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VIATA CO SI FÂRA DOTĂRI
Iiţtrucât - existenţă oa. 

menilor nu se mai poa- 
te concepe in afara exis
tenţei -dolarului, simţim 
că fără acest magic echi
valent general, la care 
începe tot mai mult să 
fie raportată măsura tu 
turor lucrurilor din lu
me, nu se mai poate 
duce nici măcar un trai 
chinuit, nicidecum de
cent sau fericit, cura ne 
predică toate programele 
electorale.

Vrăjiţi de puterea co
losală a dolarului, se
meni de-ai noştri, români 
sadea sau venetici, care 
na învaţă regulile jun
glei şi nu pe cele ale 
adevăratei economii de 
piaţă, au dat iama prin 
bănci şi, profitând de 
naivitatea celor ce le 
gospodăresc, ne-au lăsaţ 
lefteri, uşurându.ne sei
furile de moneda păcă
toasă. Alţii, cu ceva mai 
mult bun simţ, se 
mai mulţumesc Încă să 
speculeze valuta pe la 
colţuri de străzi,, în vă
zul nepăsător (să nu zi
cem complicitar şi ocro
titor), câştigând şi el, 
fără muncă, bineînţeles, 
partea leului din astfel 
de tranzacţii dubioase şi 
ilegale. Spunem aşa de
oarece s-a dovedit că, 
datorită tehnicilor tipo. 
grafice sofisticate, s-a 
ajuns ca sute Ue mill-

Consfătuire 

cu ţăranii
Liderul Sindicatului 

Liber Independent al A- 
gricultorilor Particulari 
din judeţul Hunedoara, 
dl ing. Petru Mirza, ne-a 
făcut cunoscut faptul că 
acest sindicat a convocat 
o consfătuire cu ţăranii, 
care va avea loc sâm
bătă, 30 martie a.c., oră 
9, la sala de şedinţe a 
Primăriei municipiului 
Deva, &a , consfătuirea 
respectivă se aşteaptă ca 
printre invitaţi să parti
cipe şl câte un repre
zentant din flecare sat 
care a  fost colectivizat, 
desemnarea lui făcându.se 
de căţre săteni.

Scopul consfătuirii este 
acela de a lua In discu
ţie probleme deosebit de 
importante privind pri
vatizarea Agromecurâor, 
precum şi şansele agri
cultorilor de a  deveni 
acţionari la unităţile de 
preluare, prelucrare ş! 
comercializare a produ
selor agricole. (N. ®.).

oane şi poate miliarde de 
dolari aflaţi pe glob in 
circulaţie să nu mai aibă 
nici 6 valpare'sau ace. 
perire, fiind falsificaţi.

'Deţinătorii şi mânuitorii 
dolarilor — fie vorba 
de F.M.I., Banca Mon
dială sau de alţi magnaţi 
aflaţi sub bagheta an e . 
rfcanilor — se cam Joacă 
cu soarta lumii, dictând 
împărţirea lor după cri
terii numai de ei ştiute 
şi fixate. Gum noi,
românii, suntem mici şi 
neînsemnaţi în ochii „di
rijorilor" lumii, stăm
cuminţi în banca noastră 
cu mâna întinsă să ni se 
mai dea, măcar ceva,
sub formă de împrumut. 
Nici vorbă de ajutoare 
sau împrumuturi cu do
bânzi preferenţiale. Sunt 
îp discuţie -şi cele câte
va ... şute de milioane de 
dolari promişl pentru de
păşirea tranziţiei. Asta în 
vreme ce la ruşi se pom
pează cu nemiluita şi 
fără condiţii prealabile 
(ultima tranşă fiind de 9 
miliarde dolari), iar pen
tru Bosnia—Herţegovlna, 
unde tot interesele mari 
şi criminale au provocat 
dezastrul, se alocă, în 
prima fază, 6 miliarde

NICOLAE TlRCOB

(Continuare în pag. a 2-a)

Desen de CLAUDIU COŢA

LA BARU MARE

Marea privatizare merge bine
Dna ing. Georgeta 

Pascal, secretara Consi
liului local Baru-Mare, 
ne-a vorbit recent despre 
modul cum se desfăşoară 
subscrierea certificatelor

<V W V W W W A W /A V W A V V W flW JW A V iW A ,A'

CURSUL VALUTAR
21 MARTIE

• 1 dolar SUA — 2881 lei
• 1 marcă germană — 1950 lei
• 100 yeni japonezi — 2781 iei

1 liră sterlini 'i* 4415 lei
• 1 franc elveţian — 2418 lei
• 1 franc francez — 570 lei
• 100 lire italiene — 185 lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţiondle 
României

de proprietate şl a cu
poanelor în cadrul marii 
privatizări a Guvernului 
Văcăroiu. ' .

— In comuna Baru — 
ne spunea interlocutoarea 
— un număr de circa 
3 000 de cetăţeni dispun 
de certificate şi cupoane.

— Câte puncte de sub
scriere sunt organizate ?

Două. Unul la Ofi
ciul poştal şi unul la Fa
brica de produse refrac- 

?tare.
— Primăria cum s-a 

implicat în buna deru
lare a acestei acţiuni de 
maximă importanţă ac
tuală?
?£■

TRAIAN BONDOB

STILUL EUROPEAN
Nu e vorba de vreun Abia aceasta, mentali- 

stil artistic, ci de un tatea urbană, defineşte 
stil de viaţă, reflectat cu adevărat ceea ce a- 
în comportamentul so- cum numim stil euro- 
cial. Fiind una dintre pean. In ce ar consta 
caracteristicile definitorii ea? O spune dl A- 
ale Europei Occidentale, drian Marino, în Pentru 
STILUL devine totoda- Europa, cartea pe care 
tă o componentă, obli- am mai evocat-o a ic i: 
gatorie a condiţiilor pe „ (...) a-ţi respecta an- 
care trebuie să le în- gajanientele şi a te ţine 
deplinească ţările care de cuvânt, a fi punctual, 
aspiră la integrarea eu- a răspunde la scrisori, 
ropeană. Să nu alunecăm a fi politicos sau cât 
Insă într-o prea iute mai puţin mârlan posi- 
simplificare. Stilul eu- bil, nu este nici pe de. 
ropean nu se reduce la parte o pretenţie exa- 
a-ţi sufla nasul în ba- gerată, un semn de sno- 
tistă şi a nu scuipă pe bism sau de distanţare 
jos. El este o realitate socială voit superioară, 
complexă care-şi află A avea dreptul inaliena- 
expresia la nivelul re- bil la viaţa ta particu
larilor interumane, în Iară şi a te purta în 
moravuri şi habitudini, consecinţă, a dispune cuin 
de la detaliul cotidian crezi de timpul tău li. 
aparent insignifiant până ber, face parte din 
la ţinuta profesională, standardele cele mai ge- 
de la conduita intimă, nerale, dar şi mai pro- ţ 
familială, până la pre- funde ale civilizaţiei 1 
zenţa publică. Iar esenţa europene citadine. Sunt / 
sa este citadină. Cură- de fapt lucruri foarte ' 
tenia ca şi maniacală şi simple, elementare, dar 
aspectul miniurban al esenţiale (...), Dar care 
„satelor" occidentale, cu definesc totuşi o anume ţ 
precădere ale celor din „mentalitate europeană" |

M E N T A L I T Ă Ţ I

*

spaţiul germanic şi scan- şi un stil de comporta- 
dinav. sunt expresia a- ment, de care suntem, 
cestui stil rezultat din- din păcate, foarte , de- 
tr-o îndelungată şi bine parte", 
asimilată tradiţie cita- Intr-adevăr, foarte de-
dină. Stilul urban — parte. Cum am putea 
urbanitatea, cum se zice totuşi ajunge la acel stil 
— a fost adoptat trep- şi la acele standarde 
Cat, în timp, şi rle care i-au dat naştere? 
lumea rurală, pe care a In primul rând, de bună 
modelat-o până la a-i seamă, prin bunăstare, 
transmite toate atribute- Pentru aceasta însă e 
le sale. Satele acestea nevoie de guvernanţi 
seamănă azi cu nişt competenţi, care să do
rnici aşezări urbane. Şi rească sincer integrarea 
s-a ajuns aici nu prin europeană a ţării şi să 
intruziuni brutale şi de. se priceapă a crea a- 
vastatoare, nu prin de- cele condiţii care să în- 
molări şi ridicări de găduie consolidarea cla- 
„blocuri", ci prin adop- sei de mijloc, singura 
tarea firească a unui capabilă să asigure 
stil, printr-o înţelegere progresul naţiunii în i 
corectă a sensului evo. sens european. Şi, în 
lutiei sociale şi prin a- al doilea rând, prin 
sigurarea unui anumit cultură şi o educaţie în 
nivel al bunăstării. Bună- pas eu timpul. Zic în 
starea! — iată o condi- al doilea rând, pentru 
ţie sine qua non a im- că bunăstarea e primor- 
punerii şi longevităţii dială totuşi: nu se poa- 
stilulul european. Se ve- te face nici cultură, 
de aceasta foarte bine nici educaţie în mizerie 
în Europa Meditera- şi incertitudine econo- 
neană, în Spania, Grecia mică. Dar şi pentru asta 
şi îndeosebi în Italia de e nevoie de guvernanţi 
„mezzogiorno". Diferen- culţi, nu de finanţişti 
ţa mare faţă de „stan- care nu pricep nimic din 
dineul" nordului, mai ce depăşeşte tărâmul 
abrupt spus reaua stare impozitărilor. Avea-vom 
sau sărăcia sudului, vreodată asemenea gu- 
menţine aspectul rural vernanţi ? De noi de - 
al satului, alura sa mi- pinde şi de nimeni alt- 
zeră, cu tot ce de- cineva. Nu putem da 
curge de aici, până la la nesfârşit vina pe 
violenţă şi infracţiona- alţii, pe „vitregia isto- 
litate. Fiindcă bunăsta- riei“ ori pe iernile 
rea nu se reduce la a- aspre care — ale naibii! 
doptarea facilităţilor spe- — ne tot iau prin sur- 
cific citadine, ci duce şi prindere... 
la o progresivă schim
bare de mentalitate, RADU CIOBANU
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BANCOREX :

BANCA ROMÂNA DE COMERŢ EXTERIOR

* l SUCURSALA DEVA

Str. 22 Decembrie, bl. 7 (vis-a-vis de Liceul auto)
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începând cu data de 29 martie 1996, do- 

|  bânzile practicate la depozitele in lei atrase 
j de la clientela băncii (persoane fizice şi ju- 
ţ ridice) sunt f

j I lună — 60% pe an 

l  2 luni — 60% pe an 

f  3 luni — 55% pe an 

î 6 luni — 55% pe an 

9 luni — 55% pc an 

12 luni — 55% pe an
■...

Dobânda la conturile cureinte în lei ale 
clientelei băncii este de 22% pe an.

'i Suma minimă pentru constituirea unui 
depozit este de 100000 lei.
? V J (250)

i  de portieja. maşinii J- 

pentru soţia sa, atunci
j
j  este nouă fie maşina, * 

« fie soţia
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Primăriţa comunei Bre. 
tea Română poartă în 
permanenţă la gât un 
lănţişor ce are la capăt 
O cruciuliţă, arabele de 
aur, presupunem. N-am 
Inţrebat.o de ce, dar 
ne-a spus dumneaei, în 
discuţia pe care am avut-o 
recent şi pe care o redăm 
In continuare.

— Cred puternic în 
Dumnezeu şi în tot ce fac 
îi cer sprijinul. Şi Bunul 
Stăpân ceresc mi.l dă.

— Dnă primar, se îm
plinesc patru ani de la 
alegerile din 1992. Ce s-a 
reuşit in Bretea Română 
în aceşti ani ?

— Nu-mi plac laudele, 
dar dacă mă întrebaţi am 
să punctez câteva dintre 
ele. Cea mai importan
tă este începerea beto- 
Inării drumului dintre 
Bretea Română, Vîlceiele 
Bune şi Băţăiar. Aici as 
vrea să aduc mulţumiri 
deosebite pentru colabo
rare doilor Titus lones- 
cu şi Voiai Cojocaru, di
rector si respectiv con
tabil sef ai întreprinde
rii judeţene de drumuri

— Regia Autonomă Deva. 
In cadrul reuşitelor aş 
mai menţiona alimenta
rea eu apă şi realiza
rea canalizării satului 
Plopi, începerea unei ase
menea lucrări în satele 
Bretea Română şi Ruşi.

—; înseamnă, dnă pri
mar. apropierea condiţii
lor de trai ale celor de 
la sate de ale celor de 
la oraş?

— Aşa este. Vrem să-î 
determinăm pe cei ce lo
cuiesc fia oraşe, în a . 
partamente in special, să 
se întoarcă la locul de 
unde au plecat, în satele 
unde au părinţi şi foarte 
mult pământ ce trebuie 
lucrat.

— Continuăm cu reuşi
tele actualei legislaturi ?

-  Da. Am renovat şase 
şcoli, am efectuat lu. 
crări de întreţinere la 
toate căminele culturale 
din comună. 'La Gînţaga 
se construieşte un pod — 
de către Direcţia jude
ţeană de drumuri — R.A.—, 
care va permite mersul 
autobuzului până in satul 
Covragi. Sperăm ca lucra-

II
A început să şe facă sim

ţită teama unor partide 
politice că alegerile nu 
vor fi corecte. Vor fi 
probabil aceleaşi partide 
care, dacă nu vor reuşi 
în alegeri, vor merge cu 
jalba pe la Consiliul Eu
ropei, cum că acestea nu 
au fost corecte.

Şi acum să mă apropii 
puţin de realităţile din 
comuna mea — Crişcior. 
De vreo 2—3 săptămâni 
a început şi aici campania 
electorală. A început aşa: 
membri sau lideri ai par
tidelor politice au tre
cut la recrutarea de candi
daţi la funcţia de consi
lier comunal şi la cea de 
primar. Printre prefe. 
raţii partidelor sunt şi din 
aceia care au avut func
ţii de conducere şi în re
gimul comunist. Oamenii 
aceştia au experienţă în 
conducere, dar pe râza 
comunei mai sunt şi alţi 
oameni buni, cu studii su
perioare şi mai tineri,

care ar putea foarte bine 
să conducă treburile ei. 
Re ce nu-i atrag par
tidele politice în rându
rile lor pe aceştia ? Unii 
'dintre ei sunt şomeri, dar 
nu din vina lor. S-a re
dus activitatea în sec
toarele unde ei au lucrat. 
Promovându-i pe aceştia 
pe listele electorale ll s-ar 
oferi o şansă în plus. De 
ce sunt preferaţi pensio
narii, care, de bine de 
rău, au un venit asi
gurat şi o situaţie mate
rială consolidată ? E drept, 
Ia Crişcior a cam intrat 
fHca de a mai promova 
în fruntea comunei ti
neri, dată fiind experien
ţa cu fostul primar (ju
decat pentru luare de 
mită — nai.). Dar cred 
că nu e cazul să ne te
mem la nesfârşit. (Gheor- 
ghe Duma, Crişcior, Mo
ţilor, 65).

Pentru conformitate 
ION ClOCLEt . -
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IMPORT - EXPORT j

| Angajeaza ile urgenta agenţi comerciali | 
|cu garanţie materiala 8i carnet de | 
| conducere catag. B In oraşele: Petroşani, [ 
1 Lupani , Vulcan, Hunedoara, BradJ 
lOraetie. Salarizare avantajoasa.! 
Înformaţii la telefon : 054- 621752. J

8.C* ROLAC S-A .
*■ Produce şi comercializează 

c AotAm  d is t r ib u it o r i  in  t o a t Â t a r a
condiţii avantajoase de pfel ş» plata- 

Relaţii la tel.: 033-631253; 
Fax:033-631703.
Ţolex 25268
iau  ia se<M firmei (Jm Turturoşli-Neaml 
Şoseaua Piâfrâ Neamţ-Roman km 4

rea să se încheie în 
primăvara acestui an.

— Apropo de Covragi. 
cineva ne spunea că sa. 
tul nu este luminat, câ 
a cufundat ta întuneric.

—* Nu e*te adevărat 
In Covragi s-au montat 
cînd lămpi pe stâlpii din 
centrul satului. Poate că 
una sau doua s-or fi ars, 
dar ele există. De altfel, 
să ştiţi că am asigurat, 
Iluminatul public în toa
te satele comunei noas
tre.

— Sigur, cele realizate 
până aeum vor continua.

— Bineînţeles. In acest 
an va începe betonarea 
drumului spre satul Gco. 
lişu Mare. Am vrea să 
extindem reţeaua telefo
nică. în acest sens având 
toată documentaţia ne
cesară. Un obiectiv de 
cea mai mare importantă 
al etaoei următoare este 
introducerea gazului me
tan în comuna Bretea 
Română. Cota este asi
gurată, documentele ne
cesare au fost întocmite 
şi au fost trimise spre 
aprobare la Bucureşti. Spe
răm să fie aprobate.

— Nu vă întrebăm dacă 
la viitoarele alegeri veţi 
candida din nou, dar poa
te că a r fi bine s-o fa
ceţi. Este o părere^ căci 
— zicem noi — aţi con

tinua şi termina ceea 
ce «ţi început.

— Mulţumeso pentru 
încurajare. Mă mai gân- 
dese.

Au purtat discuţia: 
TRAIAN BONDOR, 
GH. L NEGREA

CINE ARE INTERES SĂ SPARGĂ 

DIN NOU RAC DEVA ?
întâlnirea cu ziariştii, 

desfăşurată luni, 18 mar
tie a.c.j la sediul Ligii 
Solidaritatea ’92. a adus 
în centrul atenţiei consfă
t u i r i  ce a avut loc ta 
urmă cu trei zile la sala 
de şedinţe de la CEPRO- 
MIN. Deva.

Organizată din iniţiaţi- 
va Ministerului Indus
triei. la solicitarea Pe. 
deraţiei Cuprului, consfă
tuirea s-a  dorit a fi a  
analiză economico — 
financiară a activităţii re
giei, deşi în substrat sco
pul nedeclarat a  fost 
înfiinţarea unei noi regii, 
la Alba lulia, prin desprin
derea activităţii cuprifere 
din cadrul RAC Deva.

Biroul executiv al Ligii 
«Solidaritatea *92 Deva, 
împreună cu toate .sindi
catele afiliate* consideră 
că acţiunea de împărţire 
(spargere) a RAC Deva şl 
crearea de noi structuri 
organizatorice nu- este 
conformă cu interesele 
socio.profesionale ale sa- 
lariaţilor regiei, iar acest 
scenariu a fost confec
ţionat artificial şi su. 
bieetiv, la iniţiativa unor 
organizaţii sindicale din 
Federaţia Cuprului şi a 
unor funcţionari intere
saţi din Ministerul In. 
dustriilor şi a Direcţiei 
Generale Miniere.

La întocmirea materia, 
lelor supuse atenţiei celor 
de i faţă aii contribuit 
persoane care nu posedă 
informaţii suficiente pri
vind specificul activităţii, 
din cadrul RAC Deva, 
iar lipsa de cooperare cu 
specialiştii din regie a 
condus la întocmirea u- 
nor materiala cu un con.
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(Urmare din pag. i)

— Salariaţii noştri, ca şl 
lucrători ai Oficiului poş. 
tal. s-au deplasat la fie
care om acasă pentru a-1 
sfătui cum să procedeze. 
Repet, să-i sfătuiască, nu 
să.i oblige.

— Care este situaţia sub
scrierii până la zi (14 
martie ac. — n.n.)?

— Pot aprecia că mer
ge bine. Aproape toţi.
cetăţenii comunei au
subscris. La cele două

puncte din Baru s-au 
Înregistrat circa 2340 de 
opţiuni.

—- In favoarea căror 
societăţi?

— în  primul rând a 
fabricii din localitate, dar 
şt a societăţilor „Mar- 
mosim“ Simeria, „Casial" 
Chişcădaga, „Haber” Ha- 
ţeg, wAgromec“ Haţeg etc. 
Mulţi âu optat pentru 
societăţi din Valea Jiu
lui, In special familiile 
oe au "copii ce muncesc şi 
trăiesc acolo.

ţinut subiectiv, ce pro
movează rezolvarea unor 
interese de grup.

în opinia Biroului e- 
xecutiv al Ligii Solidari, 
tatea *92 Deva, desfiin
ţarea actualei Regii Au. 
tonorae a Cuprului şi in i 
fiinţarea a două regii pe 
criterii de substanţă — o 
regie a cuprului cu se
diul la Alba lulia, din 
care să facă parte unită, 
ţile miniere de la Mol. 
dova Nouă, Bălan, Roşia 
Poieni, Baia de Aramă, 
Altân-Tepe Zlatna şi SG. 
Ampelum SA- Zlatna. iar 
a doua a neferoaselor, la 
Deva, ar avea implicaţii 
deosebit de grave atât 
in activitatea economică, 
dar şi socială.

înfiinţarea unor noî 
regii, din punctul de ve
dere a! sindicatelor, este 
o mare greşeală întrucât 
RAC Deva este singura 
regie dţn minerit unde 
s-âu operat «schimbări fin 
consonanţă cu ideea re
structurării. Dacă în a- 
nul 1991 RAC Deva nu
măra peste 43 000 de sa
lariaţi, în prezent eum ă. 
rul acestora este doar de 
26 670, având în vedere, 
printre altele, şi trans
formarea «nor foste uni
tăţi ale regiei în socie
tăţi comerciale. Tot tn 
ideea restructuririj. In 
cadrul regiei devene se 
intenţionează înfiinţarea 
unor centre de profit, eu 
un oarecare .grad de auto
nomie, măsură care face 
să crească eficienţa şi ren
tabilitatea unor sectoare 
din cadrul regiei.

•  ♦  •  *

Liderii de sindicat pre
zenţi la- întâlnirea cu 
pţesa au acuzat Fede
raţia Cuprului şi Con
federaţia Meridian, con
ducerea mineritului ro
mânesc. întrucât înfiin
ţarea unei regii la Alba 
lutia nu se justifică eco
nomic numai din per
spectiva rezolvării unor 
Interese personale ale 
celor care aţi propus o 
nouă reorganizare In mi
nerit Cei prezenţi au 
mai opinat că spargerea 
in două a RAC Deva nu 
exclude conotaţîi poli ti. 
ce* precum şi a  even
tuală transferare a re
giei de la Alba lulia, 
după înfiinţarea acesteia, 
la Bucureşti, ca un re
fugiu călduţ al celor care 
vor pierde anumite func. 
ţii de conducere de la 
nivelul Departamentului 
Mine.

încă de la llnceputui 
acestei săptămâni, biroul 
executiv al Ligii Solida
ritatea *92 Deva a făcut 
o serie de demersuri pen
tru o întâlnire cu paria- 
mentaril de Hunedoara pe 
această problemă, precum 
şi pentru o întâlnire eu 
ministrul industriilor. în 
care să fie explicate t* . 

’ ceste demersuri subte
rane.

S-au lansat, de ase
menea, apeluri la unitate 
sindicală pentru a contra
cara divizarea aflata în 
stadiu de proiect.

CORNEL POENAR

•  * • * • • * * • # *  • *
V

‘ t  • •

VIATA CU Ş l FARA DOLARI
(Urmare din Pa*- Q

(nu cât s-a cerut — 12 
miliarde), care, probabil, 
nu vor mai fi niciodată 
restituiţi, având în ve
dere sărăcia şi prăpădul 
de pe capul oamenilor ce 
au fost dezbinaţi şi duşi 
în război pe criterii et
nice . Să au  mai punem 
apoi la socoteală câte ral. 
liarde de dolari am pier
dut noi din cauza embar
goului asupra Iugoslaviei 
şi a altor ţâri, la care 
nimeni n-a schiţat nici un 
gest sâ ne dea vreo 
enmnensaţie.

In foametea asta mare 
şl mondială, în goana per. 
manentă după dolari, când 
cu toţii suntem înrobiţi

■—4—»—*—*—*—*—*—*—*—

“  D eva-în  $
La Deva, s-a înfiinţat 

Asociaţia pentru Pro
tecţia Consumatorilor. 
Asemenea asociaţii s-au 
înfiinţat şi în alte lo
calităţi din judeţ. Sunt 
apolitice, neguvernamen
tale şi au ca scop apă. 
rarea intereselor legale 
ale cetăţenilor în călită, 
tea lor de consumatori, 
de beneficiari ai servici
ilor oferite de producă
tori şl prestatori şi caşe 
au dreptul ia un mod 
decent de existenţă şi 
protecţie.

Până tn prezent eon.

diţiiie de funcţionalitate, 
alte cauze n-au permis 
asociaţiei să se facă ca. 
noscută sub aspectul e- 
ficienţei activităţii ce o 
desfăşoară In favoarea 
consumatorilor.

Este un drept absolut 
şi incontestabil al con
sumatorului de i  f i  pro. 
tejat, iar protecţia poate 
fi realizată prin impli
carea corectă şi fermă a 
tfituror factorilor rea. 
ponsablli cu atribuţii In 
domeniu, prin cultivarea, 
la  oonsumator, a  unei

4

conduite pertinente faţă^ 
de activitatea producă ' 
fiorilor de bunuri şi 
prestatorilor de servicii, 
exprimate prin sesizării 
pozitive sau negative, i  

Adresa: Asociaţia]
pentru Protecţia Con- 
sumatorilor Deva. stra
da M. Viteazul, nr. S.j 
Din această asociaţie, cal 
şl din cele locale, sej 
recomanda să fac4 parte î
toţi consumatorii dini
fudeţ, f

DAN IOSIF, I  
prişadiatel» AJML L

■Oină şa M

şi vânduţi acestei mone
de, unii încă de la naş
tere, cu greu ne mai 
putem descurca văzând 
cum deficitul halahţei 
comerciale se . accentuează 
în continuare. Cât timp 
producţia nu merge şi 
plata muncii este cum 
este, cât la export n-a
vem eu ce ieşi ca să 
primim dolari, asistăm 
cum se accentuează de
valorizarea leului în ra
port cu dolarul, depăşi - 
rea graniţei de 3000 lei/ 
dolar fiind iminentă în 
perioada imediat urmă
toare. după cum evoluea
ză lucrurile acum. Dacă, 
totuşi, nu ne relansăm cu 
forte proprii şl nu înţe. 
legem să punem umărul 
pentru a reface agricul- 
tura. Industria şi turismul, 
care sunt sigure aducă
toare de valută, piaţa va 
fi tot mal scumpă şi ba
nii neîndestulători. Ori
cum. criza de dolari ne 
sancţionează şi la piaţă, 
unde pasul cu devalori
zarea fi ţin, chiar dacă 
la prima vedere n .a r 
exista vreo legătură di
rectă, şl verdeţurile co
mestibile. adunate din flo
r a  spontană, «om este şl 
cazul urzicilor. Condu, 
zia este, deci .cât se 
poate de limpede: tre. 
bute să învăţăm să 
scoatem bani din piatră 
seacă şi să strângem ban! 
•IM pentru zile negre, căd 
dacă ne vem lăsa tot 
dominaţi fie dolari na  se 
ştie când va veni. şl mult 
aşteptata convertibilitate 
şi. leului
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A jutoarele ar fi 
depăşit b u g e tu l. . .

Cum aprecia dF Marin 
Mălăescu, secretarul Con.

' stilului local Toteşti, pro
blemele ajutoarelor so
ciale la nivelul comunei 
snnt mai complicate. Cel 
care îndeplinesc criterii
le de bază, conform Le
gii 67l'95, sunt în număr 
de 119. In 1995. li s-au 
plătit ajutoarele pe luni
le august, septembrie ţ i  
octombrie. Nu s-a putut 
continua plata fiindcă n-au

• *  •

mai fost bani. „Cam Ia 
peste 4 milioane de lei 
lirnar se ridică suma to- 

: tală — spunea dl Mă. 
lăescu. Pe an, era vor
ba de 72 milioane de 
lei, I n  vrane »  bugetul 
consiliului era de 55 de • 
an îl ioane Iei anual".

S-au adus unele schim
bări legii şi. respectiv, 
Hotărârii Guvernului 565, 
’95, care urmează să 
fie comunicate primăriei

♦ • * « » • * •  * •  * • * • * • * »  •  | •

Cei de pe urmă vor îi
vrea să spună

- *  # * • » • * • * •
şi apoi puse în aplicare.

El Mălăescu era de pă
rere că legea a fost grei. 
şită de Ia bun început, 
ajutoarele trebuind să fi 
fost stabilite la nivelul 
gospodăriei si nu al per
soanei.

Vor fi luate din nou 
spre studiu dosarele — 
mai spunea interlocuto
rul nostru. Cunoscând si
tuaţia fiecărei familii cu 
probleme din satele co
munei, dl Mălăescu având 
o bogată experienţă în 
munca pe care o desfăi 
şoară, există premise că 
totul se va- rezolva ou 
competenţă, că vor primi 
ajutoare doar cel îndrep
tăţiţi, (E. S.).

* • * • * • * • * • * • •

cei A •

Dinu Patriciu
„Daţi-ne un sfat unde 

să investim, unde să ne 
depunem cupoanele" —
i-au cerut membrii şl
simpatizanţii P.L. '93 li
derului lor . Dinu Patri
ciu. la întâlnirea de la 
Deva.

„Depuneţi la societăţile

comerciale cii profitul cel 
mai mic anunţat, in
vestiţi capital în fondu
rile mutuale care practică
cea mai mică dobân
dă •“ — i-a Îndemnat li
derul.

Să ştie căluţul roib ceva 
ce nu ştim noi 7 Sau se 

i « te  * • • • • • • • • • •  t

orientează strategic după 
zicala mocănească, după 
vreme rea. vine vreme 
bună; ori după maxima 
creştină -Cei de pe urmă 
vor fi cei dintâi".

ION CIOCLE1

•  CABLU ELECTRIC 
TAlAT. Din lipsă de ocu
paţie, Pîrvan Mihai şi Pîr- 
van Emil. ambii din Pe
troşani, au pătruns recent 
în incinta Exploatării Mi
niere Lonea, de unde au 
tăiat un cablu electric, 
ce urma să fie comer
cializat.

Surprinşi asupra faptu
lui, de către o patrulă de 
ordine şi pază din Petri, 
la, cei doi au fost reţi
nuţi, iar cablul electric 
din cupru a fost recupe
rat în întregime. Valoa
rea prejudiciului însu
mează 4 726186 de lei.

•  ŞOFERI FAR A POR
TOFOLIU. Ioan Pădu- 
reanu, muncitor la EJVI. 
Urieani, a fost surprins 
la volanul unui auto
turism fără a poseda per
mis dfe conducere. De 
remarcat mai rămâne şi 
faptul că autoturismul 
pe care-1 conducea Ioan 
Pădureanu nu era înscris 
în circulaţie.

Pentru ilegalităţile co
mise, şoferului fără por
tofoliu i s-a Întocmit do
sar penat

•  INFRACTOR DEPIS. 
TAT. Cu ocazia unei ra 
zii poliţiştii deveni l-au

. ■■■*-■ 
ŞI

•  Nu ar strica să se 
ştie că pentru lăsarea ne
supravegheată a câinilor 
se poate primi amendă.
Acest lucru îl poate con
firma şi Sorin Ciungar» 
din Deva Gare a trebuit 
să plătească 20 000 de 
lei datorită acestui fapt.
Procesul verbal de contra
venţie i l-a întocmit gar
dianul Dumitra Vlad.

•  Aflându-se sub -In
fluenţa alcoolului, în ba
rul „Minerva — Cucu“ SRL 
din Hunedoara, Adrian 
Diaconu loveşte cu scau
nul în cap pe Mîron Ba- 
lin t Aoeasta se numeşte 
contravenţie, iar amen
da dată de Cristian San. 
dra gardian public la 
Detaşamentul 3 Hunedoa
ra  a  fost de 50 000 de 
lei.

•  Era ora 2,15 din 
noapte când,' fiind de ser
viciu la postul RENEL —
Vulcan, Claudiu Movilea, 
nu a reţinut pe Aurel

iW W A W V W A V JV JV W .V W .

Novac. Cel din urmă a 
încercat să sustragă ca. 
blu de înaltă -tensiune în 
valoare de l  000 000 de 
lcL Infractorul a  fost 
predat poliţiei.

•  In piaţa din Hune
doara, produse agroalimen. 
tare a vândut şi Măricel 
Şchlopu, din Dorohoi. 
Pentru că nu avea cer
tificat de producători a 
fost amendat cu 100 000 
de lei de gardianul Alia 
Sandră. :■ L.

•  La Orăştie, doi ţipi 
de 18 ani, din Almaşu 
Mare, Judeţul Alba, în
cercau să comercializeze 
ghiuluri „din aur". Este 
vorba de Ioan Sueiu şi 
Marinei Stanciu. Cei doi 
au fost predaţi poliţiei 
de gardienii Călin Loz. 
neanu şi Ioan Man.

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

Corpultri Gardienilor 
Publici

MAGAZINUL „VALENTIN"
situat in Deva (zona Casei de Cultură)
VA OFERĂ următoarele produse import 

Italia:
•  Vopsele auto simple şi metalizate, exe

cutate la comandă în nuanţele dorite, la pre
ţuri accesibile şi de foarte bună calitate.

•  Accesorii necesare reparări! caroseriilor 
auto.

•  Vopsele ulei pentru tâmplăric, executa
te şi la comandă in orice nuanţă.

•  Vopsea epoxidică pentru recondlţiona- 
rea căzilor de baie, a chiuvetelor din fontă şi a 
aragazelor, care se poate colora în orice nuanţă.

•  Paste de zugrăvit iavabile şi semilava- 
bile, izolanţi acrilici antimucegaî, coloranţi 
pentru zugrăveli, pensule, bidinele, roluri pen- 
tru zugrăvit.

•  Tapet ultralavabil şi adeziv, pentru lipit; 
fototapet.

•  Articole cosmetice import S.U.A.
•  Plante şi flori artificiale şi naturale im

port Italia si Olanda.
EXECUTAM ARANJAMENTE FLORALE, 

t A  COMANDA, pentru ocazii festive.
Toate mărfurile le puteţi achiziţiona în 

cadrul magazinului si în sistem en gros.
ANGAJAM COMIS VOIAJOR PENTRU 

DISTRIBUIRE DE MĂRFURI.
Informaţii telefon 034/21G1&0.

(221)

CONCURSUL 
DIN 24 MARTIE

I . B A R I  (18) — PADOVA (16) »
Având in vedere setea de puncte a „lanternei 

roşii şi comportarea slabă a Padovei în de
plasare ...
B. CREMONESB (17) — LAZIO (6) x 2

In întâlnirile de până acum, cremonezii au 
Obţinut acasă 3 victorii şi 8 egaluri.
3. FIORENTINA (2) — JUVENTUS (3) 1 X

Florentinii sunt singurii care n-au pierdui
nici O; partidă pe teren propriu până acum în 
campionat
4. MII,AN (I) — FARMA (4) t

Şansa e de partea lui Milan, dar dne  poet# 
trebuie se meargă şi la un egal.
5. ROMA (7) — P1ACENZA (13) I x

Romanii, deşi după o partidă cu Sttavia ,,în
cupe", pot să mai acumuleze trei puncte.
€. SAMPDORIA (8) — ATALANTA (14) t

Gazdele doresc să mal urce în clasament şi O 
pot face dacă îşi pun in valoare calităţile.

7. TORINO (15) — CAGLIARI (12) 1
Ajunşi în zona rece • a retrogradării, torinezii 

trebuie să învingă.,
8. UDINESE (10) — INTER (5) 1 2

Elevii lui Hoodgson Se află în creştere de for
mă, însă nici gazdele nu sunt de neglijat. Meci 
deschis oricărui rezultat.
9. VICENZA (9) — NAPOLI (11) 1 x 2

Gazdele nou promovate, se văd pe un loc 
foarte bun, şi nu ar vrea să coboare, oaspeţii 
au declarat de la început că vor in „cupe".
10. BRESCXA OS) — BOLOGNA (5) t  *

Cu Eduardo Reja la pupitru, Breseia caută 
Ieşirea la liman. Va avea meci greu cu Bologna, 
ce vizează 2—3 locuri mai sus.
t i. CHIEVO 05) — FOGG1A (19) 1

Amândouă echipele se află în zona pericu
loasă. Chievo are avantajul terenului.

1
egalat

*2. CESENA (2) — GENOA (11)
Cesena, acasă, este greu şi de...

13. PISTOIESB |26) — VERONA (1 ) 1 x
Liderul se deplasează la echipa de pe ul- 

timul Ioc I JBcanbă" ar putea li şi la un egal.

depistat pe Nicuţa Sorin 
Temistocle. din localitate, 
autor ai mai multor spar
geri, comise pe raza ora
şului Simeria. Pentru in
fracţiunile coiptee, făp
taşul va da socoteală în 
fata legii.

# SHIMBURI ILEGALE

PE VALUTA. Bursa 
neagra a valutei nu fîiai 
rămâne un secret, lucru 
dovedit recent la Deva, 
când au: fost sancţionaţi 
pentrif schimburi ilegale 
de valută Ioan Crisan. Da a 
niel F'orea-şi Viorel Sîrb, 
Pentru schimburi ileeaie 
de valută au fost amen, 
daţi cu 100 000 de lei.

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

I.J.P. Hunedoara

Doriţi sa vâ plasaţi cupon ui ?

S.C Q U A SA R  S.A. prin m agazine le  din? 

Deva Bd Deceba! bl.R Tel.211261,21498*3 
Hunedoara Bd Dacia nr.20 Tel 723139 
Orastie S trA V ia icu  nr.1 Tel.642397

"Va oferă aceasta posibilitate pma in 29 Martie

Si )CENTRUL DE PEDAGOGIE CURATIVA 
TERAPIE SOCIALĂ SIMERIA

Cu sediul în Simeria Veche, nr. 33 A.
Angajează prin

CONCURS
următorul personal:
•  un contabil şef
•  un administrator
•  un muncitor calificat — fochist joasă 

presiune (lucru in tură), de preferinţă polica- 
lificat (lăcătuş, electrician).

Concursul va avea Ioc în Simeria Veche, 
nr. 33 A, Ia data de 2 aprilie 1996, unde este 
afişată tematiea de concurs şi se pot obţine 
informaţii suplimentare. (237)

i S.C. „CETATE" S.A.
> D E V A
! Oferă investitorilor privaţi care deţin ma- 
i gazine specializate în localităţile judeţului:
■ •  făină albă preambalată
l •  gris

•  mălai
. •  pâine şi specialităţi de panificaţie.
1 Condiţia de livrare: franco depozit fur-
1 nizor. :
1 Informaţii: telefon
I A.D.T., 054/214225.

054/217937, birou 
(6398067)

S C. FORTY S.R.L.
S I B I U

Şos. Alba-Iulia, 25 A, tel. 069/211219, 
fax 069/211960

Vinde OREZ DECORTICAT CU BOB RO
TUND, ambalat în saci de 50 kg.

(248)

S.C. DECEBAL S.A.
D E V A

Achiziţionează animale vii 
rele preţuri:
•  boi
• tineret bovin peste 350 kg
•  tineret bovin 250—300 kg
•  bovine adulte

Informaţii suplimentare la telefon 054 
213322. (247)

la următoa-

2500 lei/kg 
2500 lel/kg 

2400 ., :
2300 „

C O N V O C A R E
Sc convoacă Adunarea Generală a Acţio- 

i narilor S.C. FARES S.A. Orăştie, în data de 
8 aprilie 1996, ora 14, la sediul societăţii. 

Ordinea de z i ;
•— raportul Consiliului de Administraţie
— raportul Comisiei dc cenzori
— aprobarea bilanţului pe 1995
— aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 1996.
(246)

S.C. FAVIOR * COMPANIA DE BLANURI 
VIDRA S.A. ORĂŞTIE 

str. Gheorghe Lazăr, nr. 2 
Scoate Ia concurs un post de merceolog 

pentru serviciul aprovizionare.
înscrieri la sediul societăţii, informaţii 

la tel. 641560, int. 308 sau 641741, int. 380. 
Data concursului: 22. III. 1996, ora 12. 
Condiţii: de preferinţă cu studii superi

oare, bărbaţi, vârsta maximă 10 ani.

ANUL V in  •  NR. 1598 JOI, 21 MARTIE 1996



t .  I Jir
'•-* X̂XXXXXJOCSJPOOCOOOOCOOCKXXXXXX.'*ocooorxyfoţ

•  Vând Skoda 120, 
fabricaţie 1981. Căstău, 53, 
preţ convenabil?'

(3998)
•  Vând staţie ampli,

ficare Vermona, cu boxe 
şi anexe. Tel. 642790.

(4000)
•  Vând urgent maşină 

îngheţată, trei capete, Ita
lia. Tel. 642790.

■ (8001)
•  Vând VW Passat, mo-

del ’83, vamă achitată, 
Geoagiu, Calea Romani
lor, 64. „ (3990)

•  Vând Dacia break,
VW Transporter, Fiat 
Uno, înmatriculate. Tel. 
642427. (8002)

•  Vând Renault 18, pen
tru dezmembrări, şi fân. 
Brad, Crângului, 23.

(35G7)
•  Vând dozator Sie

mens (3 capete). telefon 
651107. (3563)

•  Vând casă eu etaj, 
zona Chizid, tel. 718101.

(3568)
•  Vând apartament O.M.

Hunedoara, strada Eli
berării, bloc 16, ap. 7. 
722801. (6585)

•  Vând convenabil con
gelatoare, cu capac ori
zontal, garanţie. Informa
ţii telefon 712339.

(6584)
•  Vând urgent ARO

10, 1990, dubiţă Renault
4 F 6, 1100 cmc, ben
zină. Telefon 213487.
1 (7323)

•  Vând ladă conge
latoare, germană, 500 1, 
Un milion lei. Telefon 
629709. (7168)
■. •  Vând camion, marca 

„SavienT 8135, stare .per
fectă, an fabricaţie 1987, 
telefon 642677.

(7330)
•  Vând plasă sârmă 

zincată. Telefon 620719.
(7318)

•  Vând porc _ de Paşti, 
.70—100 kg, Hărău, 195, 
după ora 17.

(7335).
•  Societate vinde mi

crobuz Barkas (1988), pie
se schimb. Cumpără piei 
crude bovine 2000 — 2200 
lei/kg, ovine 7500 lei/ 
bucată. Simeria, Liliacu
lui, 4 (lângă „Ursul Ne
gru"), tel. 661516.

(39607)
•  Preiau contra cost cu

poane nominative de pri. 
vatizare. Tel. 230791.

(7303)
•  Vând tractor 650 M. 

Tel. 340. Ilia.
(7333)

•  Vând car cu roţi de
lemn. Tel. 069/225918, Si
biu. (7313)

•  Vând casă, Simeria 
Veche, telefon 219077.

(7314)
•  Vând apartament 2

camere, Haţeg, 12 mili
oane. Tel. 219199, orele 
19—22. (7163)
; •  Vând casă, ultracen

tral. Informaţii tel. 230444, 
613534. (7317)
’•  Vând dubă VW Trans

porter, fabricaţie 1979. 
Telefon 221359. Deva.

(7319)
•  Vând piei vulpe (ne- 

argăsite). Tel. 212859.
(7321)

•  Vând ARO 244 D,
tei. 620518, după ora 16.

(7329) .
•  Vând Dacia 1300.

Tel. 624096. (7325)
•  Vând apartament 

ultracentral, 2 camere. 
Tei. 616361. după ora T3.

(7166)
•  Vând casă, Deva,

str, Aurel Vlaicu. nr. 93.
telefon 616306,

37167}

•  Cumpăr Pechinez,
rasă deosebită, oferte la 
tel. 219522: 219473. între
orele 9—13.

(8079)
•  Vând boiler „Instant" 

pe gaz şi calorifer elec
tric. Tel. 620748.

(7356)

•  S.C. Alident SRL 
Orăştie anunţă majora
rea preţurilor cu 200 la 
sută, începând cu 25 a. 
prilie 1996.

(8003)

•  S.C. Combat SRL 
Hunedoara notifică 
intenţia de majorare 
a preţurilor şi tari
felor, începând cu 
luna aprilie 1996, cu 
până la 100 la sută.

___ __ _^(6582)

•  Mulţumim Poliţiei
Municipiului Deva şi în 
special domnilor slt. Bor
za Ioan şi lt. Mocanu 
Teodor pentru descoperi
rea autorilor spargeri
lor secţiei noastre din 
str. M. Eminescu, 48 (fosta 
fabrică de mobilă Deva), 
şi recuperarea obiecte
lor furate. Cu stimă, ing. 
Păran Dorin.

(7327)
•  S.C. Panicon Nica 

Impex SRL Deva anun
ţă majorarea tarifelor şi 
practicarea unui adaos 
comercial între 0—200 la 
sută, începând cu data 
de 1 aprilie 1996.

(7334)
•  Societatea Comer

cială CIF S.A. Deva a- 
nunţă intenţia de majo
rare a preţurilor şi tari
felor, începând cu data de 
15 aprilie 1996.

(7316)

•  Pierdut legitimaţie 
serviciu, pc numele Bartlia 
Iosif. O declar nUlâ.

(6587)
•  Pierdut buletin iden

titate, pe numele Rusz 
Luminiţa. îl declar nul.

(6589)
•  Pierdut certificat 

curs calificare sudor1, pe 
numele Szep Zsigmond. 
Se declară nul.

(7&2)
•  Angajăm vânzătoa

re PATI-BAR, 20—25 ani. 
Tel. 217059.

(71*69)

COMEMORĂRI

•  Cu adâncă durere 
soţia anunţă împlinirea a 
6 săptămâni de la dece
sul celui care a fost

BARODI EMIL
Dumnezeu să-l odih

nească! . t
. x ■ (7161)

•  Azi, 21 martie, şe 
împlineşte un an de când 
moartea fulgerătoare a 
răpit dintre noi pe cel 
care a fost fratele nostru,

Dr. DELAPETA 
TIBERIU

Dumnezeu să-l odih
nească ! (7151) >

DECESE

•  Cu adâncă du
rere în suflet soţia, 
băiatul şi nora' anun
ţă stingerea din via
ţă a celui mai drag 
om, care a fost 
NICOLAE HAŢEGAN 

înmormântarea va 
avea loc azi, 21 mar
tie 1996, ora 13, în 
Alba lulia, cimitirul 
Maeyr. (6593)

® Soţia Viguţa, fiul 
Miron, nora Anişoa- 
ra şi nepoţii Mirela 
şi Alexandru din 
Peşteniţa anunţă cu 
durere în suflet în
cetarea din viaţă, după 
o lungă şl grea sufe
rinţă, a. celui care a 
fost un soţ, tată şi 
bunic deosebit'

VÎRVONI MIRON
Nu te vom / uita

niciodată!
(7341)

•  Familia Drago- 
tesc,- din Peşteniţa, re
gretă decesul celui
care a fost un om de 
o aleasă omenie 

VÎRVONI MIRON 
şi sunt alături de fa 
milia îndoliată. Te
vom păstra veşnic în 
sufletele noastre!

(7341)

•  Cu nemărginită 
durere în suflet soţia 
Sofia, fiul Ioviţa, 
nora Ecaterina, nepo
ţii şi strănepoţii a- 
nunţă încetarea din 
viaţă a celui care a 
fost

TOMUŢA ROMAN 
Înmormântarea va 

avea loc mâine, 22. 
03. 1996, ora 13, în 
satul. Târnava.

Dumnezeu să-l o- 
dihnească!

(7354)

S . C  J l t i n  G r a t i s  I m p e x ^ S . % X ‘

a ngajeaza:

-Şoferi cateftoriiie &.CJE experienţa minim 5 
ani.Şaiariu minim 700.000 fei -

-Mecanici auto cu experienţa minim 5 ani. 

Jnformatii ia te i 651926;65082$;6Ş0930'

D A  C U P O N U L U I  T A U  V IA T Ă  !

E simplu-V Plaseazâ-ţi cuponul şi 
certficatele de proprietate 

la F.P.P. I - "BANAT • CRIŞANA .

f

V*

In  a t e n ţ ia  a c ţ io n a r il o r
SOCIETĂŢII COMERCIALE 

„CONDOR" S.A. DEVA

Făcând dovada unei perfecte înţelegeri a me
canismelor şi a priorităţilor economiei de piaţă. 
Societatea Comercială „CONDOR" S.A. Deva este 
prima societate comercială a judeţului Hunedoara şi 
primă societate de construcţii din ţară, care şi-a 
exprimat dorinţa de a fi admisă la Bursa de Va
lori. îndeosebi echipa managerială a realizat faptul 
că. de vreme' ce -acţiunile societăţii pe care o con
duc sunt. în bună-măsură, şi la* populaţie, e pre
ferabil ca ele , să se vândă şi să se cumpere pe o 
piaţă unde preţul lor se stabileşte după criterii Ju
dicioase.

In condiţiile în care această societate a fost ad
misă la cofa Bursei de Valori Bucureşti, acţiunile 
societăţii urmând a fi trânzacţionate începând cu 
şedinţa din 26 martie 1996, deţinătorii de acţiuni 
(sau, certificate de acţionar) trebuie să cunoască ur
mările pasului cu adevărat istoric făcut de con
ducerea lor, anume domniile lor nu mai pot vinde 
acţiunile pe care le deţin, decât prin Bursa de Va
lori. Pentru aceasta trebuie sa se adreseze unei 
societăţi' de valori mobiliare autorizată să tranzac- j  
ţioneze la Bursă, cum este S.C. SIVM „BROKER" 
S.A., Sucursala Deva, str. Libertăţii, bl. J, se. D, j 
ap. 87 telefon 230293, pentru a completa un ordin 
de vânzare sau de cumpărare. Cum Registrul Ac- ] 
ţionarilor se ţine la Bursa de Valori, orice vânzare— ; 
cumpărare de acţiuni ale acestei societăţi co- j 
merciale în afara Bursei este nulă de drept, pen- I 
tru că nu se poate face transcrierea pe noul j 
proprietar. |

S.C. „BROKER" S A.
SUCURSALA DEVA I

, (6398075) !

I REMERO S.A. DEVA

cu sediul în Mintia/ str. Şantierului, nr. 5 
Organizează în fiecare zi de miercuri li

citaţie pentru vânzarea următoarelor mijloa
ce f ix e :

•  autocamion ZIL, înmatriculat în cir
culaţie ;

•  alte mijloace fixe scoase din funcţiune. 
Mijloacele fixe scoase Ia licitaţie pot fi

vizionate zilnic la sediul societăţii.
Informaţii suplimentare la tel. 218750/16.

(252)

■ ^

! •

i .

S.C. FRECH. ALÎMCARN.
S.R.L. DEVA

Cu sediul în str. Libertăţii, bloc 13 parter 
(lângă Cinematograful „Patria*') 

Angajează director la Abatorul din For- 
nădie.
începând cu data de 20 aprilie 1996, majo
rează preţurile la achiziţionarea de bo
vine.
Începând cu data de 20 aprilie 1996 a- 
nunţă intenţia de majorare a preţurilor Ia 

carne si preparate din carne.
(6398077)

CONSILIUL LOCAL ILIA

I Scoate la licitaţie publică în ziua de 2 a- 
J prilie 19%, ora 10 :
J 1. Spaţiu comercial destinaţie magazin pâine 
| Ilia, str. Libertăţii, nr. 24, judeţul Hune- ( 
! doara.
{2 . Spaţiu destinaţie birouri, sediul fostului
; CAP Hia.
|  Informaţii la Consiliul local Hia.

(253)

FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE I gAJSAT-CRJŞAiW
OEVA TeL 654-616009
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CONSILIUL LOCAL 
RAPOLTU MARE

ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLIGA

tn data de 10. IV. 1996, ora 10, la se
diul consiliului local, pentru închirierea a 
două spaţii aparţinând domeniului public al 
comunei.

Ofertele se depun până la data de 8 apri
lie 1996

Informaţii suplimentare la sediul Consi&tt- 
Iui local, telefon 669181,
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