
CUM FACEM ERBICIDAREA ORÎULUI
Imburuienarea griului 

■reduce importante pagu
be. prin consumul ele
mentelor nutritive și apei 
din sol. cit și prin greu
tățile și pierderile provo
cate la recoltare și chiar 
a păstrarea producției, 

merderile cauzate de bu
ruieni fiind de 15—95 la 
sută.

Alegerea celui mai po
trivit erblctd se face in 
funcție de speciile de 
buruieni existente in cul
tură șl de starea de ve
getație a culturii. Astfel, 
in lanurile de grîn infes
tate cu rapiță și muștar 
sălbatic se recomandă 
SDMa (sare de dimetii 
amină) in doză de 1.5 — 
2.5 1/ha. Erblcldul se apli
că clnd plantele de grîu 
sint în faza de înfrățire

CUVÎNTUL LIBER
OOTID I AN ÎNDE PE N DE NT_____

Cu traista-n băț, după 
încasări...

ritima perioadă de timp 
consemnează o stare dra
matică In bilanțul econo- 
mico-financiar al multor 
agenți economici. Feno
menul nu este o rezultan
tă a incapacității unor 
unități de a-și relansa pro
pria activitate, ci mai cu 
seamă a unor factori ex
teriori, care Încorsetează 
activitatea de producție 
pînă la sufocare. Dacă a- 
nul 1991 a Însemnat pen
tru multe unități un an 
„tras de păr", pentru al
tele a fost mulțumitor, deși 
îngerul salvator s-a arătat 
in al 12-lea ceas. După 
cum, pentru alții, greută
țile curg In lanț.

Intr-o asemenea situație 
se găsește „Metalotex" De
va (IJPIPS) care, deși a în
cheiat anul cu un benefi
ciu de 12 milioane de lei, 
a pornit cu stlngul In 1992, 
din motive mai puțin de
pendente de unitate.

Cum s-a ajuns Intr-o a- 
semenea situație 7 Moti
vațiile sint de natură o- 
biectivă ori subiectivă 7 
Din discuția pe care am 
avut-o la nivelul conduce
rii, In special din opinia 
dlul Viorel Napău, direc
torul unității, reies clar 
cîteva dintre problemele 
dificile pe care le Intim- 
plnă unitatea.

— Așadar, domnule di
rector, de ce cu stingul și 
nu cu dreptul 7

— Cu toate <ă am în
cheiat anul 1991 cu bene
ficii, Imposibilitatea de « 
încasa 12 milioane de led 

FLASH!'*
o AMPLASAMENT. Autori

tățile locale ale orașului Orăștie 
au aprobat amplasamentul pen
tru un hotel In investiția Coope
rativei de Costum — „Consum- 
(joop* — din localitate. Este 
vorba de un hotel de 400 de lo- 

I eurf, Iar amplasamentul se află 
lingă tamplexul de alimentație 
publică „Miorița*. (1. (J.j.

© S1NTEȚI AȘTEPTAȚI, Cis 
forța șf chiar mijloace financiare 
proprii (a se citi din banii pro
prii} salarlații Oficiului Poștal 
Dobra, fn cea mal mare parte 
femei, au tncepvt construcția

unei magazii de lemne. Vă 
imaginați ce privațiuni au su
portai sărmanele femei. Iarnă 
de iarnă, dacă s-ou încumetat 
cu slabele lor puteri la așa ceva. 
Acum „posibilitățile locale' s-au 
epuizai. E așteptată —• cu restul 
de finanțe mal cu seamă — in
tervenția Direcției Județene 
Rompost. R. A., pentru ca să se 
poată termina magazia înainte 
de venirea iernii. (l.C.f.

O „BUCURIA ÎNVIERII*. 
Secția pentru copil a Bibliotecii 
Județene Deva a inițiat o zi de
dicată almanahului „Bucuria în
vierii', editat de ziarul „Cuvtntul 
liber*. Gu acest prilej la sediul 
bibliotecii, elevii clasei a fl-a B 
de la Liceul de 'Arid șl elevii 
claselor a IIl-a B șl a IV-a B de

la Școala Generală Nr. 2, Inso- 
țlțl de cadrele didactice s-au in
tilnit cu domnul VI. Pop Măr- 
canu, care a acordat copiilor auto
grafe. (V. P.J.

O TIP-TOP, MINI-TOP. Casa 
de Cultură și Clubul Copiilor și 
Elevilor din Brad organizează 
azi. 22 aprilie, ora 13,30, la cine
matograful „Zarand" din locali
tate, faza pe oraș a Concursu
lui TIP-TOP. MINI-TOP, cate
goria de vfrstd 5 ani. Momente 
de umor șl poezie cintece, an
tren cu Livlu, Roxana, Diana, 
Paula, Laurențiu și Roxana On- 
ciu — ciștigătortl etapei de pre- 
selecție. (C. P.l.

O UN NOU LOT DE AJU
TOARE PENTRU VALEA JIU
LUI. De curind, la Spitalul Mu

nicipal din Petroșani a sosit un 
nou transport de ajutoare pentru 
locuitorii Văii Jiului. Este vor
ba de un lot însemnat de medi
camente, materiale și aparatură 
medicală, care au fost aduse de 
Societatea Evanghelică Lutlierană 
din Bavaria — Germania, cu se
diul la Nurnberg. Nu ne-au 
uitat chiar de tot străinii. Nici 
măcar pe minerii Văii Jiului. 
(D.G.)

0 SPORT. Astăzi are loc o 
etapă intermediară fn campiona
tul de fotbal, fn diviziile li și C. 
Mureșul Deva, Aurul Brad și 
Retezatul Hațeg au meciuri pe 
terenurile proprii. Tot azi de 
la ora 16, REMIN Deva fnlfl- 
nejte (n Sala Sporturilor, pe 
fruntașa clasamentului, I.L.S.A. 
Timișoara. (S. C.).

și pînă la formarea pri
mului interned. Tempera
tura aerului în zilele tra
tamentului să ajungă la 
cel puțin 15 grade G.

Dacă pe lingă rapiță și 
muștar se întîlnesc în cul
tura de grîu și lipicioasă, 
volbură, pălămidă, mușe
țel. mac, rocoină, urda va
cii sau lobodă, se va fo
losi unul din următoarele 
erbicide : Icedin forte 2 1/ 
ha, Icedin super 1 1/ha sau 
Glean 15—20 g/ha. Aceste 
erbicide se aplică cind 
plantele de grîu încep să 
înfrățească și pînă în mo
mentul formării primului 
interned. După această 
fază este contraindicată fo
losirea erblcidelor respec
tive, fiindcă se înregistrea
ză Importante pierderi de 
producție. în momentul 

existenți pe facturi ne-a 
obligat să apelăm la cre
dite (40 milioane de lei), 
ale căror dobinzi sînt foar
te mari. Numai in acest 
an, in primul trimestru, 
avem de încasat 20 de mi
lioane de lei, bani emișl 
pe facturi. Situația creată 
ne Îngreunează aprovi
zionarea cu materii prime 
a secțiilor de producție Iar 
de aici derivă o seric de 
greutăți In lanț.

— Cum apreclați acti
vitatea de producție 7

— Nivelul acesteia a 
scăzut, cu toate că ceea ce 
producem este căutat pe 
piața internă, precum și 
de parteneri străini. De
căderea producției a fost 
intuită. De aceea am luat 
clteva măsuri preventive: 
aprovizionarea unor sec
ții, atribuirea anumitor 
activități In locație de ges
tiune, pentru a reduce 
creditele bancare, vinza- 
rea de active etc.

— Ce se preconizează In 
perspectivă 7

— Vom separa activi
tatea industrială de cea 
comercială, flecare urmă- 
rindu-se prin Indicatori 
separați. Intenționăm di
versificarea activității tu
ristice, extinderea aces
teia utllizlnd complexul 
propriu de la Gcoagiu, 
precum șl relațiile cu par
tenerii străini. Ne-am pro-

f OHNEI. POENAR 

(Continuare în pag. u 3-a) 

tratamentului buruienile 
trebuie să fie în faza tî- 
nără (cotiledoane și pînă 
la rozetă). Spre deosebire 
de SDMA. erbicidele sus 
menționate se pot aplica 
și ia temperatura aerului 
mai scăzută (peste 6 gra
de C).

în cazul cind cultura de 
grîu este Infestată puternic 
cu lipicioasă șl lungurlcă 
se recomandă aplicarea ur
mătoarelor erbicide asocia
te : Starane SDMA (0,6 
— 0,8 4- 1,0 — 1,5 1/ha). 
Erbicidul Starane acțio
nează foarte bine asupra

Ing. VASILE C1MPEAN, 
S.C.P.P. Gcoagiu

pe /Y
• Prostia adevărată e lipsită de con

știința de sine. Așa se explică fericirea de 
care are parte—

UNDE DAI ȘI UNDE
■ Confirmarea rîndurilor unor locatari
■ Lenevia și neomenia își dau mîna
■ Nemila tratată cu milă ?

Expeditori al scrisorii 
către redacție : locatarii 
blocului din Băcla (de 
lingă halta C.F.R.).

Conținutul el. pe scurt : 
clțiva metri de blocul 

nostru se află o casă par
ticulară. A familiei Melha. 
Incepînd de la poartă, 
plnă In casă, curte, gră
dină, e o mizerie de ne- 
descris. Gardurile sint 
rupte, căzute la pămlnt. 
în curte și grădină — 
gunoi, lemne putrede, mi
ros insuportabil. Au o gră
madă de clini dezlegați, 
morți de foame Au mițe 
multe care mor șl le a- 
runcă prin grădini. Șerpii 
stau ascunși In mizerie. 
Curtea e plină de chițo- 
rani... S-a dărlmat grajdul 
și toată iama a ținut și 
ține o iapă tn bucătărie. 
Toată murdăria prezintă 
pericol și pentru noi, 
vecinii".

Așa este, stimați loca

%
I Abonamente la ziarul
*

• „CUVÎNTUL LIBER"
Pentru a avea certitudinea primirii ziarului, 

» cea mai sigura modalitate de a intra în posesia 
I lui o reprezintă abonamei tul lunar, trimestrial 

| sau anual.
*
I COSTUL UNUI ABONAMENT ESTE DE 120 
j LEI PE LUNA, LA CARE SE ADAUGA TAXELE 

j POȘTALE.

Abonamentele pentru luna mai se fac la 
' factorii și oficiile poștale, pînă la data de 28 
I aprilie a.c., inclusiv.

(Continuare în pag. a 3_a)

tari. Multă dezordine la 
gospodăria (dacă se poate 
numi astfel) familiei Mel
ha. Rîndurile dumnea
voastră se confirmă; am 
văzut multe lemne și ma-

PORNIND UF, I,A

O SCRISOARE

teriale de construcții in 
neorinduială, buruieni și 
bălării. Unde Începe și 
unde se termină curtea și 
grădina, nu prea poți să-ți 
dai scama. N-am Intllnit 
Insă clini șl pisici ; și nici 
șerpii nu și-au făcut apa
riția. în schimb, am făcut 
cunoștință cu o altă fațe
tă a situației...

„Capul" familiei, loan
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CONSUMCOOP

PUI

• diversitate
• solicitudine »
• calitate

CRAPĂ-
Melha, este un om tinăr. 
Nu-1 preocupă deloc mo
tivul prezenței noastre la 
fața locului. E pus pe 
harță, pe reclamații. Se 
pllnge că nu i s-a dat și 
lui apartament In bloc, 
insistă să-l spunem nume
le celor care l-au recla
mat, să-i spunem cine sîn- 
tem, strigă se ceartă. Că 
nu-i place munca, că nu 
se Împacă cu ordinea, se 
vede de la o poștă. Mai 
puțini știu insă că e un 
om fără suflet. De cu- 
rînd, folosindu-se de o 
rudă, și-a bătut cu sălbă
ticie Iapa. Pînă cind a 
doborit-o Șl acum i- sin- 
gerează botul...

..Am mai aflat (poate 
știe tot satul, dar nu vor
bește nimeni) că omul a- 
cesta își amenință și Iși 
bate mama. O femeie cu 
fața brăzdată de cute se 
apropie de noi. Pllnge și

ESTERA SÎNA

(Continuare in pag. a 3-a)

\

FAX*
■ BUCUREȘTI. — A- 

gențiile de presă au trans
mis in cursul zilei de 20 
aprilie 1992 știri potrivit 
cărora fostul rege al Româ
niei, Mihai de Hohenzol- 
lern, a fost invitat de 
Prea Sfinția Sa Pimen, 
Arhiepiscop al Sucevei șl 
Rădăuților, pentru a săr
bători împreună Sfintele 
Paști 1992.

Ținînd seama de aceste 
știri. Ministerul Afacerilor 
Externe a transmis instruc
țiuni Ambasadei României 
la Berna, ca, in cazul in 
care domnul Mihai de Ho- 
henzollern se va adresa 
ambasadei pentru viza ne
cesară de intrare în țară, 
aceasta să fie acordată 
prompt.

■ EREVAN. Președinte
le parlamentului din Na- 
gorno-Karabah și-a pierdut 
viața in urma „unei mî- 
nuiri neatente a armei sau 
unei defecțiuni a acesteia", 
a declarat Samuel Sahi- 
nian. membru al Prezidiu
lui Sovietului Suprem a! 
Armeniei. Arătînd că a 
ajuns la această concluzie 
după primele rezultate ale 
investigațiilor și declarația 
unui martor ocular. Sa- 
hinian a adăugat că deo
camdată comisia însărci
nată cu acest caz nu și-a 
dat publicității raportul.

■ LONDRA — Cunos
cutul comic britanic Benny 
Hill a decedat la domici
liul său din zona de vest 
a Londrei — a confirmat 
Scotland Yardul.

Știrea morții sale a fost 
anunțată mai înainte de 
canalul de televiziune pri
vat Thames News, cu care 
Benny Hill avea un con
tract.

Cauza morții este natu
rală.

FAX
S.C. SEVEN PINK 

BUCUREȘTI 
FILIALA 

HUNEDOARA 

str. A. Iancu, nr. 16

VA OFERĂ :
• Cuptoare cu micro

unde SAMSUNG 
— 62 000 lei

• Televizoare JVC 
Japonia — 165 000 
Iei

• Televizoare Pana
sonic Japonia — 
180 000 lei

• Televizoare Sanyo 
Japonia — 125 000 
lei

• Televizoare Orion 
Japonia — 110 000 
lei

• Televizoare Gold
star, Coreea — 
103 000 lei

• Aparate video
Sharp — 95 000
lei

• Aparate video 
Samsung —
110 000 lei

• Aparate video 
cu 3 sisteme

• Aragaze — 31 000 
lei.
La toate acestea, 

inclusiv la mărfurile 
din magazin, se apli
că în perioada 21 — 
25 aprilie, O REDU
CERE CU 1 LA 
SUTA.

(455>
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NOU! UNITATE DE CATEGORIA I
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POFTIȚI LA „MĂGURĂ" !

I*I
I

I
I
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I
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I
%

I
I
*

I

1 
j

— Die președinte, pen
tru început vă rugăm să 
ne prezentați pe 
unitatea pe care 
duceți.

— Consumcoop Pui se 
situează, ca mănme, în 
prima jumătate a unită
ților de profil din județ. 
Cele aproape 40 de uni
tăți ale noastre acoperă 
o largă gamă de activi
tăți și deservesc mai 
bine de 6 000 de oameni 
din 12 localități.

— Cum ați încheiat, 
din punct de vedere fi
nanciar, anul trecut ?

— Ne bucurăm să pu
tem spune că anul 1991 
l-am încheiat cu un 
lanț pozitiv, ceea 
testă strădanie 
turi serioase ;
torilor noștri 
domeniile de

— Dacă nu-i secret, eu

GINDURI 
DE VIITOR

Adevărații comer- 
cianți se gindesc în- ’ 
totdeauna și la ziua \ 
de miine. Iată citeva i 
ginduri ale celor de } 
la Consumcoop Pui : )
• Sporirea rentabili- I 
tatii de la 2.8 la 3 • , 
Extinderea ți generali- ) 
zarea aprovizionării \ 
directe • Construirea . 
unui nou magazin mixt
in satul Riu Bărbat.
• Amenajarea unei 
terase la Cabana „Mă
gura" • Creșterea efi
cienței întregii acti
vități, prin formarea 
unul puternic parc 
propriu de mașini • 
Mutarea secției auto- 
moto intr-un nou local
• Deschiderea unui 
laborator de patiserie, \ 
dulciuri și înghețată.

i

ce profit s-a ales unita
tea ?

— în 1991 am obținut 
un profit de 2,8 milioane

De vorbă cu dl 
TRAIAN PAU, 

președintele unității

de lei, la un volum de 
desfacere de 73 milioane 
de lei.

— Capitalul propriu al 
cooperativei a sporit în 
anul care a trecut, die 
președinte ?

— Da, capitalul unită
ții noastre a crescut în 
1991 cu 4b la sută.

— zl trecut un trimes
tru și din 1992. Ce 
putem spune despre mun
ca lucrătorilor dv in a- 
ceastă perioadă ?

— In primul rînd, fap
tul că s-a desfășurat o 
activitate totală in va
loare de 25 milioane de 
lei. In comerț, dintr-un 
program de 16,5 milioa
ne de lei, am realizat 21 
milioane de lei. Rezul
tate bune avem Insă șl 
în producție și prestări, 
unde, la un program de 
un milion de lei, am rea
lizat 1,3 milioane de 
lei și, respectiv, dintr-un 
program de 
de lei, s-au 
milioane

— Cu 
geți mai

— Cu 
adapta 
condițiile economiei 
piața, dar și de a per
fecționa întreaga noastră 
activitate, în care di
versitatea, solicitudinea și 
calitatea sint pe primele 
locuri.

SERVICII DE CALITATE IMPORTANT!

2,8 milioane 
realizat 3,4 
lei.

ginduri mer- 
departe ?
acela de a 
permanent

O unitate de referință in alimentația publică 
din zonă o constituie Cabana „Măgura". Condusă 
cu pricepere și profesionalism de către Ioan Gabor, 
nnitatea oferă un bogat sortiment de mincăruri șl 
băuturi, la prețuri foarte accesibile. De asemenea, 
pentru cei interesați, cabana oferă excelente con
diții de cazare. Prețul ? Doar 75 de lei pe noap
te !

Un domeniu căruia cooperativa îi acordă o aten
ție tot mai mare este și acela al prestărilor de 
servicii către populație. Dincolo de faptul că se 
caută permanent diversificarea acestora, obiectivul 
principal al lucrătorilor este calitatea Pentru a vă 
convinge de acest lucru, apelați la serviciile unită
ților : Auto-Moto (șef unitate Vasile Dincă), Radio 
TV (șef unitate Paul Farcaș) și Tricotaje (șef uni
tate Dorina Ianc).

BOGATA

ACTIVITATE

PRODUCTIVA

La nivelul Consum
coop-ului Pui se deru- 
lează și o bogată ac- \ 
tivitatc 
Din cele 
un i 
vă recomandăm 
dusele 
secția ......v .....
beton (șef secție Ni- ' 
colac 
cele 

coordonate de Dan Ma- ț 
tei și Petru Gruesc, \ 
precum și de secția \ 
citrice condusă de Pe- \ 

tru Suciu.

productivă. \
9 unității cu 

asemenea profil, 
;c,....;.. pro-

de 
din

realizate 
prefabricate

. Pentru secția croi- 
' torie-broderie, Con- 
i sumcoop Pui anga- 
\ jează, conform le- 
î gislației in vigoare, \ 
ț personal calificat (fe- ț 

mei). '
\ Informații la tele- 

fonul 152.

Singura unitate de categoria I din comerțul 
Consumcoop-ului Pui este noul Cafe-Bar. într-o at
mosferă plăcută și intimă, aici este pusă la dispo
ziția consumatorilor o marc varietate 
și alte produse. Tinărul șef al unității. 
Paul, are insă in vedere și un bogat 
program video.

Numai in luna martie a.c. unitatea 
produse ce depășesc, valoric, o jumătate 
de lei !

:•■

Dintre unitățile pe care 
orice cetățean al comu
nei Pui (și nu numai el) 
nu trebuie șl nu poate să 
le scape din vedere vă 
recomandăm : magazinul 
alimentar (șef unitate 
Rafila Tcntelican); ma-

gazinele metalo-chimice 
și de unelte agricole 
(șefi de unitate loan Băi- 
lă și, respectiv. Lucia 
Groza); de cofetărie (con

dusă de Leontina Finti- 
naru); magazinele de tex- \ 
tile și incălțăminto (Zoe Z* 
Cornea și Dorina Mun- Ș 
tcan) și, desigur, restau- ț 
rantul (șef unitate Doi- ț 

na Matei). , «C

19,00
20,35
21,00
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GRAMUL I 

dualități 

Im serial, 
amilia 
jlaniecki".
j. 9

orldnet USIA 

ra de muzică 

irsta a treia 
ivertismen? 
temațional 

ctualități 

OS. Natura! 

reuniversita- 
a

eleșcoală

lugurel de
rimăv 

urnea
r

jortului

ragerea 
ronoexpres

ctualități 

rte vizuale

i, 16, 17. 18 
eflector 
tudioul muzicii 
șoare 
tudioul 
conomic 
ieșene 
n i m a t e 
ctualități 
port 

ilm serial, 
doamnele de 
i malul mării" 
p. 6 
î fața națiunii 
Partidple

ro muX a 
niversul . 
înoașteri? 
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Cum facem erbicidarea 
griului

(Urmare din pag. i)

plantelor de lipicioasă, 
chiar dacă acestea au 10 
— 12 cm înălțime.

Pe suprafețele de griu 
cu iarba vîntului sau ovăz 
sălbatic in cultură, se va 
folosi erbicidul Puma S 
(0.8 — 1.0 1/ha), cînd plan
tele de iarba vîntului au 
2—4 frunze, iar pentru 
combaterea ovăzului sălba
tic erbicidul Puma S se 
aplică cînd plantele au 
2—4 frunze și chiar cînd 
acestea sînt în faza de 
înfrățire. Pentru combate
rea celorlalte buruieni se 
metri pătrați ți folosim er- 
bicidele menționate mai 
sus.

Pe suprafețele mici se 
pot folosi cu rezultate 
bune pompele de spate do
tate cu duză tip evantai. 
Pentru stabilirea cantității 
de erbicid necesară pentru

o pjmpă se recomandă e- 
fectuarea unor probe cu 
pompa plină cu apă, de- 
terminîndu-se suprafața 
care ar putea fi erbicidată 
cu o pompă de soluție. 
Admițînd că stropim cu o 
pompă o suprafață de 500 
metri pătrați ți folosim er
bicidul Icedin forte (2 1/ 
ha) rezultă că pentru a- 
ceasta este necesară can
titatea de 100 ml/pompă.

Uniformitatea distribu
ției se realizează prin a- 
plicarea erbicidului pe 
vreme fără vint, menține
rea unei viteze constante 
de înaintare și parcelarea 
suprafeței culturii de griu 
pentru a ev'ta apariția de 
fîșii netratate sau supra- 
dozate datorită suprapune
rii zonelor tratate.

Pentru procurarea sorti
mentului de erbidde vă 
puteți adresa la Centrele 
de protecția plantelor.

Cu traista-n băț, după 
încasări...

(Urmare din pag. i)

pus înființarea unei so
cietăți româno-germane 
privind exploatarea zăcă- 
mintului de bioxid de car
bon de la OcoHșu Mare, 
în care ne punem mari 
speranțe.

Dar, să revenim la o 
idee enunțată anterior — 
politica dobinzilor. Deși 
tema pare bizară, reali
tatea confirmă ascensiu
nea instituțiilor banca
re. a căror dobindă este 
departe de a fi un factor 
stimulator al creditelor, al 
inițiativei, de orice natu
ră ar fi ea.

Se dorește, la toate ni
velurile. relansarea acti

vității economice, dar fără 
a se pune întrebarea care 
este sprijinul direct acor
dat de instituțiile banca
re, cind dobînzile sînt su
focante. Sau o altă între
bare: blocajul financiar 
nu este o mișcare subtera
nă pentru o politică ze
loasă a dobinzilor ? Și se
ria întrebărilor ar putea 
continua. Ceea ce. totuși, 
râmîne în analele econo
miei — cazul nefiind sin
gular — oamenii sînt tri
miși la beneficiari pen
tru decontarea facturilor.

Dar. vorba cuiva: Ame
rica este țara tuturor po
sibilităților, iar la noi este 
posibil orice 1 — este de 
părere dl Viorel Napău.

I Prezintă in săptămina 20—25 aprilie, la 
magazinul X & .VI, unicate dc sezon.

I (2413)

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR

DEVA
str. Aurel Vlaicu nr. 25, telefon 11773,
Va efectua, in perioada 20—30 aprilie 1992, 

acțiuni de combatere a dăunătorilor (șobolani, 
șoareci) pe diguri și lucrări hidrotehnice, ad- 
ministrind momeală toxică — griu otrăvit — 
tratat cu fosfură de zinc.

Proprietarii de terenuri riverane și deți
nătorii dc animale sînt rugați să evite, prin 
orice mijloace, pătrunderea persoanelor și a 
animalelor în zona acestor lucrări. (140)
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S.C. APRO-TERA S.A. SIMERIA 
(fosta BATMA nr. 20)

cu sediul in SIMERIA, str. Depozitelor nr. J,
Pentru spi.jinirea campaniei de primă va- ■ 

ră, anunță reducerea prețului de livrare la a- | 
cumulatorii de 150 Ah pentru tractor cu 10 la ■ 
sută și la toate tipurile de anvelope pentru I 
tractoare, remorci și auto, piese schimb pen- | 
tru tractoare și mașini agricole cu 2 la sută. ■

Aceste reduceri se vor aplica din data de | 
21 aprilie piuă la 5 mai 1991. (443)
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• NOTE • NOTE
INVAZIA 

ȚÎNȚARILOR
Se pare că în acest an 

apariția țînțarilor 
mai timpurie. Și 
agresivă. Nu știu 
invazia lor are vreo ex
plicație meteorologică. 
Dar cu siguranță ea are 
cauze foarte bine cunos
cute, cum ar .fi subso
lurile inundate ale blo
curilor, care produc și 
alte neplăceri locatarilor 
(igrasie, mirosuri 
portabile).

Despre o asemenea sta-

este 
mai 

dacă

insu-

re de lucruri ne infor
mează și dna Eugenia 
Popa din Hunedoara, care 
locuiește la parterul blo
cului G 1 din bdul Dacia. 
Știm și noi și știu și cei 
de la R.A M.G.C.L. Hu
nedoara de subsolurile 
inundate ale orașului. 
Ceea ce-am dori să a- 
flăm, mai ales „benefi
ciarii" unor astfel de 
condiții... cu condens și 
țînțari, este cînd se va 
întreprinde ceva pentru 
schimbarea lucrurilor. 
(V. R.).

S.N.C. CRĂCIUN & COMP.

DEVA, PIAȚA UNIRII, NR.

Telefoane: 17240, 17084,

Fax : 17294.

4

VA OFERĂ EN GROS, LX PREȚURI
DEOSEBIT DE AVANTAJOASE
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alimentar 
(de lingă 
recunoscut 

de 
de

Magazinul 
din Petrila 
piață) este 
pentru abundența 
produse comestibile
tot felul. De la delica
tese și cafea, la mezeluri 
și băuturi. Zilele tre
cute „ne-a luat ochii" 
cafeaua boabe expusă la 
raionul de dulciuri, în- 
tr-un recipient de sticlă, 
alături de altele, pline 
cu bomboane. închisă la 
culoare, cu un luciu . e- 
obișnuit. N-am rezistat 
tentației. Prea avea as
pect comercial. Scumpă, 
e drept, dar.........ce aro
mă" — am gîndit. Și am

cumpărat. Doar 200 de 
grame. Acasă, surpriză! 
Punga era cu urme vizi
bile de ulei. Examinate 
îndeaproape, boabele erau 
„protejate" de o peliculă 
groasă de untdelemn. Cît 
despre gust... Departe de 
cafeaua obișnuită. Nici 
aromă, nici caimac...

Ce s*-o fi întimplat la 
Petrila cu cafeaua ? Ne 
destăinuiți secretul, dom
nilor comercianți ? Ca- 
re-i metoda colorării și 
lustruirii cafelei 7 Nu că 
am vrea să păcălim 
cineva, dar nu putem în
țelege cum ne-am lăsat 
„vrăjiți" 
boabelor
(E. S.).

pe

de... mirajul 
lustruite ?...

Unde dai și
(Urmare din pag. 1)

ne spune : „Mă bate în 
continuu. Și nu lucra 
nimic". Este Cornelia Mel- 
ha. O mai desparte un 
an pină la împlinirea a 
șase decenii de viață. Și-n 
loc să se bucure de li
niște și tihnă, suferințe 
peste suferințe îi împovă
rează sufletul.

DJ primar cunoaște „ca
zul". Melha a fost averti
zat și de Poliția din co
mună. In zadar. Autorită
țile consideră că e cazul 
să fie internat într-o uni
tate spitalicească. Poate 
la Zam... Spre a-i domoli

unde crapă
manifestării» animalice. A 
existat o asemenea inten
ție. Insă mila în fața 
celui care începuse să 
piîngă i-a oprit s-o facă.

Deci, stimați locatari 
din Băcia, ne-am convins 
de spusele dv si, în plus, 
de altele și mai grave. Le
nevia și neomenia își dau 
uneori mina. în astfel de 
situații, au de suferit cei 
de alături. Intîi familia și 
apoi vecinii și chiar între
gul sat. Noi v-am întins 
mina ; dumneavoastră însă, 
împreună, aveți datoria și 
puterea să-l readuceți la 
liman. Prin orice mijloace. 
Cine n-are milă, să nu fie 
tratat cu milă.

Fabricate <le " .SUI’I.HItA

Cseresznye palinka 
Barack palinka
Vodcă import Germania 
Vodcă import Ungaria 
Whisky scoțian 
Cinzano
Martini
Bere olandeză ia cutie 
Coca-Cola la cutie
Alune prăjite
Țigări import, diferite 
Brichete import, diferite 
Ness cafe — „Lambada** 
Ciocolată import 
Baterii R 6, R 14, R 20 
Lacăte import China 
Cafea Brazilia 
Diferite băuturi indigene 
Margarină import Danemarca 
Măsline import Grecia

MAȘINI 
DE 

RICOTAT

• Se asigură?
' Gamă completă de tipuri
’ Accesorii opționale
* Garanție, service, P/S
’ Instruire gratuită la livrare
* alte mașini pentru tricotaje

$i confecții 
(surfilat, cusut, tăiat, 

închcat, brodat, 
călcat)

\ \

* f

*
î

•SPITALUL DE PSIHIATRIE
Z A M

Organizează la 30 de zile de la data publi- ) 
i în ziar, concurs pentru ocuparea urmă-’

județul Hunedoara

cari 
toarelor posturi :

1 post contabil
1 post tractorist rutierist pe perioadă I 
determinată
1 post fochist centrală termică de joa
să presiune pe combustibil solid. 

Condiții de participare — conform H.G.R.
\ 307/1991 si a Legii 12/1971. 

..................................

t

j

I

ț

Relații suplimentare la biroul administra
tiv al unității. (451)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„DEVIE" S.A. DEVA

Angajează de urgență un economist (con- ' 
tabil) la compartimentul contabilitate-finan- ' 
ciar. \

Condiții : studii superioare sau medii eco- \ 
nomice și vechime minimă in specialitate dc ț 
5 ani. i

De asemenea, angajează pe perioadă de- . 
terminată contabili, inclusiv pensionari pentru J 
limită de virstă. /

Relații suplimentare la telefon 20509 — ’ 
comp, personal. (445) 1

UKCT)
" Srl Bueur^sti C. P. !> • G9------------ To!ex 11948 .

Qxen
AXON EXIM 

Telefon 90 / 65.60.77.

Informații DEVA, telefon 956/18942, orele I 
8—13 și 18—20. (2412) ‘

I 
I

I

„CEL MAI BUN PREȚ, PENTRU CEA
MAI BUNA CALITATE"

SOCIETATEA COMERCIALA
„ASVIL" S.A. LUPENI

A redus cu 30 la sută prețurile la agenții 
spălare lichizi, marca „VIL“, folosiți pentrude

întreținerea locuinței în condițiile creșterii ca
lității, atestate și prin decernarea în acest an a 
premiului internațional „Gold Star For Qua
lity", dc către un comitet managerial de se
lecție din Spania.

„VIL”, produse de calitate, plăcut parfu
mate și viu colorate, se livrează în ambalaje 
din material plastic de 1, 2, 5, 35 și 60 de kg 
și pot fi procurate prin unitățile comerciale, 
magazinele proprii din orașele Lupeni, Turda, 
București, Govora și la sediul firmei din ora
șul Lupeni, str. Vîscozei, nr. 1, telefoane : 935/ 
60151 sau 60452, telex 72517, fax 935/41511.

(381)

I *« 
I * 
I h
I
*

I* 
I 
* 
I I 
% 

I 
*
I
* 

I «I

I
i

I 
i
I
I

i



Pag. 4 Ciivtmtih n«u=r» m mb <n< w Micnriiițj 22 APRILIE 1992

VTNZARI — 
CUMPĂRĂRI

• VÎND Dacia 1 300. De
va, telefon 20507, după ora 
18. (2779)

• S. C. MARTECO 
S.R.L. Deva vinde en 
gros, pe bază de co
mandă. lapte praf. In
formații. telefoane 
16457. 13195.

(2841)

• S.C. AUTO-COLA 
S.R.L. din Hunedoara, 
Al. Viitorului, nr. 13 
(lingă ADAS), oferă en 
gros Coca-Cola la 1,5 
litri. Comision 7 la 
sută. Hunedoara, te
lefon 13376. zilnic în
tre orele 9—21.

(2342)

• S.C. MELKART- 
BIBICU vinde en gros: 
țigări Assos, LM. Mon
te Carlo, lichior, su
curi 1,5 litri (Coca- 
Cola. Kiwi și Orange) 
și bolțari din zgură 
65 lel/buc. Informații, 
Deva, telefon 26390.

(2838)
• CU ocazia sărbă

torilor de Paști, vin
dem televizoare Sam
sung cu plata în rate, 
magazinul .,Royal',
bdul Decebal. Deva.

(2770)

• VÎND apartament 2 
camere, etaj I. central. De
va, telefon 18591.

(2837)
• VlND apartament trei 

camere. Deva, cartier Da
cia. Telefon 15062.

(2835)
• VlND Trabant 601,

motor și piese rezervă. Cîr- 
nești. nr. 88, telefon inte
rior 157. (2834)

• VlND Dacia 1300. In
formații Deva, telefon 
25314. (2783)

• VÎND piese VW Golf 
GL. Brad, telefon 51981.

(2832)

• VlND mobilă tineret. 
Deva, telefon 23530.

(2780)

• VÎND butelie de ara
gaz. Deva, telefon 18686.

(2777)

• VÎND casă nouă, cu 
3 camere, magazie, grădi
nă. 18 ari și materiale pen
tru construirea unei cas'. 
Dobra, str. Rîului, nr. 15, 
Panțelie Lucreția.

(2775)

• CUMPĂR plăci de az
bociment ondulate pentru 
acoperiș. Ghelari, str. Va
lea Caselor, 25.

(2344)

• CUMPĂR VW Golf,
preț rezonabil. Hunedoara, 
telefon 12446. (2343)

• VÎND motocicletă cu
ataș. Planeta 5-9. Hune
doara. telefon 13133, între 
orele 17—19. (2346)

• VÎND Opel Rekord,
stare foarte bună și dușuri 
cu apă caldă permanent. 
Deva, telefon 18738. după 
ora 17. (2778)

• VÎND cățel rasă pen
tru vînătoare miștrețl. Co- 
zia, nr. 103, Mariș Viorel.

(2774)

• S.C. CSIK—TRADE 
S.R.L., cu sediul în Brad, 
str. Republicii. 14. tele
foane 51234 și 51137, vinde 
praf de înghețată, en gros, 
preț convenabil.

(2772)

• VÎND congelator tip 
ladă 4101. telefon 96/ 
117615, Timișoara.

(2769)

• VÎND VW Transpor
ter, pe benzină, stare foar
te bună, preț negociabil. 
Deva, telefon 24254.

(2768)
• ARENDEZ teren ara

bil. Deva, telefon 21486.
(2753)

• CUMPĂR forinți. Da
cia 1 300 maximum 3 ani 
vechime. Deva. telefon 
25017. (2842)

OFERTE

DE SERVICII

• S.C. EUROMARKET 
Brînduș SNC, str. Gh. Ba- 
rițiu. nr. 1, Orăștle. 2 600, 
telefon 956/47361, angajea
ză comis-voiajor distribui
tori marfă en gros, condi
ții experiență comercială 
sau studii superioare.

(2749)

• FILMĂRI video de 
calitate, jocuri pe calcu
lator. Deva, telefon 27689.

(2723)

DIVERSE

depozitare, provenite din 
grajduri. (2771)

PIERDERI

• HATF.GANA Service
COMPRODUCT Hunedoa
ra declară pierdută și 
nulă ștampila dreptunghiu
lară a departamentului 
TURISM. (2345)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
central cu casă sau contra 
microbus bun. Deva, te
lefon 18591. (2843)

DECESE

| micro.. MEGA COMPUTERS SRL
• cu sediul în Hunedoara, str. Piața Libertății, |

nr. 8 (centrul vechi — ARDEALUL), »
| In calitate de distribuitor al S.C. INCSTAR J

* SA Agnita, vă oferă :
• sandale damă — piele ;
• sandale damă — șpalt adidas ;
• pantofi damă —■ piele ;
• cizme damă — piele;
• sandale copii — piele.
Livrări en gros și en detaillc.
Informații la telefon 1 35 25 și la sediul î 

I firmei, zilnic între orele 9—19, iar sîmbăta în- J 
. tre orele 9—12. (461) i
I ’

CAMPIONATUL JUDEȚEAN 
DE FOTBAL

REZULTATELE etapei din 19 aprilie : Mi0. Cer- 
tej — Utilajul 9—0 ; Jiul Petrila — Tractorul Bă- 
răști 8—0 ; Min. Ghelari — Metalul Crișcior 5—1 ; 
min. V. Teliuc — Min. Aninoasa 2—0 ; Metaloplas- 
tica Grăștie — Min. Băroătenl 8—1 . E.G.C.L. — 
Favior Orăștie 9—1.

CLASAMENTUL
1. Metaloplastka 23 20 1 2 97—24 41
2. Min. C’ertej 21 14 4 3 81—27 32
3. Constr. Hunedoara 22 13 3 0 75—25 29
4. Min. Aninoasa 21 13 3 5 58—20 29
5. Min. Ghelari 23 13 1 9 51—41 27
6 Min. Valea de Brazi 21 10 3 8 42—27 23
7. Min. BArbătenl 21 10 1 10 35—45 21
8. Min. V. Teliuc 23 9 2 12 34—47 20
9. Metalul Crișcior 21 7 4 10 44—47 18

10. Jiul petrila 22 7 3 12 42—49 17
11. Favior OrAștie 21 7 2 12 32—62 1G
12. Utilajul Petroșani 21 6 2 13 36—76 14
13. E.G.C.L. CAlan 23 5 1 17 35—72 11
14. Tractorul BărAști 21 3 0 18 26—120 0

• CU autorizația nr.
6170, din 4 februarie 1992, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
cu sediul în Gurasada, a- 
vînd ca obiect de activita
te fabricare și desfacere de 
pufuleți și zugrav în me
diu rural. (2839)

• CU autorizația nr.
4731 din 20 mal 1991, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
cu sediul în Dobra, avînd 
ca obiect de activitate ser
vicii de alimentație publi
că, mărfuri industriale, tex
tile, încălțăminte, trans
port mărfuri. (2836)

ÎNCHIRIERI

• SOCIETATEA agrico
lă Peștlșu Mare (fost 
C.A.P.). închiriază spații de

• COLEGII de la 
Direcția Generală a 
Finanțelor Publice De
va sînt alături de Au
rica Crăciun la greaua 
încercare pricinuită de 
pierderea tatălui său 
și transmit condo
leanțe familiei.

(2773)

• SOȚIA Aurora, cu 
adîncă durere, anun
ță încetarea din viață 
a scumpului ei soț,

protopop

ADAM
i.AzArescu

înmormîntarea azi, 22 
aprilie, ora 14, la ci
mitirul ortodox din 
str. M. Eminescu. 
Dormi în pace, suflet 
nobil 1 (2776)

PROGRAMUL

TV CLUJ POATE FI RECEPȚIONAT 
ȘI IN JUDEȚUL HUNEDOARA

Pe postul național TVR :
• LUNI : 8,45—9,00 ; 12,00—14,00.

*

• MARȚI. MIERCURI, JOI, VINERI: 8,45 —
9,00.

• SIMBAtA : 7,45—8,45 : 9,00—10,00 — în
limba germană și 10,00—12,00 — în limba
maghiară.

SOCIETATEA COMERCIALA

„AVRAM IANCU" S.A, BRAD

Organizează în data de 1 mal 1992, ora < 
11, la sediul societății din Brad, str. Cuza- 
Vodă, nr. 3-5, licitația mijloacelor fixe (mo
bilier și utilaj comercial).

Lista utilajelor poate fi consultată la se
diul societății.

Relații suplimentare la telefon 956/51826. 
(459)

SOCIETATEA COMERCIALA

„I.C.S.H." — S.A. HUNEDOARA

• Vinde fonduri fixe disponibile.
Licitația va avea loc în data do 8 mal 

a.c.» ora 12, la Baza de utilaje.
Lista mijloacelor fixe va putea fi consul

tată la sediul Bazei de utilaje, începând cil 
data dc 1 mai a.c.

Informații la telefon 13050/229.
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CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE

• A JUDEȚULUI HUNEDOARA
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Organizează joi, ora 9, în sala de protocol 
hotelului „Cetate", o întîlnire cu firma ita-a

liană BRUNO MARANI, producătoare de mori 
pe valțuri, de la cele de capacitate mică, pînă 
la mori industriale, care pot măcina toate 
sortimentele de cereale.

Informații la Camera de Comerț și Indus
trie a județului Hunedoara, Deva, str. 1 De
cembrie, nr. 35, telefon 956/12924.

(462)

REGIONALA C. F. TIMIȘOARA 
DIVIZIA LINII

SECȚIA L9 C.F.R. SIMERIA

nr. 
or-

în conformitate cu prevederile Legii 
30/1990, în ziua de 4 mai 
ganizează concurs pentru 
vacant de

• CONTABIL-ȘEF
la Secția L 9 Simeria, 

Divizia Linii Timișoara.
Relații suplimentare sc obțin la Secția L 9 

Simeria, compartimentul personal. (453)

1992, ora 9, se 
ocuparea postului

care va avea loc la

OGIS S.R.L. DEVA
Str. Mărăști, Bl. 5, ap. 22

(Aleea Saturn, în spatele Mctalchim)

VINDE EN GROS
• țigări Kent, Assos, Kim, Las Vegas, 

Parisienne
• cafea
• dulciuri (produse de firma Ulker)
• telefoane perete
• palinka
• paste făinoase
• vodcă
Relații, zilnic, orele 9—16, la telefon 20771. 

(449)

S.C. KADETT TELECOM S.R.L.

DEVA

ANUNȚĂ:

Magazinul „Kadett" s-a mutat de pe
Barițiu, nr. 13, pe bdul Decebal, dioc , 
parter, intrarea de lingă Școala Generală ’i*
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Nr. 2 (autogara veche).

Magazinul oferă mărfuri noi, de calitate, 
ocazia sărbătorilor de Paști.
Program zilnic : 10—13 ; 1.4—18.
Telefon: 956/16602. (454)

cu

S.C. „COMAT" S.A. DEVA

str. Depozitelor, nr. 5
Vinde en gros și en detaille, tuturor 

cltanților, la prețuri avantajoase, următoarele 
materiale de instalații:
• căzi baie fontă • căzi baie tablă • tuburi 
scurgere din fontă șl piese îmbinare • bate
rii, sifoane, ventile pentru instalații • spălă
toare din fontă • rezervoare WC * radia
toare tablă (calorifere) • radiatoare fontă * 
toată gama de robineți pentru instalații sani
tare din fontă șl nichelat * țevi plumb pen
tru instalații • pietre polizor etc.

Informații suplimentare Ia telefonul 956/ 
23350, interior 12, fax 956/1626».
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J/20/6I8/I991
Cont: 897050688 9.9. Deva

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA l 
2100 Deva, etr. I Decembrie, 83, 

fttdețnl tftmetfoara 
Telefoane: 11273, 12157, 81265 

Telefon Tlpografloi 25984 
Fan 1 18861

Întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor pnbQeafa • paarfî 

enforQ acodua.

WIPABBBi
S.C. aPoDdsva** (LA. 

Dera, dr. 22 Decembrie S57
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