
Intr-una din zilele frigu
roase ale lunii decembrie 
1991, părinții fetiței Ioana 
Ardeleanu. de 4.5 ani, din 
Deva, s-au prezentat la 
Centrul județean de recol
tare și conservare a sln- 
gelui, cu o marc durere 
ta suflet, dar și cu spe
ranța că vor reuși să gă
sească SINGELE dătător 
de VIAȚĂ pe care-l ce
rca clinica medicală de 
la Tg. Mureș, in vederea 
efectuării unei operații pe 
cord. Avea nevoie de 3 litri 
de singe Bill Rh negativ, 
grupa de singe cea mai 
rară, la toți oamenii din 
lume. In acca.dă situat'e, 
aproape fără ieșire, per
sonalul centrului intră in
tr-o alertă de gradul I! 
Doctori'e. laborante, asis
tente se pun intr-o cău
tare febrilă a datelor atlt 
de bine puse la punct șl, 
apoi, a persoanelor ce po

di in trupurile lor pre
țiosul singe. Merg pe jos 
sau cu mijloace ale trans
portului in comun (cen
trul încă n-are mașină) la 
oameni acasă, pe unii nu-i

spre cele mai renumite 
clinici din Cluj, Tg. Mu
reș. Timișoara și mai nou, 
la București, dar și pentru 
spitalele din Deva, Brad, 
Slmcria, Hațeg șl Orăștic.

bolnavii sînt primiți la 
intervenții chirurgicale 
numai dacă se asigură 
singcle din grupa respec
tivă. Iată de ce, persoa
nele sănătoase, între 13—

OAMENI PENTRU OAMENI

SÎNGELE DĂTĂTOR DE VIATĂ
găsesc, dar căutarea con
tinuă pină cind persoana 
e contactată. .Și de aceas
tă dată, prețiosul singe a 
fost colectat. Bucuria a 
fost pină la urmă depli
nă : operația a reușit, fe
tița, bucuria și lumina 
părinților, este bine.

Asemenea cazuri sînt, 
in fiecare an, foarte nu
meroase. De salvarea mul
tor vieți omenești este le
gat direct Centrul jude
țean de recoltare a singe- 
Iul. Fiindcă de aici se 
trimit cantități însemnate

Domnișoara dr. Victoria 
Timpcanu, șeful Centrului 
de recoltare a sîngelui, 
dna dr. Cornelia Trușcă, 
întregul personal de atei, 
depun mult suflet in no
bila lor activitate de sal
vare a vieților omenești. 
Am aflat că, din păcate, 
in întreaga țară a scăzut 
numărul donatorilor ono
rifici de singe, că din a- 
ceasta cauză se amină 
multe operații in spitale, 
dar șl în clinici, cu greu 
rczolvindu-se cazurile de 
urgență. Nu intimplător,

62 de ani, care donează 
prețiosul clement al vie
ții. fac un generos act 
umanitar. Cel ce donează 
singe au dreptul la două 
zile libere plătite, care 
se pot lua in decurs de o 
lună, și la un bon în va
loare de 231 de Ici, gra
tuit, pentru ridicarea de 
alimente de la magazinul 
„Ulpia” din Deva, bene
ficiind de control medi
cal și da efectuarea unor 
analize gratuite. Se orga
nizează. în multe locuri, 
cu bune rezultate, rccol-

țări de singe de la dona
tori ce lucrează fn unele 
societăți comerciale sau 
de la alți agenți econo
mici. cum a fost cazul la 
Filiala Elcctrocentrale 
Mintia, Mate.r Deva, Pla
far Orăștlc, S.C. Vinal- 
cool S.A. Deva, unde se 
dă dovadă de multă în
țelegere față de reușita 
acestor acțiuni profund 
umanitare. Nu același lu
cru se î n tî m p l ă la 
UPSRVM Deva, unde, u- 
nii maiștri nu i-au învoit 
pe donatori cîteva minu
te să se deplaseze in in
cinta societății pentru do
narea de singe! Sint 
mulți oameni pentru oa
meni, adică tineri și 
virstnici care din singele 
lor au ajutat semeni a-

SABIN CERBU

(Continuare în pa;, a 2-a)
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Furtună în noapte
Am poposit la S.C. -Elis" 

S.A. Hunedoara (fosta Fa
brică dc producție indus
trială .și prestări servicii) a 
doua zi după ce aici avu
sese loc, pină spre ora 2 
clin noapte, o intilnire in
cendiară la care participa
seră cadre de conducere și 
reprezentanți ai sindicatu
lui din unitate, persoane cu 
funcții de răspundere in 
organismele de control fi
nanciar ale judoțului. pre
cum și prefectul județului. 
Bănuitor, dl ing. Emil Dull, 
directorul societății, ne-a 
intrebat din capul locului : 
.Ați venit instantaneu ori 
v-a trimis cineva ?“. I-am 
răspuns că azi nu ne mai 
trimite nimeni intr-un loc 
sau altul, nu ne mai dă 
nimeni indicații ce să scri
em. de unde să scriem, 
cum să scriem. Ceea ce 
facem izvorăște din con
știința noastră profesiona
lă și din respectul față dc 
oameni, din dorința de a-1 
ajuta, dup;i puterile noas

tre, să depășească mai ușor 
greutățile și necazurile ce-i 
apasă.

Dar să vedem ce s-a în- 
timplat la „Elis" Hune
doara, dc a fost nevoie dc 
o asemenea întrunire, la 
un astfel de nivel.

SINDICATUI
11< \<;i. SI MNALl I.

La secția prefabricate, ne 
dă relații dna Viorica Ban, 
noul lider al sindicatului 
din unitate. „tn colectiv 
au apărut mari nemulțu
miri, un adevărat conflict 
între muncitori și condu
cere, ca urmare a situației 
economice extrem dc grele 
a societății și a salarizării 
scăzute a oamenilor. Aceas
tă stare dc fapt se dato- 
rește slabei preocupări a 
conducerii și a celor din 
compartimentele de apro
vizionare și desfacere pen
tru asigurarea necesarului 
dc materii prime și mate
riale și desfășurarea în mod

O

— ( ine ți-a făcui cunoștință cu soția
— im cunoscut-o singur. Nu pot să în

vinuiesc p<- nimeni...

ritmic a producției, ca și 
pentru contractarea și li
vrarea produselor către be
neficiari. De asemenea, a- 
preciem ncsatisfăcătoare 
dirijarea resurselor finan
ciare ale unității, neutili- 
zarea lor rațională in sluj
ba efectivă a producției.

Dna Viorica Ban, ca și 
alți membri dc sindicat, cu 
care am discutat, recunosc 
greutățile generate dc blo
cajul economic la nivelul 
întregii țări, blocaj ce-i 
afectează și pe ci, înțeleg 
că dificultățile de la S.C'.
Siderurgica" S.A. Hune

doara au condus la între
ruperea integrală a agen
tului termic la „Elis", mo
tiv pentru care secțiile pre
fabricate și turnătoria tre
buie să suporte aproape în 
totalitate șomajul tehnic, 
dar acuză numărul marc 
al personalului TESA și 
indirect productiv, care, în 
plus, este mai bine plătit 
și premiat decit executanții 
direcți ai producției. Tot 
dinșii consideră că față dc 
toate aceste stări de lucruri 
vinovațl sînt și membrii 
consiliului împutcrnicițiloi 
statului, ca și cei ai comi
siei de cenzori, „pe care 
noi nu-i cunoaștem, ci nu 
ne cunosc, nu ne-au ajutat 
cu nimic, mulțumindu-se 
să treacă luna și să vină 
să-și ia simbria (pentru 
ce ?)".

DUMITRU GIIEONEA, 
CORNEL POENXR

! Șferanța naastră pentru' i 
i casa noastră !

(Continuare în pag. a 2.a)

| — Die arhitect Ihc I’o-
J pa, o cititoare a ziarului 
I nostru, dna T.E. din Baia 

de C'riș, ne scrie că, în 
J octombrie 1991, a înscris-o 

pe fiica sa pentru con-
• struirea dc apartament 
| proprietate personală, prin 
, societatea comercială al I cărei director sinteți —

I.V.II. SA. Cu prilejul 
î înscrierii, a achitat 50 000 
I de lei. Dc atunci nu mai 

știe nimic despre cererea
| dumisale : va putea intra 

« în posesia unui aparta- 
| ment sau nu, iar dacă nu, 
J ce se intimplă cu banii 
Idali ? Am vrea ca, odată 

cu răspunsul la scrisoare, 
J să detaliem puțin pentru 

cititorii noștri această te- 
• mă de larg interes — 

construcția dc locuințe in- 
» dividualc sau apartamente 
| din fondurile proprii sau 
* cu credit.
i — Mai întii, răspunsul 

la nedumerirea cititoarei 
dv. Suma depusă la l.I’.II.

' S.A. odată cu înscrierea 
I pentru construirea unui 
’ apartament constituie o 
> așa-numila arvună, care 
I ne dă și nouă garanția că 
J ne aflăm în fața unei 
I opțiuni sigure și precise. 
» Suma este consemnată la 
| Banca Comercială (alta
r 9 / w 9 9 9

decit banca la caic socic- , 
tatea noastră iși are con- . 
tul) și este producătoare I 
dc dobindă, iar la indic- 
ierta contractului va fi I 
inclusă in avans.

Pentru a veni în spriji- | 
nul celor care vor să-și • 
construiască un aparta- | 
ment proprietate persona- . 
lă, societatea noastră a i 
inclus în profilul său de ' 
activitate și contractarea ' 
dc locuințe proprietate * 
personală și spații corner- • 
cialc sau spații indepen- | 
denie la parter, prin li- . 
citație cu mai mulți con- I 
structori

— Vă constituiți, deci, > 
în antreprenorul care I 
proiectează, contractează, * 
urmărește execuția și | 
predă la cheie aparta- • 
meniul ?

— Așa am dori și so- , 
cotim că este civilizat și | 
profitabil pentru client. • 
în virtutea ofertei puse > 
la dispoziție de către noi, I 
pină in prezent ni s-au ’ 
adresat cu cereri de a- | 
parlamente 400 de cetățeni, | 
alți 50 exprimîndu-și op- « 
țiunca dc a construi printț

ION CIOC LEI î

(Continuare in pag. a 2-a) j
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FLASH!
o LICEUL TEORETIC -A- 

VRAM IANCU" DIN BRAD, sub 
deviza „Prin școală — mai buni 
si mal drepți, să construim îm
preună o societate, liberă, o via
ța prosperă /“ face o atractivă 
prezentare a vechii școli brăde- 
ne. Intr-o publicație proprie, a- 
părută la Deva, tn excelente con
diții grafice. In publicație slnt 
inserate articole asupra organi
zării șl profilului liceului, a cor
pului proft oral, a activităților șl 
vieții cultural- științifice, artistice 
I sporii’ ■ ce ,• desfășoară aici. 

(3.C.)

O CONCURENȚĂ ? Așa ar 
trebui să fie. Dar în condițiile 
cind magazinul Comtlm-ulul, des
chis pe strada Libertății din De
va, este dc dimineața pină sca
ra plin de carne, preparata din 
carne și alte produse alimentare, 
iar cel al fostei industrii a căr
nii, deschis mal de mult pe stra
da 1 Decembrie, este tot de di
mineața pină ‘seara gol. nici vor
bă nu poate fl de concurență. 
Fără să mal punem în balanță 
modul igienic șl civilizat în care 
se face servirea în primul dintre 
magazinele amintite. (Gh.P.)

0 DECONTARE PE LOC. In 
inima Crlșclor. in focalul foste! 

librării, cooperativa de. con.mm 
illn localitate a deschis o unitate, 
de. achiziționare a ambalajelor

din sticlă, cu decontarea contra
valorii pe loc. Astfel, se achizi
ționează borcane dc 0,120 l cu 
18 lei bucata, de 0,820 l cu 23 de 
lei, sticle de. 0,5 l cu 18 "lei, de 
1 litru cu 28 de lot și sticle de 
vin spumos sau șampanie < u 38 
de lei bucala. (Al.l)

Q CREMĂ DE GHETE. .Să fi 
încetat producția de. crema de. 
ghete ? Sau, cumva, s-a produ 
o sincopă In derularea aprovizio
nării ? Nu cunoaștem cauza, dar 
efectul este că nu găsim cremă 
de ghete, deși căutam de mai 
multe zile, fn Deva, magazinele 
alimentare dc pe străzile Horea, 
I Decembrie 22 Decembrie, șl al
tele nu mai au acest produs dc 
multă vreme. Ca facem, deci ?

Pui <• simplu. Umblăm cti pan
tofii ni’t’ăr uiți (Gh.P.)

0 BOX. A.S'. „Minei for” Deva 
organizează in zilele de 5 și 6 
martie a.e., în Sala Sporturilor 
din Deva, inccpind cu ora 6,30, 
și în 7 martie dc la ora 10 un 
turneu dc bor în cadrul „Cupei 
Minei for” la care participă bo
xeri din Reșița, Caransebeș, Si
biu. Arad, Brașov, Alba iulia, 
Deva, Hunedoara, Valea Jiului. 
(S. C.)

HASH!

■ CAIRO. Ministrul-li
bian dc externe. Ibrahim 
Al-Bechari, a anunțat la 
Cairo că țara sa acceptă 
ca cei doi libicni inculpați 
de justiția americană și 
britanică pentru rolul lor 
în atentatul de la Locker
bie. și a căror extrădare 
este cerută dc Washington 
și Londra, să fie judecați 
„pe teritoriu neutru".

■ RIAD. Arabia Saudi- 
tă dispune, inccpind dc 
duminică, de un Consiliu 
Consultativ, format din 60 
dc membri, precum și de 
o lege fundamentală a pu
terii, asimilată unei consti
tuții inspirată din Charia 
(legea islamică). Aceste re
forme politice, primele din 
acest gen dc Ia crearea re
gatului saudit în 1932, au 
fost anunțate prin decrete 
ale regelui I'ahd, împreu
nă cu un alt decret privind 
organizarea provinciilor.

■ ALGER. Peste 1 000 
<lc sludenți au fost inter
pelați de Ia declanșarea 
mișcării de protest isla
mice in universitățile alge
riene, in vreme ce alli 300 
au fost arestați. Duminică, 
în mai multe universități 
algeriene, unde examenele 
silit în curs, grupuri dc 
studenți au continuat miș
carea de protest.

FI TEI AVIV. Prăbuși
rea aconerișului unei cafe
nele palcs'inicne din Ieru
salimul de Est, s-a soldat 
cu 23 de morți și 22 dc 
răniți, potrivit unui bilanț 
definitiv al politiei israe- 
liene. Acoperișul s-a pră
bușit sub greutatea zăoezii 
și ca urmare a infiltrărilor 
dc apă, apreciază poliția 
israeliană.

H PRETORIA. Fostul 
președinte zambian, Ken
neth Kaunda, a aprobat re
ferendumul care urmează 
să aibă loc la 17 martie în 
Africa de Sud, în cursul 
căruia albii ar urma să se 
pronunțe asupra negocierilor 
constituționale angajate dc 
către președintele țării, 
Frederik de Klcrk.

■ BEIJING. China și 
Rusia urmează să semneze 
un acord de cooperare c- 
conomicâ și comercială în 
cursul vizitei pe care o 
efectuează inccpind de ieri, 
la Beiiing, ministrul rus 
al comerțului exterior P.O. 
Aven, a anunțat ambasada 
rusă din capitala chineză. 
China efectuează cu Rusia 
80 la sută dii» comerțul său 
cu fosta URSS, care, anul 
trecut, se cifra la 3.9 mi
liarde dolari, afirmă zia
rul „China Daily". Dună 
declararea independenței 
republicilor fostei Uniuni 
Sovie'ice, Bciiingul a sem
nat deia acorduri bila'cra- 
le de cooncrarc economică 
si comercială cu Lituania, 
Kazahstan. U-'hekistan. Kîr- 
gîzshin, Tadjikistan. Turk
menistan, Armenia, Belarus 
și Moldova.

■ SXRAIEVO. Ministrul 
dc externe din Bosnia și 
Ifcrțegovina, Ilaris Siladj- 
dziei, a declarat că refe
rendumul asupra indepen
denței acestei republici con
stituie o „reușită" și că 
■ prima sa consecință esen
țială va consta în recunoaș
terea internațională a Bos
niei șt Ilcrțcgovinci ca slat 
suveran și independent".

(Roinprcs)

FAX
9
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Acțiuni „suspendate" 
de un fir de păianjen!
Programul acțiunilor pe 

acest an pe care ți le pro
pun factorii culturali ju
dețeni, în principal Inspec
toratul Județean pentru 
Cultură, Centrul pentru 
Conservarea Tradiției și 
Creației Populare, este bo
gat gindit in funcție de 
opțiunile publicului, și ne
cesitățile sale de informa
re, vizează, deopotrivă, sti
mularea fenomenului ar
tistic hunedorcan, păstra
rea obiceiurilor ți a datini
lor populare, singurele în 
măsură să conserve speci
ficul nostru spiritual. Din
tre aceste acțiuni pot fi 
menționate simpozioanele 
.,30 de ani de la nașterea 
istoricului Silviu Dragomir“ 
(15 martie ac.), -Zilele căr
ții fr nceze" (21—26 mar
tie), .,100 dc ani de la în
tocmirea și înaintarea Me
morandumului către Curtea 
lela Viena" (22 mai), „410 
mi de la tipărirea Paliei 
de la Orăștie". „65 de rnl 
de 1.1 moartea patriotului 
român loan Mihu" (10—11 
iulie), sesiunea științifică 
„110 ani de la înființarci 
Muzeului Județean", acțiu
nile dedicate împlinirii fi 
120 de ani de la moartea 
lui Avram Iancu (12—13 
septembrie) organizate cu 
sprijinul Muzeului Jude
țean și al Bibliotecii Ju
dețene. Se remarcă, mai 
ales, simpozionul cu parti
cipare internațională „XX III 
septembris die Traiani", or
ganizat de Ministerul Cul
turii, Inspectoratul Jude
țean pentru Cultură, Mu
zeul Județean, 
oaspeți istorici, 
critici de artă, 
scriitori, etnologi.

Dintre manifestările 
tistice, reține în mod 
sebit atenția, după 
ne-a precizat dl 
Sicoe, consilier-șcf, 
rea primei ediții a Festiva
lului internațional de fol
clor „Sarmizegetusa", ac
țiune de amploare organi
zată de Ministerul Culturii, 
Prefectura județului Hune
doara, Inspectoratul Jude
țean pentru Cultură. Orga
nizația Internațională de 
Folclor. Centrul pentru 
Conservarea Tradiției și 
Creației Populare, Orga
nizația Județeană pentru 
Tineret ..Hyperion" (8—12 
iulie). Festivalul are un 
țel generos — așa după 
cum a ținut să precizeze 
dl «"onsilier-șcf loan Sicoe 
— să contribuie la mai bu
na cunoaștere a folclorului 
românesc în Europa, pre
cum și la cunoașterea de 
către români a folclorului 
altor țări.

avînd ca 
arheologi, 
lingviști.

ar- 
deo- 
cum 
loan 

iniție-

(Urinare din pag. 1)

CONDUCEREA — 
INTRE CIOCAN 
ȘI NICOV ALA

— Sindicatul are, în a- 
numite privințe, dreptatea 
»a — ne spune dl Emil 
Dull, directorul S.C. „Elis" 
S.A. Hunedoara. Noi, con
ducerea unității, sîntem 
conștienți că trebuie să ne 
preocupăm să asigurăm oa
menilor de lucru și să-i 
plătim în mod corespunză
tor. Am rezolvat destule 
probleme, dovadă că an- 
gajatii și-au luat salarii 
corespunzătoare lună de 
lună. în 1991, le-am dat și 
prime. dar care nu pot 
mulțumi niciodată pe toată 
lumea, am încheiat anul cu 
un beneficiu nu chiar ne
semnificativ. Acum ne a- 
flăm îmr-o »>e mai 
grea, însă, prin eforturi

Tot la prima ediție se 
află Festivalul de umor 
-Liviu Oros" (21—22 mar
tie) .organizat în memoria 
cunoscutului fiu al județu
lui, om de cultură, inter
pret care ne-a îneîntat nu 
o dată cu „poantele" sale 
de bun gust. Unor astfel 
de manifestări li se alătu
ră alte tradiționale festiva
luri: Costești 92, cel al pădu- 
renilor (8—9 august). Zilele 
Culturii hunedorene — 
„Sarmis ’92" (11—25 octom
brie) reunind Tirgul mește
rilor populari, Concursul 
dansului de societate, „Ste
lele cetății" (10—12 noiem
brie), ■ Comori folclorice" 
(21—22 noiembrie), „Cu noi 
este Dumnezeu" (5—6 de
cembrie), „Călușerul tran
silvănean" (19—20 decem
brie), „Festivalul obiceiuri
lor de iarnă- (27 decembrie 
a.c.).

Așadar, acțiuni de mare 
greutate, care, sîntem si
guri, se vor bucura de un 
interes pe măsură. Din pă
cate, toate stau -suspenda
te" de un fir de păianjen, 
întrucît la această oră bu
getul anului 1992 nu este 
cunoscut, iar 
Culturii, chiar 
ra Județeană, 
rindul lor în 
unora dintre aceste acțiuni, 
dar mai ales ca instituții 
care alocă din bugetul a- 
fectat o parte pentru cul
tură, stau neputincioase. 
Desigur, se va apela la 
sponsori, dar contribuția a- 
cestora, generoasă, nu poa
te să suplinească un... bu
get. Să sperăm că proble
ma bugetului se va clari
fica, cit mai repede cu 
putință. Altfel...

Ministerul 
și Prefectu- 
implicate la 
organizarea

MINEI. BODEA

Sîngele datator do viață
(Urmare din pag. t)

flați intre viață si moar
te. Să ne scoatem pălăria 
in fața concetățenilor 
noștri — Alexandru liă- 
făilă, loan ffuteu Xenia 
Morar, Wilhelm Străuț, 
Ioan Pop. Eduard Vamja, 
frații Vasile și Alerandru 
Eordea și niu’ți alții, să-i 
respectăm și să le mul
țumim pentru omenia lor, 
pentru generozitatea și 
solidaritatea ce le mani- 

Furtună în noapte
sporite din partea condu
cerii. a tuturor conducăto
rilor compartimentelor pro
ductive, prin dialog și în
țelegere cu sindicatele, vom 
ieși cît de curind la liman.

— Prin ce căi ?
— Avem în vedere că 

produsele noastre — con
fecții metalice, piese tur
nate din fontă, prefabrica
te din beton, materiale hi- 
droizolante etc. sînt soli
citate și apreciate de be
neficiari. De asemenea. în 
domeniul prestărilor de 
servicii către populație, ex
tindem volumul de activi
tate la confecții textile, ar
gintărie. realizăm, la co
mandă, garaje demontabile 
din prefabricate — în co
laborare cu T P H Deva —, 
la care avem molie soli
citări. O altă cale ar fi ex

(Urmare din pag. 1)

noi spații pentru activi
tate comercială sau de 
producție. Pentru rezolva
rea cererilor respective, 
am elaborat proiecte de 
urbanism cu propuneri de 
amplasament pentru 400 
de .apartamente proprie
tate personală, la Deva, 
Orăștie și Simeria. De 
asemenea, am elaborat 
documentații pentru am
plasarea unor spații co
merciale. Amplasamentele 
propuse sînt pe terenuri 
proprietate de stat, ur- 
mînd să fie supuse lici
tației publice.

în același scop, am în
ceput tratative cu proprie
tari, in vederea cumpără
rii de terenuri situate în 
zone centrale sau limitro
fe și în apropiere de re
țele tehnico-edilitare, te
renuri pe care să le pu
nem la dispoziție, contra

Fertilizarea chimică a culturii griului

investiție 
nivelului 
solurilor

Este cunoscut faptul că 
aplicarea nerațională a în
grășămintelor, în doze mari, 
în mod unilateral și nee
chilibrat, poate avea efec
te negative, astfel că în 
locul sporurilor de produc
ție ce se așteaptă se înre
gistrează diminuări ale re
coltelor. Fertilizarea solu
rilor și culturilor reprezin
tă in esență o cheltuială 
anuală care poate fi con
siderată și o 
pentru sporirea 
de fertilizare a 
pe care se cultivă plantele.

Experiențele de lungă du
rată cu îngrășăminte chi
mice, efectuate la Stațiu
nea de cercetare Geoagiu. 
ne permit să facem reco
mandări pentru doze optim 
economice, care răspund 
diversităților de condiții 
din județul Hunedoara, un
de gospodarii particulari 
își desfășoară activitatea. 
Pentru întocmirea unor 
sisteme diferențiate de fer
tilizare pe zone, se are în 
vedere starea de fertilizare 
a culturii griului la acest 

festă față dc cei suferin-i, 
oricind e nevoie.

Interlocutoarele noastre 
ne-au vorbit despre, posi
bilitățile tot mai bune de 
lucru In laboratoarele 
centrului de dorința per
fecționării In această no
bilă activitate, despre ne
cesitatea creșterii numă
rului donatorilor onorifici 
■— oamenii < ei mai sti
mați din oricare țară a 
lumii — dar si despre ne
cesitatea ințcleqerii Crucii 

ploatarea și întreținerea 
rațională a utilajelor, in
stalațiilor și echipamentelor 
din dotare — deși -multe 
dintre ele au un grad a- 
vansat dc uzură morală și 
fizică — creșterea produc
tivității și diminuarea con
sumurilor.

— Cum veți rezolva pro
blema agentului termic ?

— Vnin construi, în a- 
ccst an, o centrală termică 
proprie, prin care ne vom 
asigura continuitatea pro
ceselor de producție in 
toate secțiile. Sigur, avem 
în atenție și alte măsuri, 
între care cele dc diversi
ficare continuă a produc
ției, pentru a oferi dc lu
cru tuturor angajaților, dc 
extindere a cooDcrârii cu 
par’cneri do ifaccri. dc 
introducere pc calculator a

Speranța noastră 
pentru casa noastră

plată, bineînțeles, în ve
derea construirii de locu
ințe individuale.

Documentațiile respecti
ve au fost avizate de pri
măriile locale și de Pre
fectura județului.

— Die director, activita
tea aceasta, așa cum a con
ceput-o societatea dum
neavoastră, o considerăm 
ca răspunzînd mai multor 
cerințe ale doritorilor de 
a-și realiza o locuință 
proprietate personală. Dar 
intervenția din scrisoarea 
cu care a debutat aceas
tă discuție ne face să 
credem că ea se poticneș
te. Unde și cum ?

— Ca la orice început, 
lucrurile merg mai ane
voios, mai ales datorită 
faptului că in activitatea

moment, planta premergă
toare și sortimentul de 
ingrășămint care sq găsește 
in comerț.

Iată cîteva date ce con
stituie un mijloc rapid și 
eficient la indemina ori
cărui gospodar, de stabi
lizare a dozelor de îngră- 
șămint chimic, în funcție 
de sortimentul disponibil. 
Dacă planta premergătoare 
griului a fost trifoi, bor- 
ceag, porumb, grîu, cartofi 
sau sfeclă, acolo unde griul 
n-a fost fertilizat toamna, 
pe teren de luncă 
încă', 
brută 
plexe (în mustul zăpezii), 
iar pe terenurile de deal se 
aplică în medie cile 350 
kg/ha. Azotatul de amoniu, 
in mustul zăpezii, pe tere
nurile ele luncă se dă in 
doze de 75 kg/ha cînd griul 
urmează după leguminoase, 
105 kg — după porumb, 
115 kg — după griu, 125 
kg după cartofi și 135 kg 
după sfeclă, iar pe terenu
rile de deal dozele sînt, 
in raport de premergătoa- 

se dau
300 kg/ha substanță 
îngrășăminte com-

lloșii (! ?) de a sprijini 
concret, eficient atragerea 
de noi donatori .Cit tre
buie să fie de mindru șt 
mulțumit un om sănătos, 
cu singe curat, care poate 
afirma : cu singe dc-al 
meu am renăscut vieți, 
am redat celor dragi pe 
mama, tata sau pe cele 
mai iubite ființe de pe 
pămint — copiii I Reflec
tați, stimați cititori și 
incumc'ați-vă să partici
pați la omenescul gest de 
a vă ajuta aproapele !

7AW<W<VAV<WAWZ

unor operații, precum evi
dența producției, normarea 
muncii, gestionarea valori
lor materiale și financiare, 
salarizarea personalului.

(am acestea ar fi, în 
linii mari, problemele care 
au declanșat nemulțumiri 
și îngrijorare Ia S.C. „E- 
lis" S.A. Hunedoara, cul- 
minînd cu acea întrunire 
incendiara in plină noapte.

Important este ca atit 
sindicatele, cit și conduce
rea societății să înțeleagă 
gravitatea și dimensiunea 
acestor stări dc lucruri, să 
găsească împreună soluții 
viabile, in acel moment 
greu pentru unitate. Exis
tă disponibilități tehnice și 
umane, există voință de 
acțiune, totul este să fie 
strinsc rinduiilc, să se ac
ționeze unitar, organizat, 
responsabil. _____ 

respectivă sînt implicați 
mai mulți factori de de
cizie și execuție care nu 
dispun incâ de toate pre
cizările pentru a rezolva 
anumite situații concrete 
Altele își iau măsuri — 
aș zice inutile — de pre
cauție, care duc la tergi
versarea acțiunii.

— Cîteva exemple, vă 
rugăm.

— In municipiul Deva, 
aru elaborat studii de am
plasamente pentru .300 de 
apartamente cu garaje și 
spații comerciale la par
ter. La licitație s-au scos 
doar 3 amplasamente. La 
Simeria, deși licitația a 
fost popularizată în timp 
util prin presă, singurul 
ofertant a fost I.l’.II. S.A. 
Deși în documentația de 

dc-
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re, de 120, 135, 150, 165 
și respectiv 180 kg/ha.

Dc asemenea, la formarea 
primului nod, azotatul 
amoniu, pe terenurile 
fertilizate toamna, se 
plică în zona de luncă, 
cantități de 15, 75, 80, 
si, respectiv. 90 kg/ha, iar 
în zona de deal dozele sînt 
de 90, 105, 120, 135 și 150 
kg/ha, in funcție de cultu
ra premergătoare. în cazul 
cînd există îngrășăminte 
complexe și s-a făcut ferti
lizarea și toamna, acestea 
se aplică în doze dc !)0— 
225 kg/ha.

Unitățile care dețin su
prafețe mari de grîu șl 
dispun de bază pedologică 
și cartare agrochimică, se 
recomandă să stabilească 
dozele de îngrășăminte chi
mice pe fiecare parcelă 
tarla după .Tabele și 
mograme ag rochi mice" 
Z. Burlan, C.'r. Hora, 
Pasc ș.a, Ed. Ceres 
1982.

Pentru asigurarea 
formitații aplicării 
nizate sau manuale 
im prăși icre, ing rășăm in te
le \or fi mărunțite șl ad
ministrate imediat, acordin- 
du-se atenție deosebită ja
lonării corespunzătoare pen
tru mașinile de împrăștiat, 
respectiv parcelării.
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că, prin complexul auto-moto din Sintu- 
lialrn, pune in vinzarc pentru cei interesați 
următoarele :

• camionetă Rohur izotermă, 3 t, Diesel, 
an fabr. 1990

• autocamion IFA carosat, 5 t, Diesel, 
an fabr. 1989
cu remorcă basculantă, il t, an fabr.
1989

• autocamion I.F.A., carosat, 6 t. Diesel, 
an fabr. 1988
cu remorcă basculantă, 3 t, an fabr. 
198!)

• autocamion I.I’.A. basculă, 5 t. Diesel, 
an fabr. 1988

• autoturism ARO 211 (cu 5 portiere), 
Diesel, an fabr. 198!)

• autocar marca K.T \. (15 locuri), Diesel, 
an fabr. 1988
(1 I 000 km la bord)

• anvelope diferite, noi si cu uzură.
(21G)
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Servici

soli-

ofertă s-a arătat că lici
tăm în numele unor lo
cuitori ai orașului Sime
ria, Prefectura a anulat 
licitația, pe motivul că a 
fost doar un singur ofer
tant.

Pentru creditarea 
citanților, băncile cu ca
pital de stat și C.E.C. nu 
au instrucțiuni în acest 
sens, deși Legea nr. 50/ 
1991 prevede clar că sta
tul sprijină cetățenii ca
re doresc să-și construias
că locuință proprietate 
personală.

— O previziune ceva 
mai optimistă ?

— Avînd în vedere că, 
în general, legislația cla
rifică și creează posibili
tatea de a acționa con
cret în această direcție, 
am speranța tă, sprijiniți 
fiind și dc primăriile lo
cale, incă in acest an vom 
preda beneficiarilor la 
cheie primele aparta
mente.

MIERt

4 MA
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Doni; oo

producție 
bunâ de
usturoi și 
ceapa?

In ultimii ani, atacul 
produs de musca usturoiu
lui (Suilli.l lurida) a fost 
in continuă creștere, ceea 
ce a pus in pericol cultu
rile dc usturoi și ceapă 
plantate in toamnă.

Dăunătorul zboară la 
sfîrșitul lunii februarie — 
începutul lunii martie, cînd 
temperatura la adîncimea 
de 5 cm in sol este de cel 
puțin un grad C. La scurt 
timp după apariție, muș
tele depun ouă pe plantele 
de ceapă și usturoi. Larve
le ecluzate 
prin care

Pentru 
bel or, se 
mont la 
bruarie - 
martie, cînd vremea este 
caldă și însorită, iar plan- 
tuțele au 2—3 frunzulițe.

Se folosesc produsele : 
Carbetox 1 1/ha, Sinoratox 
1,5 1/ ha. sau Lindatox .3 
— 20 kg/ha.

rod o galerie 
pătrund în bulbi, 
prevenirea pagu- 
aplică un trata- 
sfîrșitul lunii fe- 
- începutul lunii 

cînd vremea 
însorită.

IIT.IANA MARIAN.
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Simbătă, 29 februarie, 
intr-un cadru cu totul 
aparte, a avut loc la uni
tatea dc jandarmi il’i 

IOrăștie ceremonia depu
nerii jurămintului militar 
dc către cel mai tinăr 
contingent de militari.

Prin modul de organi
zare și desfășurare, acest 
eveniment s-a constituit 
intr-un moment emoțional 
și cu semnificații deose
bite. La ceremonia de
punerii jurămintului, au 
fost prezenți reprezentanți 
ai organelor Ministerului 
dc Interne, ai unităților ■

Ministerului Apărării Na
ționale, ai altor instituții 
și agenți economici, nu
meroși părinți, frați, su
rori, cunoștințe ale mili
tarilor in termen.

Din alocuțiunile rostite 
de comandanți, reprezen
tanți ai eșaloanelor su
perioare, militari in ter
men, care au depus jură- 
mintul de credință față 
dc țară, s-au desprins 
condițiile in care are loc 
acest eveniment, momen
tele complexe pentru ța
ră, necesitatea apărării

integrității teritoriale și a 
independenței patriei, a 
liniștii și ordinii publi
ce, a drepturilor și liber
tăților cetățenilor.

Cel care au depus jură- 
mintul ostășesc sîmbă- 
tă, 29 februarie '92, indi
ferent că se numesc C-tin 
Gros, Ionel Ciobanii, A- 
drian Maxim sau altfel, 
au exprimat odată cu e- 
moțiile momentului dorin
ța tinerilor jandarmi dc 
a răspunde prezent la 
chemarea larii !

CORNEL POENAR

J Filiala dc „Cruce Ro- 

’ șie" a județului Ilune- 
ț doara mulțumește S.C. 
ț Crăciun & Comp. S.N.C.

Deva pentru donația de 
5 000 dc lei. Cu această 
sumă și cu altele care 
au intrat în contul fi
lialei (15.10.20.82 Banca
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Aspect d<- la depunerea jurămintului militar.

Din nou despre povestea
După apariția articolu

lui ..Povestea încilcită a 
unei locuințe", a fost rin- 
dul dlui Ioan Tomi să se 
adreseze ziarului, in virtu
tea dreptului la replică. 
Dumnealui nu se împacă 
cu gindul că cei care-1 cu
nosc cred că a obținut con
tractul de închiriere a imo
bilului 41, din Boș, pe căi 
necinstite.

Pentru a-și susține cau
za, are alte argumente și, 
firesc, documente. IJisăm 
la o parte afirmațiile despre 
dl Crișan. Și așa relații 
Ie dintre cei doi sint în
cordate. Ne vom opri asu
pra acelor elemente ce nu 
corespund adevărului dlui 
Torni. Așa, de pildă, dum
nealui spune că cea de-a 
treia persoană cu numele 
Torni, trecută in contrac

tul dc închiriere, îi este 
fiică, nu nepoată cum a- 
firmase dl Crișan. Dar nu 
acest lucru este, totuși, e- 
sențial în foarte încilcită 
poveste a atribuirii locuin
ței în cauză. Atribuire caro, 
su*ținc dl Torni, s-a făcut 
in virtutea unei reglemen
tări din vechiul regim, care 
cerea specialiștilor din 
agricultură se mute la 
țară. Așa o fi, chiar dacă 
nu se menționează aceasta 
în adresele 5030 (coinci
dență de număr, deși cele 
2 acte au fost emise, unul 
de Consiliul Popular Ju
dețean, in 2. IX. 1989, iar 
celălalt de Primăria Ju
dețului, în 2 mai 1990 —
deci se schimbaseră nu 
numai denumirile, ci și re
gimul politic).

Nu vom reveni cu rela-

Revenim ru o seamă de 
elemente noi (vom reveni 
atita vreme ;:ît comerțul 
C'.te așa cum este pr,vind 
starea comerțului hunedo- 
reari De data aceasta ne 
vrm ocupa in exclus, vitate 
r.’e 'genți economici cu ci- 
p’ta, privat. domeniu in 
c; re Corpul de Contro, Co- 
inricial al Prefecturii și-a 
i.uor .ificat serios activi . >- 
tea. Și bine a făcut, in- 
trucit din cite vom vel' i 
pentru foarte mulți dintre 
aceștia legea nu prea c n- 
te..ză. Iată și cîteva...

Argumente. Dar cite >r- 
gumente nu sint in spriji
nul afirmațiilor noastre 1 
Unul dintre acestea este 
practicarea prețurilor de 
vinzare peste limita legală, 
■■a una dintre princ ipalele 
surse ale veniturilor ile
gali- • Constantin Hindo- 
rean. patronul firmei „Mer- 
rom" Deva, adună in ace t 
fel. doar in luna ianuarie, 
511 21.1 eh- lei prin vînza- 
rca ■ n siiprapr -ț a țigărilor 
indigene • CodH Călugă
rită. i’itron al SC „Diver- 
•i om" Petro'mi, bagă in 
bu/'in .r, illegal, 28 G'.iO dc 
leii, prin vinzarea I.) supra 
urc t i unui lot de o'eî.
9 1H672 l.-i ;i inc is.it
in piu". zii (.’ur;- Uintin TA
iun dan. p*'iîu»n . >1 S.C „Mi
nt'.'oft" ul< .i’l . A'-' -.t ln-
cru. prin (P-D r ii’c.i proțu-

’ i » ■ ,(■ vin '.i
■ '> ;.i. • Iuti -' perioada

(
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Mulțumiri
Comercială Deva) s-au 
putut onora contribuția 
de 170 000 de lei pe a- 
nul 1990, la Consiliul

ț Național de „Cruce Ro- 
l șic" din România și co- 

«nn mui -i,. i--i
I 
ț

ti zaț ia de 100 000 de lei \ 
la organismele sale in- i 
ternațiomle. Suma de 
170 000 de lei reprezintă i 
contravaloarea cărucioa- ț 

\ relor, a protezelor și a .
medicamentelor soliei- ’ 
late, de cetățenii jude- \ 
țuitii Hunedoara, meii 
Roșii" din Romania. Fi
liala de Cruce Roșie" 
a județului nostru speră 
și in alte donații, spre 
a-i putea ajuta pe cei 
aflați la nevoie. (\ .R.)

8
* 
ț 
ț 
l

îneîlcită a unei locuințe
tarea derulării evenimen
telor, pentru că am făcut-o 
deja. Doar cîteva precizări 
dorește dl Torni să fie fa 
cute. Și anume că primise 
locuința in toamna lui 1989, 
dar nu s-a mutat decit 
peste cîteva luni, întrucît 
a trebuit să facă repara
ții la casă. Nc-a prezentat 
în acest sens o adresă a 
R.A.G.C.L. Hunedoara, în 
care sc specifică modul 
cum se va face deconta
rea lucrărilor executate dc 
chiriaș.

Dar ceea cc-1 face pe 
dl Torni sa se simtă în
dreptățit să fio locatar al 
imobilului este sentința 
Judecătoriei Hunedoara, 
care-i este favorabilă. Iar 
recursul declarat de sindi
catul si dori 1 rg i.șt i lor a fost 
respins de Tribunalul Ju

dețean.
Deci, faptul de a se da 

imobilul familiei Torni, 
Prefectura județului il con
sideră ilegal, iar instanța 
legal. Pronunțarea sentin
ței judecătorești s-a făcut 
in baza celor două adrese 
5030, de care am amintit 
deja. Dar, între timp, în 
parale], pe linie administra
tivă, s-a i’evenit asupra ce
lor două adrese și a deci
ziei inițiale. Prefectura ce- 
rînd anularea lor. Sindica
tul din „Siderurgica4 S.A. 
Hunedoara și implicit dl 
Crișan mizează pe această 
decizie a Prefecturii, în 
timp ce dl Torni ia de bună 
sentința judecătorească. 
Deci, fiecare cu adevărul 
lui. Numai că, din păcate, 
locuința c una singură.

V. ROMAN

S. C. SIDERURGICA S.A.

HUNEDOARA

I*

j
cu sediul in Hunedoara, str. Dr. P. Groza, nr. 8* 

Organizează licitație publică în data de 10! 

martie 1992, ora 11,30, la sala C.F.U. din j 
cadrul unității, pentru vînzarea următoarelor * 
mijloace fixe : |
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VALOAREA | 

Dfe ÎNCEPERE ’ 
A LICITAȚIEI j

I*
II
8 *
8* 
IN
8*
8
*
8*
8
w

DENUMIREA 
FONDULUI FIX

• 4
9
•

Motocompresor de aer 5 mc 
Tractor U 800
Remorcă basculantă 5 tone 
Yală de ridicat
Strung paralel 400 x 1500 
Mașină
Strung
Mașină
Aparat 
Mașină

de rabotat 
paralel 700x 2 000 
dc scris „Mercedes'* 
de încărcat sifon 
de rectificat tip 250

I’articipanții la licitație \or

132 792
175 333

71 496
13 009

222 044
275 123
315 149

14 170
85 500
90 990

Ici 
Ici 
Ici 
Ici 
Ici 
Ici 
Ici 
Ici 
Ici 
Ici

depune la ca
sieria unității o garanție de 10 la sută din va
loarea de începere a licitației.

Garanția de 10 Ia sută, depusă la casierie, 
rămîne la SIDERURGICA S. A. HUNEDOA
RA in cazul în care solicitantul căruia i s-a ad
judecat mijlocul fix nu încheie contractul dc | 
vînzarc—cumpărare in termen dc maximum 5 
zile.

Relații suplimentare la telefoanele : 957/ 
16121 ; 16131 ; 16521 — interior 2526, serviciul 
mecanic — biroul plan. (214)

8
ț

8
h

I
*
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AGROMEC S. A. DEVA
(S.M.A. — DEVA)

Execută reparații la tractoare, mașini agri
cole, motoare D-110, D-115, Savicm, D-127, 
pompe de injecție, rebobinări motoare electri
ce, alternatoare și demaroare diverse. Fabrică 
mori cu ciocănele, circulare tăiat lemn, con
fecții metalice, holțari, semănătoare și prăsi
toare cu tracțiune animală. (218)

iri tctricirir' i ii furt"*

foarte scurtă și prin co
mercializarea cu prețuri 
mărite doar a citorv.i pro
duse, patronul S.C. -Tu- 
rist-Uomaliment" Deva. Au
rel Dan, realizează un ve
nit nccuvenit de 7 281 de 
lei

Să adăugăm și altele 7

se practica adaosuri abe
rante, totul sc subordonea
ză cîștigului rapid. Apoi, 
foarte mulți patroni și lu
crători din unitățile priva
ți' nu cunosc reguli elemen
tare de comerț, au o pre
gătire profesionala ncadcc- 
vata, pe care au abando-

aproviz.ionczc cu articole 
dc blănărie direct de la 
S.C. „Vidra” Orăștie, se 
aprovizionează cu produse 
fabricate aici prin inter
mediul unei societăți par
ticulare, cu un adaos co
mercial de cîteva ori mai 
mare. Rezultatul 7 Pentru

accesibile populației. Se 
interzice chiar șefilor de 
magazine să se aprovizio
neze de aici, în timp ce 
alimentarele s-au umplut 
cu săpun, blugi, încălță
minte, gumă de mestecat, 
ciocolată — produse de im
port greu vandabile, pro-

încălcări flagrante ale normelor de comerț
_____________■>>»--------- ---------- *

Jată-lc : ncafișarc dc pre
țuri, expunerea și comer
cializarea de produse eu 
termen de gar mțic <lepu;it, 
lipsa echipamentului dc 
protecție, a cîntarelor și a 
grupurilor s mitarc...

lAplicații. ( u totul fi
rească întrebarea : care ar 
li cxplii ,il iile sau cauzele 
proliferării neregulilor și a 
abuzurilor din c îdrul :■<>- 
merțului privat ? Răspun
sul c.ti- insa destul dc com
plex și iși arc rădăcinile 
intr-o multiplă activitate 
de control. () prima expli- 
■ ație ar fi aii-ca ca majo- 
rilatd i patronilor aii ca 
principal obiectiv nu sal is 
facerea nevoilor populației, 
ci acumulare.i mlr-un timp 

ii mai ■•< lirt a unor Aifilr 
ma; i d< bani, mai ah s în 
primele 6 Juni, cind sint 
S' uliță de impozitul pe ve
nit S' f.< comi-rl eu ori 
ț'.-, - .ibu/cnza dc prețuri,

nat-o, dar au sesizat că 
acum comerțul a devenit 
o sursă dc Îmbogățire ra
pida, Iară eforturi prea 
mari. Sa amintim și faptul 
ca prin diverse subterfu
gii, corupție și mită, o par
te dintre patroni reușesc 
sa obțină mărfuri direct 
de la fabricile producătoa
re, pe oare le comerciali
zează la prețuri maxime. 
Este cel puțin dubioasă o- 
pcrativiLitca și bunăvoința 
unor producători in apro
vizionări a societăților pri
vate, comparativ cu unită
țile dc Ttat, c,irc asigură 
peste III, la sută din apro
vizionarea populației, dar 
care, practic, au trecut pe 
locul doi in .aprovizionare.

Doar două i-xemplc. l’cn- 
Iru a nu fi suspectați ca 
facem afirmații nefondati , 
vom da doar două exem
ple Socic'alci Comerciala 
„1 ilpia” Deva, in loc șii s‘-

un efort de 2—3 orc, res
pectivul comerciant a ră
mas cu un ciștig dc 259 973 
de lei, suma ce putea ră- 
mini in buzunarul cumpă
rătorului, dacă... Dacă nu 
ar funcționa atit dc bine 
aslazi relațiile, presiunile, 
obligațiile..., dacă nu ar fi 
apărut ca ciupercile după 
ploaie acești intermediari 
ce scot cu un efort minim 
mari sume dc bani din bu
zunarul omului, prin utili
zarea Ja maximum a adao
sului comercial.

Cel de-al doilea exemplu 
sc aseamănă intr-o oareca
re măsură cu primul, dar 
este de altă factură. Pe 
scurt : S.f „Alimentara'' 
Deva renunți! să sc mai a- 
provizioneze prin depozite
le’ IX HA., dcș'i aici sint 
4J de sortimente dc bom
boane vrac și preainbnlatc, 
ciocolată ind:g'’nă și alte 
produ'c • toate l.i prețuri

curate prin intermediul u- 
nor societăți particulare. 
Paradoxal, nu ? In acest 
context se pune următoa
rea întrebare : de ce nu se 
sitntc același zel și în a- 
provizjonarca cu ulei, za- 
liar, preparate din carne, 
orez, ouă etc., produse ce 
se găsesc la mulți producă
tori din județ și țară 7

Ce fac organele de con
trol ? întrebarea nu csle 
nouă, desigur, mulți oa
meni și-au pus-o, și sîn- 
fem siguri că o să și-o mal 
pună. In esență, acestea 
se numesc Corpul dc Con
trol Comercial al Prefectu
rii, Garda Financiară și 
Poliția. Am avut și avem 
la îndcmînă o sumedenie 
de documente care atestă 
că aceste organisme desfă
șoară o a< tivitate destul dc 
iiogală, dar.. Există mai 
i î . • .■ -înd.
< '.te vorba dc apariția u-

nui mare număr de agenți 
economici cu capital parti
cular, care au trebuit și 
trebuie controlați de un 
număr relativ mic de oa
meni. O bună bucată de 
vreme a existat o legislație 
destul de ambiguă, care a 
favorizat apariția unor fe
nomene negative în comer
țul privat. La acestea n 
contribuit și lipsa de fer
mitate a organelor de con
trol care, în loc să aplice 
ferm și exigent legea, au 
mers pe linia avertizării 
și prevenirii, situație dc 
care au profitat în primul 
rînd cei prinși in afara 
legii.

Și acum o chestiune ca
re a dat naștere la tot fe
lul de întrebări și pe care 
o supunem atenției celor 
care trebuie să dea răspuns. 
Iată despre ce este vorba. 
De mai bine de un an de 
zile, există IIGR 1290/1990, 
care prevede organizarea 
pe lingă primăriile din o- 
rașe și municipii a corpu
rilor de control (omercial. 
Or, pînă în prezent, doar 
orașul Brad are creat un 
asemenea organism ! De ce, 
domnilor 7 Are, oare, cine
va interesul ca agenții e- 
conomicl privați să nu fio 
controlați și de organe lo
cale 7

VALENTIN NDAGU. 
IO \N B \RHU.

■ ' ' ' ’-ilui de Confrof
Comercial ;il Prefecturii
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VINZARI - 
CUMPĂRĂRI

• s.c. international 
Mul‘:prest Deva vinde, la 
ceh "iii avantajoase pre- 
țur e.i județ, on cros și 
en h aide, televizoare co
lo; video și alte pro- 
cli electronice. Oferim 
garanție G luni. Bdul Dc- 
ceb.d bl. C-parter. telefon 
2348b (850)

• VÎND casă cu gră
dină și mult teren ca
mbii Comuna Lăpugiu 
de Jos, nr. 72, județul 
Hunedoara. Informații 
telefon 963/14276, fa
milia Cojocaru Ion, 
Lugoj (1164)

• ViND video recorder
Go 'Star. Călan, telefon 
957/ ,«71 (1176)

c ' IND Dacia 1310, preț 
conxenabil. Deva. N. Gri
gori seu. nr. 11. (1125)

• MAGAZINUL Milor",
Orăștic, str. Gh. Barițiu 
nt. 1, vă oferă aragaze și 
produse din cauciuc la 
prețuri convenabile. Tele
fon 41559. (1156)

• Vi ND Golf Diesel, fa
bricație 1982, stare bună, 
sau schimb cu Dacia break 
nouă. Informații Spini, nr. 
5Ț (1158)

• ViND sfeclă furajeră
D c v A, telefon 12447, 
diipă ora 19. (1161)

• VÎND 2 dulapuri Bi- 
dbijnayer, un tablou vechi. 
Deva, telefon 20815. (1163)

, • VÎND cuptor patiserie. 
Deva, telefon 21 145. (1167)

• VÎND microbuz VW 
Diesel și Aro 243 D. Deva, 
telefon 27 479, intre orele 
20—22. (1102)
'• VÎND P.C. AMSTRAD 

cu imprimantă Tandy și 
dischete cu programe utili
tare. mașină de scris elec
trică, planetare Glcntzer 
(Dacia 1300). Deva, telefon 
24822. după ora 17. (1137)

• VÎND motocicletă MI 
10 cu ataș, nouă. 650 cmc. 
Deva, telefon 11631. (1126)

• CUMI’ÂR apartament 
3—4 camere (preiau con
tract în rate) Orăștie. In- 
to malii Deva. telefon 
14'6" (1168)

• ViND cameră de zi 
combinată, preț convenabil. 
Simeria, telefon 60G72.

(1169)
• VÎND remorcă auto

5 t. preț convenabil. Deva, 
telefon 23039. (1170)

• VÎND boiler electric,
hldrofor, mașină rașchetat, 
congelator. Deva, telefon 
20063 (1183)

• OFER teren arabil, 
grădină, final, zona Aiud, 
contra teren arabil sau gră

dină. zona Deva. Deva, te
lefon 27610. (1180)

• VÎND convenabil Fiat 
128, cu piese schimb. Deva, 
telefon 23101. după ora 16.

(1173)
• VÎND congelator 160 1, 

nou. Deva, telefon 11518.
(1174)

• VÎND casă în Simeria,
str. Traian, nr. 38. (1179)

• VÎND Lada 1500 și
antenă parabolică comple
tă. Hunedoara, 21495, Zbo- 
ra. (1187)

• VÎND televizor alb- 
negru și un frigider Fram 
112. Deva, telefon 25575.

(1185)
• VÎND apartament 2

camere decomandate, cen
tral. Deva, telefon 11857, 
orele 16—22. (1186)

• VÎND dulap 2 uși, corp
supraetajat. Informații De
va, telefon 27469. (1181)

• S.C. CORVIN—Maga
zin. oferă tururor agenților 
economici și gospodarilor 
din județul Hunedoara se
mințe selectate din import, 
de plante furajere, legume 
și flori. Informații Deva, 
telefon 15943. (1188)

• ViND televizor color
R.F.G. Deva, telefon 14622, 
orele 16—20. (1189)

• VÎND Lada 1300 S,
stare excepțională. Hune
doara, telefon 20957 (str. 
Panait Ccrna, 7). (403)

• VÎND casă (str. N. 
IJălcescu nr. 40), încălzire 
centrală, zona pieței. Hu
nedoara, telefon 15710. (398)

• VÎND casă cu etaj. In
formații. Hunedoara, str. 
Dimbului nr. 28. (399)

• VÎND casă cu 5 came
re, beci, garaj cu încălzire 
centrală pe bază de gaze, 
dependințe, loc de extinde
re a construcției. Informa
ții Hunedoara, telefon 957/ 
20486, după ora 16. (400)

• VÎND convenabil mo
bilă stare perfectă. Hune
doara. telefon 11476, între 
orele 17—20. (401)

• ViND caroserie Dacia 
1300, completă. Hunedoara, 
telefon 15102, după ora 18.

(402)
• \ 1ND Aro 10—4, nou.

Hunedoara, telefoane 22770 
sau 22694. (404)

• VÎND convenabil ca
napea extensibilă deosebită. 
Deva, telefon 19529, după 
ora 17. (H91)
• S.C. SERVICE-ELEC- 

TROCASNICE DEVA (lin
gă Pompieri) vinde molo- 
compresoare, frigidere și 
caută spațiu de închiriat 
pentru reparații electrocas- 
nice în orașul Brad. Infor
mații Deva, telefon 14463.

(1192)
ÎNCHIRIERI

• MEDECINS du Mon
de caută, pentru închiriat, 
un apartament de două ca-

mere, mo ouat, cu telefon, 
de preferință la parter 
sau etaj inferior. Deva, te
lefon 13871. (1130)

SCHIMBURI 
Dc LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră
confort sporit, cu aparta
ment 2 camere, sau 2 gar
soniere, cu apartament 3 
camere, exclus Micro și Da
cia. Deva, telefon 26492, 
după ora 16. ' (1171)

• SCHIMB apartament 2
camere Lugoj cu similar 
Deva. Informații telefon 
15289. (1101)

• SCHIMB apartament 2
camere Deva cu apartament 
3-—4 camere. Ofer suma de 
50 000 lei sau 100 000 lei în 
raport de confort. Deva, 
telefon 24492. (1178)

• SCHIMB apartament 2
camere sau apartament 3 
camere, proprietate, ambele 
la etajul I, decomandate, 
confort I, cu casă sau a- 
partament 3—4 camere cu 
garaj. Deva, telefon 29408 
după ora 15. (1190)

pierderi
• PIERDUT fișă ajutor

de șomaj, pe numele Koka 
Irma, eliberată de Forțele 
de Muncă Hunedoara. O 
declar nulă. (405)

DIVERSE

4343 din 15 aprilie 1991, e- 
liberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
„Universal", cu sediul în 
Orăștie. reprezentată prin 
Ionescu Vera, avînd ca o- 
biect de activitate con
signație, import-export, co
mercializarea produselor 
industriale, cosmetice, o- 
biectelor dc uz gospodă
resc și casnic, textilelor, 
țigărilor, dulciurilor, pro
duselor alimentare și des
facere înghețată. (1162)

• CU autorizația nr. 
5097 din 1 iulie 1991, c- 
liberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
„Dava", cu sediul în Deva, 
avînd ca obiect de activi
tate servicii de import — 
export, bunuri de larg 
consum alimentare șl nea
limentare, desfacere, in
termedieri și comisionari.

(1175)

COMEMORĂRI

DIANA" COMTUR S.R.L. )
GEOAGIU-BAI ț

Vă invităm să petreccți o scară plăcută 
sîmbătă, 7 martie anul curent, organizată în i 
cinstea Zilei Femeii. <

Invitata serii, solista de muzică populară ) 
— MARIANA ANGHEL.

Rezervarea locurilor sc face zilnic, pină în ' 
5 martie, la telefoanele 48280 și 48281, liotei j 
„Diana".

Vă mulțumim !

S.C. „

(773)

i 
i

I
I 
I 
I
I 
I
I 
I
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I

DIRECȚIA GENERALA 
A FINANȚELOR PUBLICE 

A JUDEȚULUI HUNEDOARA—DE\ A 
Aduce la cunoștința tuturor agenților economici, 

autorizați iu baza Decretiilui-Lcgc nr. 54/1990, cu
obiect de activitate : „Transportul de persoane — 
taximetru", că in conformitate cu Ordinul Ministeru
lui Economici și 1 mantelor nr. 21/09.09.1991, înce
pând cu 1 martie 1992. aveau obligația să-și instaleze 
aparat de taxat pe autoturismele destinate transpor
tului de persoane.

Instalarea Inițială a aparatelor de taxai, precum 
și verificarea periodică a acestora sc efectuează dc 
Inspecția de Metrologic de Stat, in prezența delega
tului Direcției Generale a I inanțelor l’ublice.

SOCIETATEA COMERCIALA 
..CORVIN I RANS“ S. A. HUNEDOARA 
Organizează in fiecare joi, înccpînd cn da

la de 5 martie 1992, ora 10. licitație publica 
pentru vinzarea următoarelor mijloace (Ic 
transport disponibile :

• autocamioane, autotractoare cu șa și 
semiremorci, autobasculante, autorc- 
moreber, remorci auto de 5 și 8 tone.

Lista acestor mijloace se află la sediul 
societății, din Hunedoara, str. Stilfit, nr. 2, 
biroul tehnic, telefoane 1'1330, 13331.

(205) I

• SE suspendă Tir- 
gul de porci, de la Șoi- 
muș, pină la noi dis
poziții. Primăria din 
Șoiniuș. (678)

• S.C. AGREMENT-TU- 
RISM DEVA, bdul 1 De
cembrie nr. 18, efectuează 
transport persoane sau măr
furi, cu microbuz (8 locuri). 
Informații Deva, telefoane 
19320, la sediul societății, 
sau 23640, la domiciliu.

(1177)
• CABINETUL gineco

logic din str. Al- Moților, 
A 1-5, ap. 2 (in spatele sălii 
sporturilor) condus de către 
dr. Ciotea Alexandru — me
dic ginecolog, funcționează 
între orele 15—19. Planifi
cările pentru consultații și 
tratamente se fac la tele
fon 26396, intre orele 15— 
19 și la nivelul cabinetului.

(677)
• OFER cameră mobila

tă linei femei singure. în
cadrată în muncă, contra 
menaj. Deva, telefon 
16334. (1182)

• CAUT femeie pentru 
îngrijire copil și menaj u- 
șor. Deva, telefon 15345.

(1136)
• TOȚI deținătorii ga

rajelor de pc -str. M. Eml- 
nescu, nr. 77, sînt rugați 
să Ie evacueze. Proprieta
rul. (1057)

• CU autorizația nr.
4160 din 15 aprilie 1991, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Activitate Indepen
dentă. cu sediul în Deva, 
reprezentată prin Marinescu 
Marin, avind ca obiect de 
activitate comercializarea 
mărfurilor alimentare pre- 
ambalatc șl neperisabilc și 
nealimentare indigene și 
import, intrate legal în 
țară. (1186)

• CU autorizația nr.
5447 din 19 august 1991, 
eliberată dc Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Activitate Indepen
denta, reprezentată prin 
Sere.ș Iosif, cu sediul în 
Orăștic, avînd ca obiect dc 
activitate comercializarea 
produselor dc larg consum, 
alimentare și ncalimcntarc, 
indigene și import, intra
te legal in (ară, consigna
ție. (1108)

• CU autorizația nr.

• FIICA Liliana, gi
nerele Costel și nepo
tul Florin anunță că 
în 4 martie 1992 se îm
plinesc 2 ani de cînd 
ne-am despărțit pentru 
totdeauna de draga 
noastră mamă, soacră 
și bunică.
MÂIUOARA NIGULA,
la numai 52 ani.

Ochii tăi luceau ca 
două stele/ Le vedem 
luminile și azi/ Lacri
mile mari și pline de 
durere / De doi ani ne 
curg, mămică, pe o- 
braz. (1109)

DECESE

• CU adîncă durere 
în suflet, familia îndo
liată, soția, fiii, nuro
rile și nepoții anunță 
decesul fulgerător al 
dragului lor
GIIEOIIGIIE I’RIC'OR, 
în virstă dc 58 ani. În- 
mormintarea are loc 
astăzi, de la casa mor
tuară, Deva, la ora 12.

(1172)

• REGRETAM dis
pariția fulgerătoare a 
celui care a fost direc
tor al Sucursalei Jude
țene Loto-Pronosporl 
Hunedoara—Deva

POPESCU ION,
un om de înaltă ținută 
morală. Sincere condo
leanțe familiei îndo
liate. Colectivul Su
cursalei Județene Hu
nedoara—Deva.

(222)

• UN pios omagiu 
celui dispărut fulge
rător dintre noi,

COSTE\ TUDOR

Sintcm alături dc 
familia greu îndoliată.

Nașii Livia și Mir- 
cCa Bolea. (675)

• CONDUCEREA Spita
lului Municipal Hunedoara 
este alături de familia dr. 
Olarii, la greaua încercare 
pricinuită de decesul tată
lui drag și transmite sin
cere condoleanțe. (679)

; .1/20/618/1991
Cont : 307050601 D.G. D< va

RIDACȚIA ȘI ADMINISI II 11 IA :
2 700 Deva, sir. I Decembrie, 35, 

Judelui Hunedoara 
; Telefoane: 11275. 12157, 11269

Telefon Tipogrnfic : 25901
Fax : 18061

S. C. COIMBOR S. A. ORĂȘTIE
(FOST F.N.C.)

încheie contracte ferme, conform II. G. 51/7 fe
bruarie 1992, cu orice fel dc proprietari dc terenuri 
agricole, achilind în avans 50 la sută din valoarea 
producției contractate, fără a percepe dobîndă pen
tru înființarea culturilor dc porumb, orz, orzoaica, 
ovăz, triticalc și mazăre boabe, iar diferența sumei 
rămase sc va achita la predarea cantităților de 
cereale contractate.

De asemenea, achiziționează cereale la prețurile 
dc achiziții in vigoare, achilind contravaloarea a- 
ccstora în bani, la predare sau la schimb furaje 
combinate, insăcuitc sau in vrac.

Informații suplimentare la telefon 42350 sau 
sediul unității, din str. I.uncii, nr. 3, Orăștie.

(182)

la

I IRMA „LEDY" S.R.L. SEBEȘ
Vă oferă prin magazinul general, str. Pan

durilor, nr. 2 (lingă pod), tuburi cincscop, toate 
diagonalele, si alte piese electronice. Relații la 
telefon 968/24967. (780)

de

SOCIETATEA COMERCIALA 
„LEGUME-FRUCTE" S.A. BRAD 

str. Avram Iancu nr. 51 
Vindem prin licitație publică, in ziua

martie 1992, ora 10, la sediul societății, 
mătoarcle mijloace fixe disponibile : 

tractor U 650 
autocamion AFB 
autocamion HBR 
remorcă auto 
remorcă izotermă 
remorci tractor 
calculator TPD

*

I

!

i

i

1

lOț 
u r- i

• 1
• 1
• 1
• 1
• 1
• 2
• 1
• șopron metalic

Totodată, oferim spre vinzare ambalaje din 
lemn, de toate tipurile.

Informații suplimentare Ia sediul societății, 
precum și la telefoanele 50739, 51530. (

COMPUTIX srl
Deva bd Decebal bl R 

tel 9S6/I7167

(iei)i

Organizează în perioada 9 martie — 4 apri
lie 1992, zilnic, între orele 17—20, cursul 
intensiv

„BAZE DE DATE" 
i deosebit de util în INFORMATICA DE

GESTIUNE '
Se studiază : i
— FOXBASE 2, 10
— LOTUS 1-2-3
Sala dc curs este dotată cu 4 calculatoare ’ 

personale „LASER" AT 2. înalta ținută teore- 
tică și dialogul permanent cu calculatoarele din \ 
dotare vă asigură condiții optime pentru a dc- ț 
veni în scurt timp programator, asigurîn- i 
du-vă o calificare rapidă și eficientă pentru i 

i ocuparea oricărui post în domeniu. (194) ,

întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora,

TIPARUL:
S.G. „Polidava" S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257


