Spi
cul" Valea Jiului, consti
tuie măsuri blânde. Dar 
sunt singurele pe care le 
îngăduie, deocamdată, le
gea.

ÎN  V Â N Z A R E  —  M Ă R F U R I  

C U  G A R A N Ţ I E . . .  P E N T R U  

ÎM B O L N Ă V IR E A  S IG U R A  

A  C O N S U M A T O R U L U I
Despre magazinul ali

mentar din strada 1 De
cembrie al Societăţii Co
merciale „Imserval" S.R.B. 
a mai fost vorba mai sus. 
Dintre multele mărfuri 
expuse spre vânzare în 
rafturi şi vitrine frigori
fice, privirile ni s-au o- 
prit şi asupra unor cren- 
vurşti care păreau cam 
„obosiţi". Nu şi la preţ. 
Acesta era destul de vioi 
— 2053 lei kilogramul 
Când i-am mirosit am 
avut convingerea că. dacă 
cineva o fi mâncat o bu
cată din ei înseamnă in
toxicaţie garantată. I S-a 
solicitat doamnei Eva 
Rokoczi— patroana so
cietăţii — certificatul de 
garanţie. Lipsă. Şi chiar 
dacă ar fi existat, la ce 
mai folosea ? Marfa fu
sese adusă la magazin în

26 mai. Ne aflam în 15 
iunie. In stocul unităţii 
se găseau 46 kg din a- 
ceastă marfă — . otravă 
care continua să fie ofe
rită spre vânzare.

— Ce aveţi de zis 
doamnă Rokoczi despre 
această tentativă a dv. 
de â intoxica populaţia o- 
raşului?

— Iertaţi-mă, n-o să se 
mai repete!

„Iertarea" a constat 
dintr-o amendă între 
100 000 şi 1000 000 de 
lei, aplicată la cota ma
ximă, contravenienta a- 
vând avantajul de a 
plăti pe loc sau în 48 
de ore jumătate din mi
nimum. Am avut impre
sia că dna avea banii 
deja pregătiţi pentru a- 
ceastă eventualitate. E

vident, marfa în valoare 
de 94 438 de lei a fost 
confiscată în vederea dis
trugerii.

La" magazinul nr. 2 al 
S.C. „Diamant" S.A., şefa 
de unitate, Angela De- 
mian, comercializează sa
lam „Caraiman", cu ter
men de garanţie depăşit, 
act ce i-a adus o amendă 
de 500 000 de lei, bine
înţeles tot în condiţiile de 
a plăti pe loc jumătate 
din minim şi interzicerea 
de a mai vinde marfa 
respectivă în valoare to- 

! tală de 73 398 de lei.
Filiala din Petroşani a 

S.C. „Retezatul" S.A. De
va — societate de comerţ 
en-gros — deţinea în stoc 
pentru a livra la cerere 

diferiţilor agenţi comerciali 
1800 kg de margarină, în 
valoare de 413 000 de lei, 
cu termen de garanţie de
păşit. Marfa îi fusese fur
nizată de societatea co
mercială „Oltenia Po

dari" S.A. Galanton, fur
nizorul— producător i-a 
dat angrosistului la mână 
un fel de „indulgenţă" 
numită prelungire de ga
ranţie, prefăcându-se a 
nu cunoaşte prevederile 
legii privind prelungirea 
garanţiei unei mărfi: pre
levarea de probe din a- 
cea marfă, efectuarea de 
analize din probele res
pective şi, în funcţie de 
rezultate, decizia de pre
lungire a termenului de 
valabilitate cu specifica
ţia pe ce perioadă, sau 
retragerea lotului respec
tiv din circuit, reintrodu
cerea sa în fabricaţie şi 
reconferirea parametrilor 
iniţiali; reambalarea măr
fii cu specificarea noii 
date de fabricaţie şi a 
noului termen de garan
ţie.

Aşa se procedează în 
conformitate cu legea. 
„Indulgenţele" nu folo
sesc la nimic.

C Â Ş T IG I,  P Ă G U B E Ş T I, N E G U S T O R  

TE N U M E Ş T I

Pe adresa Oficiului Ju
deţean pentru Protecţia 
Consumatorului a sosit o 
scrisoare scrisă într-o no
tă de năduf şi maximă 
indignare. Este scrisoarea 
domnilor Ştefan Bolea şi 
Artur Szabo din Petro
şani.

în urmă cu peste un an, 
dumnealor au cumpărat 
prin filiala din Petroşani 
a societăţii comerciale 
„Karma" S.R.L1 din Bucu
reşti, societate la care 
sunt acţionari şi cei doi 
asociaţi ai magazinului — 
filială, respectiv domnul 
Iosif Rus şi doamna Sanda 
Florea, câte un televizor 
color marca „Megavision", 
respectiv „Samsung". La 
scurt timp, — aşa a fost 
karma lor (cuvântul de 
origine japoneză traducân- 
du-se aproximativ prin 
soartă) — televizoarele 
s-au defectat. Repede îna
poi cu ele la „Karma". 
Dar cei de care depinde 
soarta cumpărătorului de 
la magazinele „Karma" 
n-aveau cu ce să le schim
be, aşa cum prevedea 
clauza la cumpărare. Şi 
timpul a trecut, şi cele 
două supertelevizoare — 
tot oarbe şi mute. S-a 
ajuns în justiţie. Judecă
toria Petroşani a decis o-

bligarea vânzătorului lcţ 
a livra în loc două tele
vizoare similare sigilate, 
în stare de funcţionare. 
Dar preşedintele Judecă
toriei Petroşani a dispus 
suspendarea executării de
ciziei, întrucât, între timp, 
reprezentanţii din Petro
şani ai Karmei au intro
dus cerere de recurs.

La acest punct al „po
veştii vorbei" am ajuns 

. şi noi la Petroşani. Dom
nul Iosif Rus nu pare 
prea contrariat de faptul 
că cei doi păcăliţi cu te
levizoarele bat la toate 
uşile. E dreptul lor. După 
cum dreptul domniei sale 
a fost să facă recurs la 
o decizie a instanţei ca- 
re-1 obliga la repararea 
prejudiciului. Cât timp 
va mai dura până atunci? 
Nu se ştie.

Mai dornic de a tranşa 
conflictul cât mai repede, 
pe cale amiabilă, în fa
voarea celor doi cumpă
rători, domnul inginer 
Gheorghe Socaciu — re
prezentantul O.J.P.C., „ca
de la pace" cu domnul 
Iosif Rus. Până la data 
de 5 iulie cei doi cumpă
rători să intre în posesia 
televizoarelor aşa cum şi 
le-au dorit şi le-au plă
tit. Trăind şi văzând...

Când, deci, vom avea o protecţie reală a consu
matorului ? Un răspuns tranşant la această întrebare, 
care să ţină şi loc de concluzii la pagina de faţă, un 
răspuns posibil ar fi acesta :

•  Când concurenţa va fi una reală a ofertei de 
bunuri şi servicii şi nu una care să tranşeze răspun
sul la întrebarea „care dintre noi se va îmbogăţi mai 
repede 7“;

•  Când va fi definitiv înlăturată impostura ma
nagerială şi omul de afaceri va fi un om de afaceri 
şi nu un afacerist oarecare;

•  Când vor fi aduse pe banca acuzaţilor —_ la 
propriu, nu la figurat — prin legi drastice, draconice, 
dacă va fi nevoie: hoţia, nimicnicia, tendinţa de că
pătuială pe buzunarul omului amărât, laşitatea, co
ruperea şi coruptibilitatea funcţionarului de stat în
vestit cu puterea de a aplica legea în spiritul şi litera 
sa.

Numai atunci!
Pagină realizată de ION CIOCLEI



S p e c i f i c a r e U/M Realizat 
mai 1993

în % faţă de: 
Mai Aprilie 
1992 1993

Producţia industrială
Stoc de produse finite în industrie

mii. lei 27469,4 101,6 ’ 99,6

la 31. V. 1993 mii. lei 15276,5 X ' 123,6
Productivitatea muncii în industrie 
Numărul mediu al salariaţilor

iei/pers. 273510 104,6 99,8

din industrie pers. 100433 97,1 99,8

Producţia de construcţii montaj 
realizată de societăţi comerciale

1476,4 114,8de antrepriză cu sediul In judeţ mii. lei X

Export
Producţia principalelor produse 
industriale

mii $ 8054 110,7 107,8

— huilă netă mii to 307 102,2 100,3
— oţel mii to 91 101,0 110,7
— laminate mii to 73 110,0 102,4
— ciment mii to 50 100,0 76,9
— bere mii hl 30 76,9 83,3
— came tăiată în abatoare to 903 66,7 134,2
— lapte de consum mii hl 2 27,7 89,9

pâine '
Efectivele de animale la 31. V. 1993

5633 73,6 68,7

Bovine 0, cap. 92733 974 102,0
— populaţie cap. 87279 404,9 102,5
Porcine cap. 987335 734 106,7
— populaţie cap. 87441 106,8 106,2
Ovine cap. 240188 100,6 95,1
— populaţie cap. 227244 102,7 92,7
Păsări cap. 2021356 88,4 105,9
— populaţie cap. 740158 1054 117,0

S Ă  F I E  H A M B A R E L E  P L I N E . . .
(Urmare din Pag. 1)

munei Boşorod. Nu există 
palmă de pământ nelu
crată...

Dar aplicarea preve
derilor Legii fondului fun
ciar, în ce stadiu se află ?

.— Din moment ce oa
menii îşi lucrează pămân
tul înseamnă că au pă
mânt Că unii au dreptul 
la mai mult, în alte zone 
din hotarul satelor, la mai 
multe suprafeţe de pă
şuni vom stabili cu consi
lierii noştri. Dar înainte 
de toâţe să muncim pămân
tul pe care-1 are fiecare.

Pădurenii, aşa cum 
i-am cunoscut de nenu
mărate ori la ei acasă, 
pe dealurile împădurite, 
ori pe văile Poienii Rus- 
căi, sunt asemănători mo
ţilor din munţii alăturaţi... 
Domoli, măsuraţi, buni 
lucrători ai pământului şi 
grijulii cu locurile din 
jur. Iubesc şi cultivă 
pomii, dar şi vitele, oile, 
într-un cuvânt sunt. pă- . 
mânteni. Am fost în ul
tima vreme, frecvent, pe 
una din văile care „a- 
duc" în lunca Cernii pâ- 
raiele care, după ce în 
creierul munţilor izvorăsc 
limpezi şi răcoroase, e- 
şuează în canalul cu nu
me impropriu de râu 
Cerna.„ Tragedia Cemei 
nu mai impresionează pe 
nimeni, se pare că acest 
„mort" se târăşte prin 
Hunedoara, total abiotic, 
spre a intra în Mureş 
şi a otrăvi şi acest râu, 
şi aşa mai departe...

Revenind la subiectul 
propus, undeva la nici 
jumătate de ceas de mers 
cu o maşină, de la castel 
în sus, Zlaştiul este încă 
viu, adică - îşi merită nu
mele de apă, apă vie; 
optimiştii prind chiar 
păstrăvi până în sus, la 
cascade, spre Valea Bo-

— Este ora 11. Era sta
bilită şedinţa consilierilor.

— Consilierii sunt ţărani 
harnici, oameni de frunte 
ai satelor. Stăm în mici 
şedinţe seara târzia De 
dimineaţă până seara sunt 
pe câmp, la lucru. Fie
care este interesat să mear
gă şi treburile lui, dar şi 
ale comunei

— Pe hotarele comunei 
Geoagiu am văzut puzderie 
de oameni la lucru.

— Ca în această primă
vară nu am simţit o mai 
mare dragoste de pământul 
care i s-a atribuit de drept 
celui care asudase pentru 
el — ne spunea dl ing.

ului. Un miracol, nu ? 
De la singuratica şi pare- 
se greu rentabila cabană 
„Prislop", ici-colo, o casă- 
două. dau mărturie lo
cuirii umane, valea e mai 
mult gâtuită, cu scurte 
deschideri, iar natura se 
etalează măreaţă în soli
tudinea sa, verdeaţa ar
borilor predomină, caii 
pasc în pace prundul u- 
nui fir cristalin de pâ
râu... Cel mai larg spa
ţiu, la răscrucea spre

Cornel Igna, primarul co
munei.

— Dar vor rămâne su
prafeţe de pământ nelu
crate, dle primar?

— Pentru cine vrea să 
muncească pământul, nu. 
Dar trebuie să înţelegem 
că nu putem da fiecăruia 
acolo unde vrea. Toţi cer 
în ţarină, la pământ bun. 
Dar şi pământul şi legea 
sunt pentru toţi.'

...Vrem să credem că spu
sele celor trei primari simt 
vrerile sătenilor din Ilia, 
Boşorod, Geoagiu. Pe bunii 
noştri cititori îi aşteptăm 
şi cu alte veşti...

mult o... carte. De piatră 
şi lemn. o carte de măr
turie. în jurul morii, mai 
cu seamă în wekend-uri, 
oamenii caută, firesc, col
ţişorul de natură unde, 
preţ de câteva ceasuri sau 
o noapte-două, să scape 
de anxietatea cotidiană. 
Numai că una e să-ţi a- 
legi colţişorul reveriei şi 
tihnei In bunăcuviinţă de 
acel loc şi de stăpânul 
său, pădureanul, alta e 
să-l batjocoreşti ! • Mi-a

Dl Gheorghe Novac, 
din Deva, str. Aurel 
Vlaicu, ca veteran de 
război a primit cu ti
tlu de împroprietărire, 
la reforma agrară, o 
suprafaţă de teren în 
satul Batiz, în locul 
numit „Bocşa". Tere
nul respectiv, care este. 
destinat păşunatului, se 
află comasat intr-o 
tarla pe care o foloseşte 
„Agrosim" Simeria. 
Necazul cel mare por
neşte nu atât de la 
faptul că dl G.N. nu 
primeşte nimic în 
schimb pentru pămân
tul respectiv (deşi i 
s-ar cuveni la fel ca 
şi celorlalţi proprietari 
aflaţi în aceeaşi si
tuaţie — n.n.), ci de 
la gândul că, atunci 
când se va aplica im
pozitul pe teren, va 
fi nevoit să-l suporte

Necaz mare
cu

din pensie, ceea ce este 
cu totul nefiresc.

Spunându-ne că a 
fost de mai multe ori 
la Simeria şi la pri
măria Călan pentru a 
clarifică situaţia pă
mântului, dar n-a ob
ţinut decât vagi pro
misiuni, dl Novac do
reşte să nu mai fie 
tergiversată soluţiona
rea cazului. „Aşa cum 
am trăit 70 de ani 
fără să folosesc acel 
teren, cât îmi va da 
Dumnezeu sănătate voi 
trăi şi de acum încolo 
— zice soţia —, dar 
mă gândesc că nu este 
normal ca eu, în cali
tate de proprietar, să 
nu beneficiez de nici 
un folos,, ci, în plus, 
să mai fiu obligat să 
plătesc şi impozit".

Soluţionarea cazului 
în speţă şi a altora si
milare necesită impli
carea cu răspundere a 
celor ce trebuie să ia 
o decizie dreaptă. 
(N.T.)

micul sat Ciulpăz, adă
posteşte, romantică şi a- 
proape inutilă, o moară...

Aparţine familiei Mi- 
ron Gabor, om la peste 
şaptezeci de ani, truditor 
la sapă şi la coasă, om 
al locului. Mi-a arătat cu 
reţinută mândrie inscrip
ţia celui ce a întemeiat 
moara, în 1945, scrijelind 
pe o placă din lemn cu 
înflorituri artistice, pe 
jgheabul făinii, anul 
construcţiei şi numele. O- 
mul s-a întors în ţărână, 
moara a rămas şi a folosit, 
prin vremuri, pădurenilor 
risipiţi prin pădurile dese, 
aşa că acuma pare mai

arătat baciul Miron 6a- 
bor, coborât un ceas de 
la coasă, cum „turiştii" 
noştri fac focuri enorme, 
tivite cu pietre din pâ
râu, pe pajiştea menită 
păscutului vitelor şi Oi
lor, după ce îşi trag ma
şinile „la căpătâi", adică 
pe iarba astfel terfelită şi 
focurile astea nu ard 
doar uscăturile găsite prin 
pădure, ci şi arbori tă
iaţi la câteva palme de 
pământ, ba mai mult, 
chiar puntea pe care o- 
mul o aruncase peste un 
mic pârâu adiacent, a- 
bătut de la moară ! Pe 
un frumos platou riveran

am văzut, cu dânsul, ce) 
puţin 18 urme cât roata 
carului, arse, fiecare din 
turiştii cu pricina având 
ambiţia să pârjolească cât 
mai mult ■

Cât despre resturile „ci
vilizaţiei"... Bietul pârâu 
se împleticeşte în anve
lope, bidoane, sticle, sâr
me, hârtii, chiar şi o... 
uşă de „Dacie", abando
nată, probabil de vreun 
„garaj ist" grăbit Câtă 
batjocură! Bătrâna care 
păzeşte câteva capre şi 
oi, din Ciulpăz, priveşte 
spre toate astea cu o ex
presie greu de definit. 
O puteţi bănui singuri. 
Baciul Gabor vrea să dea 
locul unuia iubitor de 
spaţiu natural, care să 
pună în acest loc nişte 
pruni, meri, nuci, poate 
că astfel turiştii de speţa 
celor cu năravuri vanda- 
liee nu vor mai dărâma 
îngrădirea, vor ocoli cu 
maşinile şi focurile locul 
ăsta, dar eu mă gândesc 
cum vor respecta astfel 
de inşi pomii roditori, 
dacă ei nu respectă nici 
ceea ce este acum ?!

Binecuvântată ţară, 'vi

nii nu-ţi merită, prin ce 
fac, dreptul de. a se bu
cura la sânul tău !

EUGEN EVU

BASCHET

Finala pe ţară a Cupei 
F.R. Baschet la juniori

La Sala sporturilor din 
Deva s-a desfăşurat finala 
pe ţară a Cupei Federaţiei 
Române de Baschet ju
niori, care a adus la start 
cele mai bune echipe de 
juniori II din. ţară, câşti
gătoare merituoase ale ce
lor 5 serii zonale. în ur
ma disputării unor jocuri 
deosebit de atractive pe 
parcursul celor trei zile 
de întreceri, în finala pen
tru locurile 1—2, dispu
tată duminică, echipa 
C.S.S. Poli Timişoara, pre
gătită de prof. Mihai Bolcu 
şi prof.- Mircea Albu, în
vinge cu 68—61 echipa 
C.S.S. Unirea Iaşi, la ca
pătul unui joc cu deosebite 
valenţe tehnice, tactice şi 
spectaculare, tinerii bas
chetbalist! timişoreni ocu
pând locul I şi câştigând 
Cupa F.R. Baschet, ediţia 
1993. -

Pe un merituos loc III 
pe ţară s-a clasat echipa 
C.S.S. Deva, antrenor prof. 
Csaba Safar, având în 
componenţă jucătorii A- 
drian Florescu, Florin So- 
man, Cristian Rad, Cornel 
Mihu, Horaţiu Moldovan, 
Zoltan Safar, Claudiu Cos- 
taş, Florin Ursu, Cosmin 
Răduţ, Daniel Pleşa şi Că
tălin. Tufeanu. Pe locul 
IV s-a clasat echipa C.S.S. 
Giurgiu, iar pe locul V — 
Liceul de educaţie fizică 
nr. 9 Constanţa.

Locul III pe ţară, ocupat 
de C.S.S. Deva, demon
strează posibilităţile vii
toare ale tinerilor baschet- 
balişti deveni, care, îm
preună cu foşti jucători de 
marcă, plecaţi nu de mult 
din Deva la echipe divi
zionare A din ţâră, şi care 
şi-au exprimat dorinţa de 
reîntoarcere acasă, doresc 
să reactualizeze tradiţia 
baschetului devean prin 
formarea unei echipe de 
divizia B seniori în oraşul 
de la poalele Cetăţii.

Subliniem buna organi
zare a acestui turneu fi
nal pe - ţară prin sponso
rizarea de către firmele 
deVene : Bankpost, Nagy şi 
Zsok, Florcom, Grecom, Ho

tel Decebal, Bibicu 
F.N.C. Mintia, care prii 
oamenii deosebiţi din cor* 
ducerea lor sprijină cor 
creţ activitatea sportivă 
performanţă.

Tot în perioada lunii 
iunie, C.S.S. Deva a paţ?f 
licipat cu up număr dtf 
cinci echipe de copii (Inşi' 
tre.ll şi 13 ani) la turneul, 
interjudeţean de mipibas* 
chet de la Satu Mare, undefi 
dintre cele 24 de echipă 
înscrise.în competiţie, e- 
chipele devene pregătite de 
prof. Livia Reclaru şi prof. 
Rozalia Safar au obţinut 
rezultate meritorii, confir- ‘ 
mând ascensiunea basche
tului devean. La grupa de. 
copii de i l  ani, echipa pre
gătită de prof. Rozalia Sa-i 
far a ocupat locul I — re- i 
mafeându-se jucătorii Bog
dan Chiriacescu, Luciad; 
Stănculescu, Bogdan Dră- 
goi, Gabriel Azoiţei, Dănuf 
Palici şi Răzvan Kurcoţ ’ 
La aceeaşi categorie dS 
vârstă, 11 ani, echipa con- 
dusă de prof. Livia Re- / 
claru ocupă locul II da- , 
torită bunelor prestaţii 
talentaţilor jucători Ds 
Moldovan, Liviu Aron, 
rius Sârbu, Claudiu Mihai. 
lache şi Cristian Istratt£ 1 
I-a categoria de vârstă, J3[. 
ani, echipa condusă de 
prof. Rozalia Safar şi for-, 
mată din jucătorii OviditJ 1 
Hain, George Munteaiţ 
Cătălin Iancu, Paul Sufli. 
dulescu, Adrian Fiac, Mai#, 
rius Burza şi Cosmin-Vă» 
zaru s-a clasat pe locul 10-' 
devansând mai multe ce» 
tre cu tradiţie in baschetul 
naţional.

De apreciat faptul, cŞ 1 
majoritatea baschet baliştilo* 
aflaţi în pregătire la C.S.J 
Deva posedă multiple ca 

• lităţi care bine valorificat 
pot să-i conducă în viitfl
spre marea performanţă,
ideea dezvoltării în De 
a acestui frumos spori: _ 
cărui dinamism şi utilitate 
sunt indispensabile în deZS' 
voltarea fizică multilaterală 
a copiilor.

Prof. MIRCEA SÂRBU, 
colaborator

VÂNZĂRI- : 
CUMPĂRĂRI

•  Vând autoturism Ford
Fiesta, fabricaţie 1979 şi 
Opel Kadett, fabricaţie 
1981, neînmatriculate, Va
ma plătită, preţ 800—1300 
DM. Bojin Iulius, sat Peş- 
teniţa, nr. 51. (lângă Ha
ţeg). (7748)-

•  Cumpăr apartament
cu 2—3 camere în oraşul 
Haţeg. Relaţii la tel. 095/ 
770533-' (7750)

•  Cumpăr apartament cu 
2—3 camere în oraşul Brad. 
Relaţii la tel. 095/651247.

(7750)
•  Vând apartament 2

camere, confort I, ultracen 
trai sau schimb cu garso

nieră central, plus diferenţă 
Tel. 611759. (7747)

•  Vând Dacia 1300 ca 
mionetă. Tel. 618678. (774-

•  Vând Dacia 1300, ne
cesită reparaţii. Deva, tei 
095/612058. (7744

•  Vând loc casă cu şură 
fundaţie casă şi livadă '• 
Cozia nr 12. Tel. 613961

(6971
3 Vând video - Orion si

gilat. Tel. 619460. (7î.ol/

• Vând motor ARO Bra-1
şov în perfectă ştare, :
funcţionare, schelă elec-i 
trică pentru construcţii 
Piat, utilizabilă pana la e» , 
tajul 4. Tel. 613777, (7751)

•  Vând gogoşerie (chioşi 
mare, 2 încăperi). Deva, staţ . 
Minerului, bună pentru i* . 
limentară sau depozit ei) 
gros, cu. instalaţie apă şp 
curent 380 V, cameră vi
deo — casetă normală. Pa
nasonic. Tel. 622017. (7750)

•  Vând butelie aragai
normală. Tel. 722921, dup» 
ora 16. (77541

•  Vând motor 45 cp, 3, 
pistoane, Diesel, preţ nC* 
gociabil, cutie viteză AB<3 
244, rulotă 400 km. Deyşâ 
str. Mureşului, nr. 27 A

<7751*
•  Vând câine DalmaţiaA 

în vârstă de 3 luni, preţ
negociabil. Deva, tel. 623673 
orele 15—22. (752$

•  Vând masă sufragerii 
12 persoane, plus 6 scaune
ipiţate. Tel. 624634. (7755}
• Vând Dacia 1310 breakţ

1 .)89 şi Dacia berlină, 1987, 
Deva, str. Vulcan, nr. Iţ 
el. 625717. (7758)

• Vând maşină pentrd 
afon. nouă. Tei. 770533, 
Taţeg. 800000 lei. (7741}
3 Cumpăr urgent buteliei 

, idrmală" 40000 lei. Asigur 
runspor.uL Tel. 641133.- 

.(7742)



ŞS’s'iă
f a m

VÂNZĂRI-
CUMPARARI

•  Vând Dacii break şi
Dacii berline, stare bunâ, 
fabricaţie 1988, 1JD89, 1990, 
'ARO Diesel, platformă ca 
motor de Braşov 1987, 1988. 
Gabor Ioan, str. Dragoş
Vodă. nr.l8,tel. 625050.

(7673)
•  Vând Simpson 250.

Deva, cartier Dacia, bl. 
35/47. (6928)

•  Vând rulotă amenajată
pentru spaţiu comercial, 
vizibilă în piaţa Bejan. In
formaţii tel. 623039, după 
ora 14. (6920)

•  Vând videoplayer A-
tcai, tel. 731522. (7720)

•  Vând canapea cu ladă,
dulap anexă, 4 scaune ta- 
pjţale, masă extensibilă, 
«tel. 628871. (7726)

•  Vând apartament 3 
camere, confort I, şi sta
ţie 359 W, 2 difuzoare 250 
Str, 80 ohmi. Tel. 625427.

(7728)
•  Vând Trabant 601 S,

preţ negociabil. Tel. 855397, 
Brad. (7777)

0  Vând butelie aragaz, 
Vioară, saxofon sola Gă
itan, acordeon 40 başi. In
formaţii tel. 613330, după 
era 17, (7776)

•  Vând 3 camere Orăş-
tte, 2500 000 lei, negociabil 
622914, 18—20. (7775)

•  Vând urgent convena
bil Dacia 1100, stare bună 
şi bibliotecă Mircea Tel. 
623663, după ora 19. (7774)

•  Vând rochie mireasă,
nr. 46—48 şi hotă electrică, 
R.F.G. Tel. 622026. (7773)

•  Vând butelie aragaz,
tei. 611559. (7772)

•  Vând ARO 10 cu ru
letă tip Salonta, în stare 
perfectă. Tei. 613110. (7770)

m Vând televizor alb* 
negru. Tel. 623530. (7769)

•  Vând urgent la preţ 
convenabil Honda Civic,
5 viteze şi microbuz VW 
1600 cmc, Dacia 1310, 60000 
km, 1984. Tel. 612752. (7687)

•  Vând apartament 3
camere, confort I, etaj II, 
Haţeg, str. A. Vlaicu, bl. 
Bl/51, tel. 770695. (7766)

•  Vând urgent şi foarte
convenabil autoturism Lada 
1.300 S, stare perfectă de 
funcţionare. Haţeg, tel, - 
770526. (7723)

•  Vând apartament 2 
camere, etaj I, confort I, 
zona pieţei, preţ 7000 do
lari. Deva, tel. 613780.

(6942)
•  Vând apartament 2 

camere, str. Transilvaniei, 
nr. 1, bloc V 5, etaj 1, ap.
6, Hunedoara, 5500 mărci.

(6912)
•  Vând materiale pen

tru construcţii: ţiglă, bol- 
ţarl, lemne răşinoase. Be- 
m ,  ar. 63 A. (7643)

•  Vând video Funai, nou, 
430 OOOleL Tel. 627272. (7762)

•  Vând apartament 2
camere, bdul 22 Decembrie, 
foL 42, et. I, ap. 1, tel. 
624325 (7711)

•  Vând pavilion apicol,
20 stupi, Călan, 731174, o- 
rele 18—22. (7757) .

•  Vând mijloace fixe 
pentru dotarea unui atelier 
de argăsit piei: maşină 
tuns, maşină călcat, maşiriă 
intins-ras, maşină polizat,
3 haşpele, 1 hord. Orăştie, 
Octavian Goga, nr. 7. (7735)

•  Vând dozator sucuri
Cornelius şi poker electro
nic, jolly Kard, pentru bar 
sau sală. Tel. 619526, 629968, 
625624. (7736)

•  Vând 2 butelii aragaz,
'dulap frigorific. tip AP. 
Tel. 623468. (7779)

•  Vând apartament 4 
camere, s-ariante 4t schin b. 
Tel. 625953, orele 18—20.

(7734)
•  Vând microbuz Bar-

kgs, an fabricaţie 1989, 
Dacia 1310, an fabricaţie 
1985, televizor . Cromatic. 
Tel. 095/621465, 623666.

(7739)
•  Vând teren arabil şi 

fânaţ. Orăştioara de Jos. 
Tel. Orăştie, 641233. (7730)

•  Vând maşină înghe
ţată suedeză şl vitrină fri
gorifică. Relaţii Simeria, 
tel. 661647 sau Cofetăria 
Elmar. (7729)

•  Vând grâu, 130 lei/
kg. Deva, str. Crişan, nr. 
23. (6247)

•  S.C. Polari» S.R.L. 
Deva (CAP SAntandrei) o- 
feră la cele mai avantajoase 
preţuri băuturi răcoritoare: 
Great — Cola, vânzări en 
gros j k. \a  rt* la 3- eţ a tIs 
îmbuteliat din cadrul fostu
lui CAP Sântandrei. (7720)

•  Vând apartament 4
camere sau schimb cu 2 
apartamente a 2 camere. 
Vând instalaţie satelit com
pletă. Tel. 625267. (7782)

•  Vând ARO 320 C, 
carosată. Tel. 661499, 660760.

(7781)
•  Vând televizor color 

Grundlg eu telecomandă, 
diag. 52, tel. 629923. (7783)

•  Vând garsonieră, - zonă 
centrală, Hunedoara. In
formaţii tel. 617044. (7780)

•  Vând color, preţ in
formativ 95000 lei. Infor
maţii tel. 721317, (7173)

•  Vând butelie aragaz.
Relaţii tel. 729038, după 
ora 18. (7174)

•  Vând Honda Quntet,
piese schimb, 2 Dacii 1100. 
Hunedoara, Dâmbului 9. 
Tel. 722550. (7177)

m Vând microbuz Mer
cedes 207 D, 200 D, 230 
benzină, plus motor Diesel, 
motor Fiat 1800. Tel. 723080.

(7176)
•  Vând Dacia 1310, Un

garia 1986, 57000 km. Hu
nedoara, Victor Babeş 4. 
Toi. 724364. (7182)

•  Vând apartament 2 
camere decomandate Micro 
2, tel. 717997, după ora 16.

(7187)
SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE
•  Schimb apartament 2

camere cu ARO 243, 244
sau Dacia plus 500000 lei. 
Tel. 621014. (7731)

•  Schimb apartament 2 
camere proprietate, parti
cular. Vulcan, cu similar 
Deva. Informaţii tel. 622754, 
Deva, după ora 18. (7732)

•  Schimb apartament 2 
camere cu garsonieră, plus 
diferenţă. Deva, str. Emi- 
neScu, bi. 48/71, după a- 
miază. Tel. 620263. (7785)

•  Schimb apartament 2 
camere Hunedoara, cu si
milar Deva. Tel. 721225.

(7160)
închirieri

•  Tineri căsătoriţi căutăm 
garsonieră sau apartament 
de închiriat, pe timp neli
mitat. Oferte primim după 
ora 17, zilnic, la tel, 612953.

(7729)
•  Caut cameră pentru 

închiriat în Deva. Infor
maţii Deva, tel. 620805.

(7524)
•  Caut garsonieră pen

tru închiriat, exclus Da
cia şi Micro 15. Informaţii 
tel. 621241. (7767)

PIERDERI
•  Pierdut geantă cu me

gafon în zona Gării. Găsi
torului recompensă. Tel. 
616023. (7727)

•  Pierdut legitimaţie de 
serviciu eliberată de Re- 
nel Mintia pe numele Fe- 
nes Alexa. Se declară nulă.

(7722)

DECESE
•  Familia profesor Pă- 

durean Ionel mulţumeşte 
colegilor do la Inspectora
tul Şcolar al judeţului Hu
nedoara — Deva pentru 
faptul că au fost alături 
de ea în momentele grele 
pricinuite de moartea ma
mei
CORNELIA PADUREAN 

(7724)

•  Un ultim omagiu 
celui care a fost 

ing. DAN VICOL 
din partea . familiei 
Florean.

Sincere condoleanţe 
familiei îndoliate.

(7788)

•  Un ultim omagiu 
celui care a fost 

Ing. DAN VICOL 
din partea familiilor 
Grecu şi Haldea. Sin
cere condoleanţe fa- 
miliel îndurerate. Dum
nezeu să-l odihnească 
in  pace. (77fl)
•  Salariaţii din cadrul 

Direcţiei de Telecomunicaţii 
sunt alături da colega Ier 
Vlcol Verona, la greaua 
încercare pricinuită de 
dispariţia fulgerătoare a 
unicului fiu

ing. DAN VICOL 
Sincere condoleanţe fami
liei îndoliate (7760)

•  Colectivul1 SC 
Rcmpcs SA Deva a- 
nunţă cu profundă du
rere dispariţia In ur
ma unui tragic acci
dent a tânărului spe
cialist care a fost 

Ing, DAN VICOL 
întregul colectiv al 

societăţii este alături 
de familia îndurerată. 
Amintirea tânărului in
giner va rămâne pen
tru totdeauna in me
moria tuturor ca un 
etalon de calităţi pro
fesionale şl morale. . 

__________ (7763)
•  Familia Lupea este a- 

lături de familia Vlcol ia 
dureroasa pierdere a fiului 
său

DAN
Sincere condoleanţe. (7768)

•  Colectivul SC In- 
, fpmin SA Deva este 
alături -de familia ec. 
Chinei E. la marea 
durere provocată de 
moartea tatălui, şl-i 
transmit sincere con
doleanţe. (7756)

•  Cu adâncă durere, 
Eugenia, soţie, Jenl, 
fiică, Lucian, ginere, 
Laura şi Alina, ne
poate, anunţă încetarea 
din viaţă a celui care 
a fost

ing. GHEORGHE 
ZUDOR

în vârstă de 68 ani.
înmormântarea are 

loc ari, 23 iunie 1993, 
ora 14, din str, I. 
Creangă, 26, Simeria. 
Nu te vom uita 
niciodată. Familia. 

___________  (7756)

•  Familia Ocoş Vio- 
rel este alături de fa
milia Zudor în grelele 
momente pricinuite de 
dispariţia celui care a 
fost unul dintre cei 
mai buni prieteni 

ing. GHEORGHE 
ZUDOR

Sincere condoleanţe.
(7753)

e Deplângem moar
tea neaşteptată a dra
gului nostru cumnat, 

îng, ZUDOR 
GHEORGHE 

Nu-1 vom uita 
niciodată!

Familia ing. Tetea.
(6472)

m Conducerea „Reva* 
Simeria este alături de 
familia celui care a 
fost director peste 23 
de ani

ing. GHEORGHE 
ZUDOR

şi transmite sincere 
condoleanţe familiei 
îndoliate.

•  Salariaţii din 
„Reva" Simeria sunt 
alături de familia Zu
dor, în greaua încer
care trăită prin pier
derea celui care a fost 

ing. GHEORGHE 
ZUDOR

director aJ I.M.MR. 
Simeria. Sincere con
doleanţe familiei în
doliate.

•  Conducerea „Re- 
va“ Simbria este ală
turi de colega lor 
Pilecky Gyongyi, -fe 
momentele grele trăite 
la decesul tatălui ei 

GYENGE GEORGE 
om de aleasă ome
nie. Sincere condo
leanţe familiei îndo
liate.

•  Colectivele finan
ciar, contabilitate şi 
oficiu de calcul de la 
„Rova” Simeria sunt 
alături de directorul 
economic Pilecky Gy
ongyi Ia greaua în
cercare pricinuită de 
decesul tatălui 

GYENGE GEORGE 
Sincere condoleanţe 

familiei.

•  Familia îndoliată 
anunţă cu profund re
gret trecerea în ne
fiinţă a celei care a fost 
o bună mamă, cum
nată, cuscră, soră, soa
cră şi bunică 
ANTONETA PURCEA 

înmormântarea azi, 
23 iunie, Ia cimitirul 
Bejan, orele 14, Cor
pul neînsufleţit se a- 
flă depus la Casa mor
tuară Deva. (7786)

•  Fiicele Corina Fe- 
ier şl Liana Purcea 
deplâng moartea ful
gerătoare a dragei lor 
mama
PURCEA ANTONETA 

îi vom păstra o veş
nică amintire. (7786)

I

I

SOCIETATEA COMERCIALA MACON — S.A.
DEVA

Organizează Ia data de 1 iulie 1993, orele 
9, vânzarea următoarelor mijloace fixe:

•  autofrigorifică 31-HD-1676 — preţ por
nire licitaţie 1500 000 lei

•  tractor D 1010 41-HD-2357 — preţ por
nire licitaţie 1 800 000 lei

•  Dacia Break 21-HD-212 — preţ pornire 
licitaţie 800 000 Ici

•  diverse mijloace fixe aprobate Ia casare.
Taxa de participare 1000 lei.
Informaţii la telefon 613930/144 (477)

*
SOCIETATEA COMERCIALA 

S.A. DEVA
„TRANSLOC"

Str. Depozitelor, nr. 2, organizează în data 
de 29. 06. 1993, ora 10, licitaţie directă pentru 
locaţie de gestiune a 3 mijloace fixe:

#  autobasculantă 16 tone — 1 buc. Deva
#  autocamion 10 tone —■ 1 buc. Deva
#  autocamion 5 tone —- 1 buc. Orăştie 
Condiţiile de participare sunt următoarele:

i — 5 000 Iei taxă de participare la licitaţie.
Garanţia de participare este de 15 la 

sută din valoarea mijlocului fix.
Informaţii la tel. 623645, între orele 8—«12. 
Anunţăm, de asemenea, pierderea ştampilei 

S.C. Transloc S.A. Deva, nr. 2. O declarăm nulă.
(481)

\
$ S.C. SABMIS S.A.

Cu sediul In Deva, Piaţa Victoriei, nr. 3.
Vinde la licitaţie mijloace fixe (remorcă 

auto 6 to, dulapuri frigorifice, corturi tip a.p. 
cu prelată, expresouri cafea, casetofoane şi alte 
mijloace fixe disponibile) şi materiale şi piese 
de schimb pentru instalaţii de frig, electrice şi 
apă-canal.

Licitaţia se organizează în data de 24. 06. 
1993, orele 11, la sediul societăţii şi apoi în fie
care zi de joi în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, până 
la epuizarea mijloacelor fixe şi a materialelor 
disponibile.

Listele cu acestea sunt afişate Ia sediul so
cietăţii şi Ia restaurantele şi hotelurile Deva şi 

. Sarnris.
Relaţii suplimentare la tel. 012026. (479) {

*
S.E.T.T.P.P.L. DEVA

*
Str. 1 Decembrie, nr. 30.

* Organizează licitaţie publică pentru vân
zarea a 23 cai de muncă la următoarele sectoare 
forestiere:

•  Sector Baia de Gris — localitatea Birtin 
—* 12 cai în 29 hmie;

#  Sector Dobra — 3 cai -— în 7 iulie;
#  Sector Haţeg — 4 cai —- localitatea Den- 

suş în 8 iulie;
•  Sector Hunedoara — 4 cai — localitatea 

Lunca Cernii în 6 talie.
Informaţii suplimentare la tel. 611660 şi la 

sediul sectoarelor. (478)

SOCIETATEA COMERCIALA 
ROMCAMION S.A. 

D E V A

*
*

cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 17 
Vinde prin licitaţie publică, în data de 24. 

VI. 1993, ora 10, la sediul unităţii, următoa
rele mijloace de transport disponibile: Si
•  2 autocamioane eu platformă basculabUă

— R 8135 F-rBD 7
•  1 autocamion echipat cu macara HIAB —

R 8135—MH
•  1 autocamion cu oblon ridicător — R 8135

— OR
•  1 autocamion Frigorific — R 10215 F
•  2 autobasculante — R 19215 DFK.
•  2 autotractoare cu şa — R 8135 FS
•  2 autotractoare cu şa — R 122Î5 DFS
•  1 autoturism Dacia 1304
•  1 autoturism ARO 104
•  1 autocamionetă ARO 320 D
•  1 semiremorcă furgon 8 ATM 1
•  2 semiremorci — SRP 10
•  1 semiremorcă furgon — 10 ATM 2
•  1 semiremorcă platformă — 10 ATM 2
•  1 remorcă Trailer 40 tone — tip Târgovişte
•  2 semiremorci portcontaincr SRTAC — 

20 P
•  2 semiremorci portcontaincr de 40 t
•  I remorcă 2 RPF 7
•  2 remorci izoterme — 2 RPF 1
•  4 remorci furgon comerţ — 2 RPF

Lista se află afişată Ia sediul unităţii.
(441)

V
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