
Da, campania electorală a debutat! Cu 
trîmblțe și surie, cu întregul cortegiu de 
manifestări specifice : mitinguri, conferințe 
de presă... Sîmbătă, 1 august curent, o a- 
devărată pleiadă a Convenției Democra
tice — incluzînd, firesc, $1 candidatul la 
prețedinție — a poposit in urbea noastră, 
venind de la Timișoara, via Arad, cu des
tinația București. Din întrebările șl răs
punsurile vehiculate Ia conferința de presă 
din acea zi spicuim pentru dv.

• Afirmația potrivit căreia C. D. a op
tat pentru un candidat cu funcții în par
tidul comunist, în scopul înlăturării ori
căror susceptibilități, este realitate sau 
simplă aserțiune ? A fi adjunct b.o.b., în- 
tr-un grup de 24 de universitar^ 48 de stu- 
denți, e cu totul altceva decît a încercat 
cineva să acrediteze. Afirmația a rămas, 
deci, o diversiune dar și o aserțiune • în 
eventualitatea unei victorii în alegeri (vic
torie considerată ca sigură de către dl 
Emil Constantinescu, prin sintagma „după 
ce vom cîștiga alegerile !") poporul ro
mân poate spera la elucidarea evenimen
telor din decembrie 1989, acum măr al 
discordiei și motiv de dizarmonie ? Va 
fi primul lucru pe care-1 vom face! Vom 
publica o carte albă. Mă voi adresa na
țiunii. pentru reconciliere. Dosarele privi
toare la acele evenimente, dar și la al
tele, ('mineriadele de exemplu), sînt blo
cate acum de către procuratură, acea 
instituție tipic stalinistă ce s-a menținut 
doar la noi și care va fi desființată ime
diat după alegeri • O prognoză asupra 
viitorului guvern' (coloratură, nume pen
tru prim-ministru și portofoliile cele mai 
importante). Se refuză .răspunsul. • Cum 

o să vă descurcați dv, un intelectual, cu 
avalanșa serviciilor secrete ce vor căuta 
acces în țară ? în competența unul pre- 
ședmte intră numirea șefului serviciului 
de Informații, care trebuie Să fie cinstit, 
competent, foarte hotărît și să nu fi avut 
niciodată legături cu serviciile de infor
mații. Nu el trebuie să fie profesionist, ci 
oamenii de sub mîna lui. De altfel, epu- 
rări într-o săptămînă ale tehnicienilor 
(profesioniști în informații —. n.n.) sînt 
contraindicate. O relație mai apropiată de

cît atît ar descalifica președintele. El dis
cută cu alți președinți, cu prim-miniștri! 
Serviciile de informații discută între ele ! 
Oricum, SRI trebuie obligat, în viitorul 
foarte apropiat, să revină la competen- • 
țele sale specifice, renunțînd la grosiera 
imixtiune în viața politică • Atitudinea 
în problema privatizării giganților econo
mici (combinatul hunedorean și minele din 
Valea Jiului). Privatizarea operată de gu
vernul Stolojan a fost doar una cosme
tică, nicidecum una reală. Guvernul Sto-' 
lojan a tratat un bolnav oferindu-i cal
mante în loc de antibiotice. Există o jus
tificare : mandatul care i s-a acordat a 

fost penTrU'orgwttfgj^j alegerilor. Priva
tizarea industriei- siderurgice și a minelor 
este o problemă dificilă nu numai în Ro
mânia. '

Alte răspunsuri • Președintele Iliescu 
îșl face propaganda de doi ani șl jumă
tate. Asta poate fi și contrapropagandă. 
Nu ne neliniștește! Problema noastră nu 
e ce face Iliescu, ci ce facem noi f • Zo
nele abordate cu predilecție de către 
candidatul CD sînt cele în care respectiva 
alianță a cîștigat alegerile locale. Vom 

aborda însă și zonele din sudul țării, cu 
coeficient mic de urbanizare, favorabile 
încă dlui Iliescu, dar nu atît cît se credel 
• N-am vrut să fiu implicat în jocul de 
culise al liberalilor care s-au dus la Ver- 
soix, ca să afle ce știau. Un rege nu poate 
să spună un lucru decît o dată ! Apoi 
să-l respecte ! (despre refuzul de a merge 
la Versoîx) « Sînt rectorul studenților. 
Doresc să devin președintele studenților, 
al tinerilor, în general.

După retragerea dlui Emil Constanti
nescu, audiența în sală s-a diminuat, deși 
celelalte personalități au rămas de față. 
Momente de stînjeneală, în care dnii Ion 

Lup (PNȚ-cd) șl Adrian Popescu Nea- 
șești (PL-CD) au considerat necesar sa 
răspundă — deși întrebarea nu le-a fost 
adresată — controversatei chestiuni ,a fi
xării candidatului CD la președinție. Răs
punsurile veneau să completeze spusele 
candidatului CD. Ușor sesizabilă simpatia 
domniilor — lor pentru dl Constantinescu: 
„dl Emil, așa-1 numim noi!” (Ion Lup).

Alte întrebări e Cum apreciați declarația 
dlui Constantinescu Klaps (PNȚ-cd), vi
zavi de candidatul propus de CD și de po
sibila candidatură a dlui Ion Rațiu, în e- 
ventualitatea unui val de simpatie din partea 
electoratului. Dl Rațiu are aproape vîrsta 
mea — 80 de ani, în vreme ce dl E. Constan
tinescu se găsește în deplinătatea facultă
ților morale și biologice. (Ion Lup, PNȚ- 
cd). • Credeți în viabilitatea Convenției 
Democratice și după septembrie ? Da. 
Este singura alternativă pentru democra
ție și constituirea sa n-a fost prevăzută 
doar pentru o perioadă scurtă (Sergiu Cu- 
nescu, PSD).

Indiscutabil, întîlnirea a fost, interesantă. 
Și civilizată, Notă discordantă' a făcut re
marca absolut suburbană a medicului So
rin Costina, din’Brad — membru (?) sim
patizant (?) al AC, PAC sau al altor o- 
nomatopee — replică, adecvată poate la
boratorului de disecție, nicidecum unei 
săli de conferință. Dacă într-un astfel de 
cadru sobru a fost posibilă o asemenea 
remarcă, gîndim cu groază la eventua
lele manifestări în aer liber ale înfoca
tului „achist" (?) „pachist” (?)
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ÎNTÎLNIRE LA PREFECTURA
Recent, la sediul Prefecturii a avut loc o întîlnire a 

dlor Gheorghe Ivan, proiectul județului, Iuliu KUtaș, 
președintele Tribunalului Județean, a membrilor Birou- 

> lui Electoral Județean, judecătorii Rodica Tănase, Nico- 
leta Munteanu și Carol Pup, cu liderii organizațiilor ju
dețene ale formațiunilor politice. Cu acest prilej s-au 
discutat o seamă de aspecte referitoare la buna organi
zare și desfășurare a campaniei electorale pentrii alege
rea Camerei Deputațiîor, Senatului și a Președintelui Ro
mâniei. S-a accentuat necesitatea respectării întocmai a 
legilor adoptate de Parlamentul țării în acest sens precum 
și a programului calendaristic stabilit de Guvernul Ro
mâniei pentru realizarea acțiunilor prevăzute în Legea 
pentru alegerea Camerei Deputațiîor șl â Senatului și 
în Legea pentru alegerea Președintelui României.

STRÎNGEREA DE SEMNATURI
•De la; Secțiunea județului Hunedoara a partidului 

Republican am primit un comunicat în care se face pre
cizarea că la recenta Conferință Națională .< acestui par
tid, care a avut loc la Cluj, di prof. dr. Ioan Mânzatu 
a fost desemnat candidat la funcția de Președinte al 
României; Ca urmare, Consiliul judcțeăn Hunedoara al 
Partidului Republican invită susținătorii la sediul său 
din Deva, str. 1 Decembrie nr. 13 (deasiipra OJT), în. 
vederea stringer» de semnături pentru depunerea can
didaturii. (N.T.).
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0 APEL Asociația Internațio
nală pentru Protecția Orfanilor, 
prin dna Domnica Livescu, adre
sează copiilor basarabeni aduși în 
județul nostru și familiilor găzdul- 
țoare îndemnul la calm și răb
dare pentru întoarcerea acasă, 
pînă la dispariția actualei stări 

, de lucruri din Republica Mol
dova. Plecarea copiilor basara
beni se va face într-un cadru or
ganizat, așa cum s-a procedat și 
la sosire.

In prezent, deplasarea între lo
calități este mult îngreunată, si
tuație ce determină împosibilita-
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Nu știu, prin alte 
curi, cit sînt de ozonate 
relațiile sociale, care este 
ambianța psihologică ori 
climatul moral, dar la 
noi anormalitatea a luat 

proporții înspăimîntătoare ! 
Șperțarii, hoții, ucigașii, 
tâlharii etc. au umplut pe
nitenciarele (39 609 de 
indivizi reținuți la 1. 01. 
1992) și se estimează că 
la sfîrșitul anului în curs, 
numărul lor o să fie cu 
mult mai mare (50000). 
Dintre cei „ascunși" la 
sfîrșitul acestui an, 38 la 
sută s-au făcut vînovați 
de crime (5901), violuri 
(3573) și tâlhării (5803), 
deci acte antisociale din
tre cele mai grave.

Dacă la cele de

sus adăugăm vrajba 
dezbinarea, fraudele 
minciuna, înșelăciunea 
nepăsarea, violența fizi
că și verbală, cohortele de 
derbedei șl canalii etc., ni 
se conturează un climat 
psihosocial maladiv. Cli
mat în contextul căruia te 
poți aștepta la orice. „La 
noi să nu te miri/ Nici, 
cînd îi videa plopii dînd- 
flori de trandafiri*,  spu
nea Alecsandri, realitate 
tristă, dar adevărată.
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Oare care sînt factorii 
ce se opun resurecției e- 
xistenței normale ' în lo
cul evantaiului de com
portamente antisociale în
șirate mai sus ? Cît ne 
va^ mai fi dat. oare, să
trăim sub limita oricărei 
definiții rezonabile a de
cenței umane ?

Un slujitor al bisericii 
afirma că: „Trăim la o 
singură generație de săl
băticie. Dacă copiii noștri 
nu vor prelua de la noi 
moștenirea noastră crești
nă, va fi vai de societa
tea pe care o vor elădi".

X

*
*

I
*

I
A

I
I
w

I
b

I
w

I 
I 
w 

I

Sociolog 
Hunedoara

DORU BOCANICI.

IN ZIARUL 
DE AZI!

• Chizid — o nouă ti
nerețe

• De cinci îmi duși cu 
vorba

„ tea ajungerii la destinație (in spe- 
B cial în zonele afectate de lupte). 

Constatând cu îngrijorare în
chiderea de școli sau chiar des
ființarea lor (prin bombardare), 
mutarea familiilor dintr-un loc 
într-altul în căutare de locuință 
și serviciu, aceeași asociație so
licită opțiunea scrisă atât a co
piilor care doresc continuarea 
studiilor în județ, cît și a fami
liilor întreținătoare, la următoa
rea adresă i Livescu Domnica, str. 
22 Decembrie, bl. 26, sc. E, ap. 
82, tel. 625044, după ora 20. (N.V.)

0 DISTRIBUIREA CARNETE
LOR CU CERTIFICATE DE 
PROPRIETATE Din datele 
centralizate. Ut direcția Te- 
ritorială Hunedoara a Agenției 
Naționale de Privatizare, rezultă

că pînă la începutul lunii august 
a.c. prin centrele locale au fost 
distribuite peste 201000 carnete 
cu certificate de proprietate, re
prezentând 50,8 la sută din tota
lul acestora. Cu o situație mai 
bună se prezintă orașele Uricani, 
Lupeni și Aninoasa, precum și 
comunele Crișcior, Luncoi, Văii- 
șoara, Zam, Unirea. Brănișca, To- 
plița, Geoagiu, Mărtinesti și al
tele (N.T.)

riului. Consemnăm cu plăcere 
asemenea semne de civism și de 
respect reciproc între oameni, cu 
atît mai mult cu cît respectiva 
instituție brădeană de sănătate se 
pregătește să aniverseze un se
col de existență. (I.C.)

0 MULȚUMIRI, Internată o 
vreme pentru probleme de sănă
tate în Sanatoriul Brad, doamna 
Lucreția Ighian a rămas profund 
impresionată de grija omenească 
și de competența profesională pe 
Care au dovedit-o față de domnia- 
sg, pe- tot timpul internării, me
dicii și întreg personalul sanato

0 PROIECTE. Intre proiectele 
de perspectivă ale Primăriei co
munei Buceș se află și realiza
rea unei centrale telefonice au
tomate. Acesteia i se adaugă con
struirea unui microreleu 
(V.N.)
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■ După vizitarea Româ
niei, primul ministru al 
Iugoslaviei, dl. Milan Pa
nici, și-a continuat călăto
ria, care a inclus Bulgaria 
și Macedonia. Vizita sa are' 
loc odată cu anunțarea 
știrii că vase apavținînd 
Comunității Statelor Inde
pendente au încălcat sanc
țiunile ONU împotriva Iu
goslaviei prin folosirea Du
nării, care este controlată 
de România și Bulgaria, 
transmite BBC.

■ Președintele Croației, , • 
Franjo Tudjman, este vir- ' 
tualul cîștigător al alegeri
lor prezidențiale din această 
republică, obținînd 56 la 
sută din voturi, infor-, 
mează BBC. De aseme
nea, partidul căruia îi a- 
parține, Uniunea Democra
tică Croată a obținut 48 la 
sută din sufragii, coca ce 
înseamnă că va putea să 
formeze un guvern în care 
să dețină majoritatea, . A- 
ceastă victorie a generat 
îngrijorare în rîndul parti
delor de opoziție, și înde
osebi în Uniunea Liberală 
Democrată, care apreciază 
că în politica țării se, va 
produce o alunecare - Ine
rentă spre dreapta.

■ La Sarajevo au conti
nuat, și în cursul ultimei 
nopți, tirurile dC artilerie 
și luptele de stradă. Prac
tic, s-au desfășurat lupte 
în toate cartierele orașului. ' 
Comandamentul - forțelor - 
musulmane a difuzat un 
comunicat potrivit căruia 
ar fi fost recucerite majo
ritatea pozițiilor pe care
le capturaseră forțele sîrbe. 
Corespondenții străini de 
presă din Sarajevo au de
clarat că atmosfera în o- 
râș este infernală.

■ Guvernul francez a
cerut în mod oficial auto
rităților sîrbe permisiunea 
de a vizita lagărele de con
centrare pentru prizonierii 
de război, care au fost 
create în Bosnia. Cererea 
survine în urma relatărilor 
privind crearea de către 
autoritățile sîrbe a unor 
lagăre de1 concentrare’ în 
care prizonierii de război 
bosniaci și croați ar fi tor
turați și supuși unui trata
ment inuman. Sînt unelo 
indicii că și croații și bos
niacii ar fi creat lagăre de 
concentrare similare pen
tru prizonierii de război 
sîrbi, dar pînă la aceasta 
Oră n-au putut fi strînse 
date suficiente, comentează 
BBC. • ■ ■■ ' • '
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CUVÎNTUL LIBERS • «

PREQZARI NECESARE
fa-

Cînd hunedpreanul are 
o fereastră de timp liber și 
Soarele surîde prin toți po
rii, dă fuga pe dealul Chi- 
zidului să ia o gură de aer cu
rat și o porție de bronz pe 
epidermă. De zeci de ani, 

dealul Chizidului a fost pen
tru hunedoreni cel mai la 
îndemînă loc de refugiu în 
natură. Lăsat o vreme în 
paragină, se pare că dealul 
cu pricina cunoaște 
o nouă tinerețe. Am 
miercuri, 29 iulie, o 
nă" pe aici. Ceasul 
numai 12, dar daalul 
măta în special de larma 
voioasă a copiilor și de 

' joaca tinerilor. Viața merge 
înainte, chiar și pe vremea 
de sărăcie care poartă pre
tențiosul nume de tranziție.

Nu pe acestea doream în- 
' să să le spunem, în primul 

rînd. oamenilor. Oficialită
țile hunedorene, hunedo- 
renii înșiși, asociații negu- 

~ vernamentale ori societăți 
comerciale, consilieri la pri
mărie sau gospodari plătiți 
de stat ai orașului au luat 
hotărîrea salutară să redea 
Chizidului strălucirea 
altădată. Cum ?

— Pentru zona respectivă 
— ne spune d] inginer Da
vid Solomon, , șeful secto
rului gospodărie comunală 
și locativă din cadrul Pri
măriei Municipale, s-a în
tocmit un proiect de ame
najare care a ținut seama 
de tot ceea ce a fost creat 
înainte și lăsat în paragină. 
Scrînciobul și linia pentru 
trenulețul copiilor au fest 
concesionate unei societăți 
comerciale particulare. Au 
fost puse la punct și în 
foarte scurt timp vor con
stitui puncte de mare a- 
traqție pentru copiii orașu
lui. Două dintre-cele patru 
construcții cu scop comer
cial-au fost concesionate și 
au funcționalitate. Pînă în 
toamnă vor fi refăcute 
toate drenajele pentru co
lectarea apelor pluviale. 
Parcul zoologic din pădure 
l-am luat în administrarea 
orimăriei, astfel că în sep
tembrie el va fi dat în cir
cuit vizitatorilor.

Am trecut și dincolo de 
gardurile parcului zoologic 
în care coabitează în stare 
de captivitate, deocamdată, 
cîteva viețuitoare din fauna 
pădurilor noastre — vul
pea, lupul, ursul. brun, u- 
liul șl bufnița, dar și cîteva 
animale exotice — leul a- 
frican, lama, ursul tibetan.

Doamna Monica Landt 
este unul dintre membrii 
clubului „Fldelîus", al că-

acum 
dat 

„gea- 
arăta 

fre-

de

rul președinte este soțul 
dînsei, dl Viely Landt.

— Glubul Fidelius, ne 
spune doamna, a luat într- 
un fel 'sub patronajul, său 
animalele, din parcul zoo
logic. în timpul lor liber 
membrii clubului repară 
cuștile și instalațiile parcu
lui și tot ei 9e vor ocupa 
de hrănirea animalelor, de 
asigurarea asistenței sani- 
tar-veterinare. (De procura
rea hranei se ocupă primă
ria).

Am trecut și pe la unita
tea care asigură la acest 
loc de agrement serviciile 
de alimentație publică. S.C. 
Comprodex Wikend SRL, ai 
cărei patroni — dl Emil O- 
pronî și dna Sorina Ține, 
fac toate eforturile că de 
aici să nu lipsească, de di
mineața pînâ seara cînd oa
menii se retrag pe la ca
sele lor, tot ceea ce poate 
să agrementeze cîteva ore 
la iarbă verde.

Prpba de eficiență a noii 
tinereți a Chizidului ur
mează. Se va face atunci 
cînd toate amenajările de 
aici, cele vechi recondițio
nate și redate în folosință 
ca și altele noi, vor func
ționa din plin și făaă re
proș. Foarte important este, 
însă, că hunedorenil' s-au 
reîntors cu fata la zona lor 
de agrement diurn iar pri
măria, spre lauda celor ce 
alcătuiesc Consiliul Muni
cipal și aparatul său, și-au 
făcut din această reîntine-. 
rire un punct al programu
lui propriu de acțiune.

Deoarece In ziarul 
vtatui liber" nr, OM, din 
21 iulie dna primar
Eugenia din Burjuo,
a invocat neeficacitatea er- 
blcidelor cumpărate de la 
Inspectoratul de Protecție 
a Plantelor, precum șl ti 
urma vehiculării unor Idei 
că aceste produse ar £1 
„■măsluite" sau chiar „lun
gite", venim cu următoa
releprecizări

Amestecarea a două pro
duse nu se poate face în 
soluții concentrate deoa
rece fie că se separă stra
turile, fie că’ precipită (se 
brînzesc). întîi se face so
luția apoasă, apoi se ames
tecă. De asemenea „lun
girea" nu este posibilă, de
oarece majoritatea produ
selor lichide în contact cu 
apa devin lăptoase, iar 
furile se dizolvă.

Ineficacitatea unor 
bicide trebuie căutată 
doza de aplicare, în spec
trul de acțiune a produsu
lui în faza de vegetație a 
culturii și a buruienilor, în 
tehnologia și momentul de 
aplicare, în condițiile cli
matice și calitatea lucră-
* • «MB» • • MM
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pra-

er-
în

rii (modul de funcționare a 
pompelor).

în ceea ce privește do
za, nu este tot una să se 
aplice 6—8 și chiar 10 kg 
Onezin la hectarul de po
rumb sau numai 3 kg, chiar 
șl în amestec cu alte pro
duse. în recomandarea a- 
cestor doze s-a ținut cont 
de efectul remanent al a- 
cestui produs.

Spectrul de acțiune al 
erbicidului este factorul cel 
maj important în alegerea 
produsului. Astfel, sarea 
DMA utilizată în acest an 
nu are efect asupra moho
rului, ierbii bărboase, lipi
cioasei, volburei, cînepioa- 
rei, macului, romaniței, mă- 
zărichei, ori culturilor in
festate tocmai cu astfel de 
buruieni. Onezinul nu 
truge volbura, coadă 
lului, trestia, știrul.

Momentul aplicării
bicidului, faza de vegetație 
a buruienilor sînt de ase
menea importante Apli
carea. sării DMA și. Icedi- .

dis- 
ca-

er-

nulul super și forte se 
ce înainte de răsărirea bu
ruienilor, Aplicarea tardivă 
a Sencorului la cartofi nu 
a distrus buruienile mari, 
deja lignificate. Efectul es- 
te bun dacă se aplică î- 
nainte de răsăritul buruie
nilor sau dacă acestea sînt 
în faza de rozetă.

Tehnologia de aplicare 
este hotărîtoare pentru- e- 
ficacitatea. produselor. O- 
nezinul trebuie încorporat 
în sol, la fel ca și DiizO- 
cabul, pe cînd Dualul sau 
Lasso nu se încorporează 
pe sol umed, lucrarea fiind 
absolut necesară pe sol us
cat. Sencorul se aplică ca 
peliculă la suprafața biloa- 
nelor de cartofi, după care 
nu se fac alte lucrări ale 
solului.

Condițiile climatice, tem
peratura, umiditatea in
tervin în eficacitatea erbi- 
cidelor. Astfel, sarea DMA 
se aplică ia temperaturi 
peste 15 grade Celsius, pe 
cînd îcedinul super și £or-

te este eflcjeiâ chiar la 
8—W gr&fe Celsius, dar 
numai după ce s-a ridicat 
rouă. Oneztad, chiar ți ' 
încorporat fel doză mare 
sau mică, îți face efectul 
numai în condiții de ploa
ie. ' ' -

Starea de funcționare a 
aparaturii condiționează în 
mare măsură eficacitatea 
erbicidării. Folosirea pom
pelor uzate, care nu mai 

pozează soluția, scurgerile 
ae soluție, pulverizarea ne
uniformă stat cauze reale 
a ineficacității erbicidelor.

Aplicarea uniformă a a- 
cestor tehnologii se urmă
rește în teren «fe către ca
drele noastre de la Protec
ția Plantelor, care în mo
mentul valorificării pestici- 
delor dau în scris și mo
dul lor de utilizare, -dar în 
aceeași măsură trebuie să 
se implice și inginerii de 
la ocoalele agricole, asigu- 
rînd, acolo unde este 
sar, chiar asistență 
nică asupra aplicării 
cidelon

INSPECTORATUL
PROTECȚIA PLANTELOR 

DEVA ,

nece- 
teh- 

pesti-

DE

ION cioclei

Dorind un răspuns prac
tic Ia această întrebare, mai 
mulți agricultori, țărani cu 
gospodării situate in zona 
de deal și montană, precum 
și specialiști ' de la unele 
ocoale agricole din jude
țul nostru, au răspuns in
vitației lansată de Comisia 
județeană montană, 
de curînd oaspeți ai 
țiunii de Cercetări 
cole din Geoagiu. Aici, cu 
ajutorul dlui. ing. Dorel 
Micu, un adevărat specia
list'în tehnologiile de cul
tivare a terenurilor situate 
în pantă, cei prezenți au

fiind
Sta-

Poml-
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v-aeș?
, Din datele experiențelor 

făcute s-ă desprins cu cia- 
JSfete faptul că, în toate 
dăe 5- variante de culturi la 
£& sporul do recțdtâîn 
medie pe 1 ani a fest de 
ort puțin1 8 ori mal mare 
felă de producția obținută 
la varianta martor pe tare 
nu s-au folosit îngrășăminte 
chimice, iată un argument 
convingător care pledează 
pentru utilizarea unor do
ze optime, în raport de ne
cesitățile solului și cultu- 
rilor, de azotat, superfosfat 
sau a altor feluri de 
grășămînte chlmtco 
să completeze efectul gu- 
jnațului de grajd.

1

Cu ce randament este 
lucrat p« mîntul?

aplicarea unor meterte d# 
lucru necorespui^iȘtoat#. 
comjuce la degradarea per
manentă a terenurilor, lă 
scăderea și,
implicit. 11 dimin ’se
veră a recoltelor.

Tn dorința ytior agricul
tori de a-și reconstitui ve
chile proBripttți, chiar șl 
acolo unde s-au efectuat în 
complex lucrări de corn ba
tere a eroziunii solului, nu 
s-a găsit înțelegerea nece
sară pentru a menține ? g. ,« 
apăra solele. înierbate, pfen- ’ 
tru a organiza o rotație a 
culturilor care să valorifice 
potențialul și așa scăzut-al, 
terenurilor situate în pantă. 
Ca urmare, producțiile me
dii la hectar sînt de 2—>4

ori -«ă'int toatei situațiile se re-

prfaHt informații’ detaliate 
despre rezultatele obținute 
în cîmpurii? experimentate 
ce au fost organizate de 
mai mulți ani la - stațiune 
și în alte localități (ta spe- 

, cial în perimetrul eWtat 
din comuna MărtlnOștl), a- 
cestea putîndu-se constata 
și în lanurile de gria- și 
porumb aflate pe Ioturile 
demonstrative. In esență, 
s-a desprins concluzia că

în
carc

V

O’-
in

«■ -I»-. t 4

- V a
st’ll < v«-!

___ răspunde și 
porumbul ia'ingrășămintele 
chimice japlicate pe terenu- 

-rile situate în pantă, «po
fta Idd producție față de 

~ , sola nefertilizată situîndu-
Ca urmare, produc de me- •; & înîtao-'’ 512 și 3010 kg 
dii la hectar sînt de 2—4 boabe Isu hac De menționat 
sau chiar multe ori -ta toatefrituațiile te re- 
diminuate fațâ de sihla- n enpereĂ^ă.Uttegrai cheltuia- 

lîle .fecutej pentru procura-1 
rea și aplicarea îngrășămin
telor chimice, aureai pe 
seama acestora cîștigul ob-*  
ținut fiirtd- de ordinul ze
cilor de mii.'de lei la ha.

Important este ca aseme- 
. nea ■ csidole' să nu fie scă- 
‘ pate dih Vedere de către 

nici, un agricultor, mai ales 
acuajj cînd se pregătește re
colta anului viitor.

NICOLAE TlRCOB

țiile cînd pe versanti nu 
se folosesc îngrășăminte or
ganice și chimice, semințe 
de calitate, iar arăturifemu 
se efectuează pe -hdeeția 
curbelor de- nivel. Evident, 
opțiunile asupra manifes
tării dreptului de proprie
tate sînt diferite, .dar. a lăsa 
pămîntul nelUpsaV seu a-1 
sărăci cu bună țtâtață(iptaă 
la epuizare, este -e-mare pa
gubă mai ales pcnjrți,nprqr 
prietar. 1'
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Gara din Ilia iși primește călătorii într-Q am bianță plăcută.
* «Ș» * * MW > a a a— a ^9 a lawr a ^aî < — *

Ideea realizării anchetei 
cu tema de față a fost ge
nerată de părerea exprima
tă adesea cam în felul ur
mător : „nimănui nu-i mai 
pasă de nimeni șl de ni
mic". Cit și de credința că, 
poate, cei care se vor o- 
pri asupra acestor rînduri 
vor reflecta mai mult la 
reacția-personală față în 
față cu actele de vanda-- 
lism, că nu vor trece in
diferenți pe lingă ele cum, 
din păcate, se întîmplă frec
vent.

Li via Oană, 
„Reacția mea ? 
bare fermă" ; 
secau, inginer
„Desigur, de dezaprobare, 
dar eradicarea acestor ac
te antisociale — majorita
tea exprimînd lipsă de cul
tură, deci lipsă de civili
zație — se poate asigura 
numai prin existența unor 
legi aspre care, aplicate

economist :
Dezapro-

Sabin Pre- 
mecanic :

contravenienților, să-i pu
nă la respect. Cred că este 
cea mai. sigură de formare 
a conștiinței civice a per
soanelor care nu au dobîn- 
dit-o prin educație”. An
ca Popa, farmacist: „Nu 
poți avea decît o reacție 
de indignare și‘revoltă. Da
că ș-ar ivi ocazia, aș lua 
o atitudine verbală" ; Vio
rel Pop, jurist: „Acte an
tisociale au fost și nici- în 
viitor nu se vor putea în- 

- lătura ; se impune mai mul
tă muncă de- educație și 
prin mass-media. Reacția : 
stăruință pentru diminuarea 
actului antisocial și prin 
comportament personal, e- 
xemplu pozitiv". loan Po
pa, subinginer : „Dezapro
bare, indignare dar uneori 
șl indiferență" ; Ecaterina 
Brad, economist: „De pro
test” ; Cornel pripaș, con
tabil : „Greu de răspuns: 
De ce? Am fost cîndva

față eu vandalismul
martorul următoarei situa
ții : un individ a tirurrcât 
în plină șosea o sticlă; l-am 
apostrofat și, ca urmare, am 
fost amenințat cu cuțitul. 
'Altă- dată, într-un local pu
blic, cineva și-a stins ți
gara strivind-o pe covor. 
Observația mea a fost „răfc 
plătită" cu o înjurătură. 
Deci...” ; Anonim : „Pot
să intervin ori nu, în func
ție de gravitatea actului 
antisocial și de posibilită
țile de moment"; Sorin 
Teedorescu, tehnician; 
„Reacție de dezaprobare" ; 
Anonim: „Mă revoltă, mă 
intrigă, uneori iau atitudi
ne, dar de cele mai mul
te ori nu, pentru că nicio
dată nu știi la ce te poți 
aștepta de la astfel de oa
meni".

Toți ceilalți cărora le-am 
•cerut să-și exprime opinii
le, dar care au dorit să 
rămînă anonimi, au fost în

unanimitate de părere că 
îi feVoltă asemenea com
portamente. Sîntem siguri 
că nimeni nu se bucură să 
fie martor al unor astfel 
de acte, ce aduc prejudicii 
semenilor, prin care se a*  
duc daune unor locuri pu
blice. Corect și bine ar fi 
însă ca în fața unor atari 
manifestări, de nesocotire a 
liniștii și a ordinii, să se 
creeze opinie de masă. Din 
păcate, cel care are tăria 
s-o facă, rămîne de cele 
mai multe ori singur. Cei 
mai mulți aplică zicala : 
„de ce să-mi bat cuie în , 
papuci ?” ori „de ce să mă 
amestec unde nu-mi fierbe 
oala?" Socotesc că nu-ico
rectă asemenea gîndire. 
Fără pretenția de a da cui
va lecții, cred că doar o- 
pinia tuturor ar avea efec
tul scontat, acela de des-. ■ 
curajare a răufăcătorilor.

ESTERA ȘINA
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SOCIETATEA AGRICOLA PEȘTIȘU MARE
- viode imediat

• Păîe orzoaică balotate = 65 lei
balot . ...J.' '

• Paie grîu ți orzoaică nebalotate = 
lei ha.

- Informații suplimentare la sediul societă
ții. ' (628©)

S.C. MEMORII S.R.L. TIMIȘOARA 
livrează din stoc la magazinul din Hunedoara, 

str. Libertății nr. 2 (Ungă cantina-restaurant), 
între orele 17 î

• televizoare WALTHAM, diagonala 55 
cm. (121500 Iei);

* calculatoare PC AT/XT în diverse con-1 
figurații;

* imprimante rapide EPSON FX-1050;
• accesorii șl consumabile pentru tehnica 

de calcul și birotică;
j®. sisteme de pază și aiacmarCr
Se asigură Instalane, service în garanție și 

postgaranție. (6284)
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De cinci ani duși cu vorba
DISCUȚIE CU DL VIOREL JOBZA. PRIMARUL 

COMUNEI BUCEȘ

— Cît timp ați vorbit ia 
telefon, die primar, am 
încercat să mă dumiresc ce 
reprezintă această mare 
fotografie de pe perete, dar 
nu am reușit.

— Așa o să arate co
muna noastră în anul 2000.

— Bine, dar...
— Nu, am glumit. Fo

tografia arată o parte a 
localității Puylaurens din 
Franța, înfrățită cu satul 
După Piatră de la noi.

— Glumă, glumă, dar, 
din moment ce ați spus-o, 
înseamnă că vă preocupă 
serios "viitorul.

— Destul de mult. Deo
camdată, însă, ne Zbatem 
pentru ziua de azi. Avem 
multe de făcut. De.spre u- 
nele lucruri nici nu mai 
știi ce să crezi.

— De exemplu.
— Pe primul loc aș pu*  

ne nerezolvarea probiome- 
lor legate de despăgubiri
le șî reconstrucția gospo
dăriilor cetățenilor afec
tați de construcția bara
jului de la Mihăileni. De 
mai bine de cinci ani, oa
menii sînt duși cu vorba. 
S-a schimbat și regimul, 
dar necazurile au rămas a- 
celeăși.

ducerii, ori, ori...
Că echipa așa a „luptat 

pentru victorie", de -n-a 
trecut mijlocul terenului 
(vezi meciul - înfrățirea 
Oradea — Mureșul Deva), 
nu are a face. De aseme
nea, de jucătorii care mimai 
cer, dar nu dau nimic, ori
ce cltib ât trebui să se dis
penseze eu toată fermitatea. 
•La Htmedoara, Petroșani, 
Deva, Brad, Orăștie se pu
ne accent pe dezvoltarea 
bazei proprii, pe creșterea 
viitorilor fotbaliști. Alei 
trebuie canalizate eforturi
le financiare, nu pe raco
larea unor fotbaliști Ou tot 
felul de ifose șl pretenții, 
de la alte echipe, pe bani 
grei!

începe în curînd o nouă 
ediție a campionatului de 
fotbal, într-o formulă nouă. 
Ar fi cazul că măcar acum 
conducerile Cluburilor să 
ia Convenitele măsuri or
ganizatorice, să pritneneas- 
că loturile de fotbaliști, prin 
încurajarea Infuziei tine
rilor din propria pepinie
ră, sâ renunțe la „servicii
le" acelora care nu-și în
deplinesc obligațiile față de 
echipă. Dacă s® dorește Ie
șirea din criță șl readuce
rea spectatorilor pe stadioa
ne 1

SABIN CERBU

— Haideți să spunem lu
crurilor pe nume. Practic 
ce se întîmplă la Mibăi- 
lcfi ? Am trecut pe acolo.

! Am văzut un om și o ma
șină în. mișcare. Atît.

— în ceea ce ne priveș
te, povestea este veche. A- 
vem un dosar întreg de 
promisiuni. Cei afectați au 
primit despăgubiri la pre
țurile din 190?, 40 000 de 
lei pentru casă și pămint. 
Cum să-ți faci acum casă 
cu acești bani ? Am făcut 
demersuri peste demersuri. 
S-a dispus o reevaluare. 
S-a creat și o comisie care 
și-a prezentat concluziile, 
inclusiv la Guvern. Aces
tea au ajuns la Ministerul 
Finanțelor, care nu a fost 
de acord cu ele. Argument: 
se așteaptă o nouă lege a 
despăgubirilor. Or, se știe, 
sîntem în vacanță parla
mentară. Urmează alege
rile... Ce să mai creadă o-

Sfidînd cluburile și suporterii

Unii fotbaliști nu 
s-au prezentat la echipe!

Pregătirile pentru noua 
ediție a campionatului de 
fotbal, ediția 1992—11)03, au 
început, pentru unele e- 
chipe de fotbal din jude
țul nostru, cu stîngul. $1 
e vorba mai ales de echi*
pe din Divizia C, faza ju
dețeană. Deși, chiar și la 
Corvinul, Emil Marian și 
Dobre nu și-au făcut pre
zența la lot în primele două 
săptămînf ale pregătirilor.
Dar, la unele echipe, s-au 
înregistrat absențe, nota
bile. Sub tot felul de pre- 
texte. Unii se dau acciden
tați, alții bolnavi, cîțiva, 
motivează că vor să plece 
acasă „la ai lor“, și nu pu
țini dispar „în ceață” fără 
nici o explicație. Toate ă- 
cestea acum, în preajma 
începerii noului sistem com- 
petjțional, cînd ar trebui e- 
fectuate pregătiri -intense, 
cu întregul efectiv de ju
cători. Sînt aceștia jucători 
care „apără" culorile e- 
chipei ? Să fim serioși! 

AZI, LA HUNEDOARA
' CORVINUL — U.T.A.

Astăzi, pe stadierml „Corvinul" din Hunedoara, se 
dispută partida amicală de fotbal între F.C. Corvinul și 
U.T.A., ambele echipe făcînd parte din Divizia A, seria 
a Il-a, și amindouă vizind lacul 1 pentru a promova li
nul viitor în Divizia Națională. La Corvinul va evolua 
și antrenorul echipei, Romulus Gabor. Va fi un meci, 
atractiv. Intrarea gratuită. (S.C.)

mul din toată povestea as
ta ?

—• Cile familii sînt în 
această situație ?.

— Aproximativ 60 de fa
milii așteaptă de ani răs
puns de la tot felul de co
misii și ministere.

— Care dintre ele ar a- 
vea cea mai mare răspun
dere ?

— Ministerul Mediului, 
care este titular de inves
tiție. Dar parcă nu vrea să 
audă de Mihăileni.

• Ministerul Mediului 
nu vrea să audă dc 
Mihăileni

• Piinea moților se
scumpește (sau nu
mai este)

• Oamenii dorm în 
cîmp

• Drumul național și 
cercul Vicios

— Poate dă Domnul și 
aude. Aminteați de alte 
probleme stringente.

— Da. O chestiune, deo
sebită cii oare ne confrun
tăm acum este cea a pîi- 
nii. Pipă nu da mult, era 
asigurată de cooperație. 
Brutăria de la După Piatră 
făcea piine pentru trei 
sate. Pentru că hu s-au 
primit subvențiile de la 
stat, s-a închis. Apoi, pen
tru celelalte patru sate se 
aducea piine de la Brad. 
Tot. cooperația spune că 
transportul acesteia nu-i 
rentabil, deci nu mai adu
ce piine.

— Șt atunci ?
—’ Am hotărât in consiliul 

comunal să fie consultați 
oamenii dacă sfrtt de a- 
card să plătească transpor
tul și să continuăm să a- 
ducem piine de la Brad. 
Au fost de acord. Proble
ma este că pttnea reparti
zată pentru cele patru sa
te va trebui să fie împăr
țită la toate cele șapte sa
te ale comunei. Deocam
dată, asta-i situația. Și în
că ceva. Dacă în viitor coo
perația nu va mai face 
pline la brutăria din Du

Ei sfidează cu bună știin
ță (••hit.uulțf, suporterii, in- 
țelegînd greșit gesturile fă
cute de conducerile duhu
rilor (care au făcut pe dra
cul în patru, pentru c*  
toți jucătorii, indiferent de 

- randament și Atașament fa
ță de echipă, să-și ia drep
turile bănești, inclusiv pre
miile pentru victori! șl me
ciurile nule, asigurarea can
tonamentelor și bineînțe-
les .a meselor cu caloriile 
necesare etc.), acești ju
cători continuă să se crea
dă de neînlocuit, așteaptă 
să fie „curtați" cu noi 
sume de bani pentru a re
veni la echipă. ,$i dacă e- 
chlpa nu a promovat, cine 
credeți că e de vină. E- 
chipa sau măcar o parte 
din eomponenții ei ? Doam
ne ferește ! Este conduce
rea clubului I Ori nu a 
„scos" banii necesari cum
părării adversarilor, ori au 
fost prea puțini fiindcă s-au 
împărțit între membrii con

pă Piatră, o vom da în lo
cație de gestiune. Cineva 
trebuie să se ocupe de pîj- 
nea oamenilor. Mal ales că 
la noi grîul ’-este puțin.

— Die Jorza, am văzut 
magazinul din satul de 
centru. Este aoroape gol.

— Este unul din cele 
șapte magazine sătești pe 
care le avem. Două, între
care și acesta, sînt date
în mandat. Șl celelalte vor 
fi date. Oamenii se aștep
tau să meargă mai bine
treburile in comerț. Or,
dimpotrivă, este măi rău !

— în unele zone aie ju
dețului este vremea seceri
șului. ,

— La noi, măi tîrziu. Da
că, o șă mai avem ce re
colta pînă atunci.

—‘ Cum adică ?
— Die, este îngrozitor ceea 

ce se întîmplă.. în cea mai 
mare parte, recolta esbe 
distrusă de mistreți. Ce ne
caz mai mare îți trebuie 
declt să muncești un an, 
iar peste noapte să te tre
zești că n-ăi ce recolta ? 
Oamenii dorm noaptea în 
cîmp, lingă grîu, porumb 
sau cartofi. Lingă puținul 
care este. Aceasta însă nu 
rezolvă problema. Am luat 
legătura cu Asociația Vâ
nătorilor și Pescarilor. De
geaba.

— Șoseaua națipnală din 
zona barajului de la Mihăi
leni este distrusă în ulti
mul grad I -

—* Treaba este că acolo 
toți distrug, dar nimeni nu 
face nimic. Fiecare arată 
cu degetul spre celălalt. 
Dar,, să mă explic. Porțiu
nea de care vorbiți apar
ține. de secția Deva a drm- 
murilor naționale. Ei, bine, 
proprietarul spune Să o re
para constructorul, că el 
a stricat-o. La rîndu-i, con
structorul zice : o repar, 
dar nimeni nu mă plătește. 
Așa că, să o,repare bene
ficiarul. Și acum vine be
neficiarul cu varianta sa : 
eu am avut bani pe o pe
rioadă de trei ani, timp în 
care trebuia terminată va
rianta modernizată. Ve
deți ? Sîntem într-un cerc 
vicios în care răspunderea 
este plasată. Prea ne-am o- 
■bișnuit cu asemenea situa
ții.

VALENTIN NEAGU

*

INFORMAT» • NOTE • OPhil
LICITAȚIE DESCHISA

Luni, 27 iulie,. Primă
ria Deva împreună cu Ad
ministrația pieței Deva au 
organizat o licitație (pu
blică, pe terasa pieței)- 
privind atribuirea unor 
spații comerciale în lo
cație de gestiune.

Solicitările au fost în 
■— exclusivitate pentru cele 

șase spații (54 mp fieca
re) din piața centrală a 
orașului, pentru spațiile 
din Micro 15 și Dacia ne- 
îiind nici un solicitant.

Spațiile comerciale li
citate din Incinta pieței 
centrale au fost ocupate, 
cu o chirie lunară între 
138 000 de lei și 250 000 
de lei — prețiil de por- 

“nire a licitației a fost de 
45 000 de lei pentru fie
care spațiu în parte. Pen- 

, tru , cele două piețe 
Micro 15 și Dacia,
există solicitanți, se poa

s

OPORTUNITATE DE AFACERI
Aveți ocazia de a încheia o afacere profitabilă 

S.C.TEHNOFRIG S.A. CLUJ-NAPOCA
Vă invită la întîlnirea cu reprezentanții săi în scopul 
contractării noii sale oferte pentru 1992 și 1993.

VÂ OFERIM:
* Lina de îmbuteliat lichide 
alimentare
• Fabrici de bere de mică capacitate
* Utilaje pentru fabrici mici de 
lapte; separatoare de lapte, instalații 
de răcit lapte, pompe centrifugale.

. schimbătoare de căldură
• Freezere de înghețată

* Dozatoare pentru băuturi 
răcoritoare cu robinet de bere
* Pompe diferite pentru industria 
chimică ți alimentară
* Agregate frigorifice pentru pi ferite 
dotării camere frigorifice, 
minideporite, depozite pentru carne, 
legume, fructe

Alte utilaje și instalații pentru industria alimentară ți frigorifica. 
ÎNTÂLNIREA VA AVEA LOC LA; TIMIȘOARA,S C. FRUCTUS SA, 
Str.Gh. Lazăr Nr 26, Perioada: 10-14 august 1992 <
Informații ia:Tel.95/132488 sau 1

IVUBUgOM 177X <
132165, Fax 95/132022, Telex 31222 X.fy’jjl

S.C. „CONDOR” S.A. DEVA j
vinde la licitație sau prin transfer în condițiile legii următoarele fon- • 

!
Nr. 
crt.

fa
I
■

I duri fixă':
•

!V
Iu
I
I*
Iw
I%
I«

112.
! 13.
114.
|15.

I 17.
: îs.
I 19.
| 20.
!î
i

Iî fon
• str.

! S.U.T., se va achita taxa de participare de 100 de lei și o sumă echlva- 
| lînd cu 10 la sută din valoarea fondului fîx pentru care se F ” 
» și care se restituie celor care nu cîștigă licitația.
j înscrierile și plata taxelor se fac pînă la ora începerii licitației. ;
j, licitata se organizează pentru fondurile fixe rămase nevîndute și I 
J în datele de 3 septembrie și 17 sept. a.c. (918) j
I ,---—--- ____ ---------------- ----------------------— "

D e n.u mire An fabricație
Valoare minimă/ | 

buc. J

Vagoane marfă E aos-60 t (10 buc.) 1988
1

5 950 000/buc. |
Vagoane basculante Y-40 t (6 buc.) 1988 5 950 000/buc. J
Locomotivă manevră 450 CP 1972 12 915 060 ?
Locomotivă manevră 250 CP 1965 9 774 000
Macara pe senile RDK 300 1990 23 791 755 t
Macara turti.TM 110, 1077 4 532 520
Macat a turn 7M 111) 1979 4 532 520 !
Macara turn MTI 200 1987 12 479445
faatara turn MTI 200 . ' IW7 12 479 445 '■
Macara pivotantă 1 tf. x 4 m. 513 315
Macara porta! 12,5 tf, x 20 m. Mt 13 097519 ’
Dacia 1310 Break 242 710
Generatoare acetilenă (15 buc.) im 10 500/buc. •
Coneasor mobil cu trior CM6E 1978 275 000 i
Buldbexcavator 1980 435 000
Redresar 80/125 A. 1989 350 525 '
Reductor oxigen (4 buc.) 1989 5 200/buc. j
T/actor U 1010 (2 buc.) 1987 465800/hnc. |
Tractor U 1010 1989 465090 £
Tractor U 1010 1987 728 500 *
Tractor U 1010 1987 573 500 ;
Tractor U 1010 (2 buc.) 1989 883 500/b‘ue.
Remorcă 5 t. (3 buc.) 1986 135 000/buc. |
Doritorii se vor adresa în scris iia S.C. „CONDOR” S.A. sau la tele- î
611960, Irit 38, fax 616022, telex 72250, sau la Filiala S.U.T. Deva, |

1.
2.
3.
4.
5. 
<k
7.
8.
9.

10. 
Jll.

21.
22.
23.

Depozitelor, nr. 21, telefon 626157, fax 621175. !
Pentru licitația din data de 27 august 1992, ora 8, la sediul Filialei I 

nK -.9-! <LA» «««.il-.î '^Ijk -'O/Wk «Ia In! w! K
licitează J 

î

din ■
dacă • pelinul, ciulinii de 

felul, cicoarea. Le-a

te organiza o nouă licita
ție — cU posibilitatea scă
derii prețului inițial de 
pornire a acesteia. De
talii in acest sens se pot 
obține de Ia Serviciul Ad
ministrației Domeniului 
Public și Privat al Primă
riei Deva (C.P.)

MAI LIPSEȘTE 
O COASA

Bulevardul Republicii 
din Hunedoara a fost mo
dernizat prin suprelăr- 
gireâ șl betonarea părții 
carosabile și a trotuare
lor, astfel că acum țt-e 
mai mare dragul Să te 
plimbi pe el Iâ pas sau 

.la ralanti dacă ești așe
zat pe patru rețleu con
diția să nu privești către 
peluze sau zonele mar
ginale. Aici trăiesc în 
bună pace loboda, știrul, 

tot 
priit 

anul acesta, căci unele 
trec de un stat de om, 
Pentru ca imaginea bu
levardului să fie &i mod. 
egal atrăgătoare, mai 
lipsește o coasă. (LC.)

ÎN SLUJBA 
CALATORILOR

Din Gara Deva plea
că non-stop autobuzele , 
transportului local ta 
comun din Deva și îm
prejurimi. Intr-o după- : 
amiază fierbinte, erau 
la volan Ioan Dărăban, 
Petru Boldor, Gheorghe 
Blaga, Petru Petrie, Au
rel Zănescu. „Avem șo
feri buni — spunea dna 
Mariana Ferar, care coor
dona desfășurarea trafi
cului de călători. Toți 
stat la datorie. Avem 
toate traseele acoperit*".  
Privind CUm urcă și Co
boară călătorii, ne-am dat 
seama că totul merge că— , 
pe roate. (Gh.I.N.)

’»
I 
i i
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ANIVERSa.1i

■ f Cți ocazia împlinirii 
ylrstei de 18 ani și a săr
bătoririi majoratului, pă
rinții tăi, dragă Erika, îți 
urează „Ea mulți ani!"

I , (6262)

YINZARI- 
CUMPARARI 

ț VÎND hol „MADRI
GAL" (canapea fixă, 2 fo
tolii și masă). Deva, tel. 
615216 (6361)

® VIND Citroen C 15 
)iesel, consum 4,5 litri mo- 

«rină, an fabricație 1986, 
1 an garanție, plata posi

bilă și în rate. Informații 
Jșl. 660682, orele 17—21.

i (6352)
> VIND mobilă de ca- 

ftiară șl mașină de cusut. 
jP«va tel, 626687. (6357)

ii' • VÎND Dacia, pick-up 
mchis, fibră sticlă, și schimb 
!sar»onie-ă central proprie- 
jate, cu apartament 2 ca- 

. mere central proprietate, 
cu diferențe. Informa
ții ziln’c Deva, tel. 
618433, între orele 16—20.

(6355)
• VÎND camionetă Bar- 

kas, 1,2 tone, cu prelată. 
Deva, tel. 627689, -625533.

(6356)
• VÎND urgent Trabant 

ț»01 și Renault 12 combi. 
Hunedoara, bdul Decebal 
6, tel. 71<’465, 716201. (5769)

• VÎN.’ dormitor lemn 
masiv cireș și canapea. De- 
i-a, tel. 618908, după ora 
19.
, (6353)

• VÎND căruță platformă 
cu roți de cauciuc. Deva, 
ștr. N, Băicescu, nr, 8 (I- 
va'n Nicolae). (6349)

• VÎND casă Orăștie, str. 
Progresului, nr. 31 (6347)

• VÎND Volkswagen Jeta, 
Orăștie, teL 647291. (6345)

• VÎNL urgent garso
nieră confort I sp >rît zonă 
ultracentrală, preț convena
bil. Deva bd 11 Dțceb;.l bl. 
8, ap 62 (lingă piață;, tel. 
6156.-7. . , (6344)

• VIND apartament 2 
camere, schimb Cntșineu 
Eiiș Deva, tel. 627729 (6340)

• VÎND Dacia 1106 stare 
buriă. Deva, tel. 623940.

(6339)
• VÎND tractor U 650 cu 

remorcă basculantă și 
moa 'â ciocane, completă. 
Sibiu tel. 92/414514. (6338) 

• VÎND IFA, 1988 și Ford 
Tranzit pentru piese. Deva, 
țel. 624787, între orele 15— 
17, (6337)

• CONSILIUL local, 
comuna 'Baia de Criș, lici
tează 5 camere pentru di
verse scopuri, la 11 august 
1992, ora 10, la sediul con
siliului local. (6336)

• VÎND apartament 2 
camere. Deva, tel. 627502 
după ora 15. (6333)

• VÎND stație Ranger 
bas 240 W, chitară bas 
Musima. Informații Călan, 
țel. 730773. (6334)

f • VIND casă și grădină, 1 ntla, nr. 157 A. Infor- 
Thațlî, Mintia, tel. 628174. 

(6526)
• VÎND urgent aparta

ment confort I sporit, ocu- 
iabll Imediat, bdul N. Băl- 
cesou, bl. A, 2 camere de
comandate, hol central. In
formații la tel. 621230 sau 
la tel 612099, după ora 16, 
șau l.i teT din Orăștie, nr. 
641922, fam. Moșuț. (6328)

• CEDEZ casă 2 camere, 
grajd, material construcții 
si anim .de, comuna Hărău, 
nr. 42, pentru apartament 
2—3 camere proprietate sau 
de sțat. Informații chioșc 
lapte MG.C.L. Deva, în- 
țre orele 9—12. (Nan Do
lina). (6331)

• VÎND garsonieră con

fort I central. Informații 
Deva, tel, 623653. (6332)

• VÎND electropompă 
submersibilă cu regulator, 
sigilată. Deva, tel.’ 622498.

(6255)
• VÎND motocicletă MZ 

ETZ 250 cmc, an fabrica
ție 1987. Informații, tel. 
95/616735, Deva. (6266)

• VÎND stație Vermonă. 
Boșorod 55, tel 294 — 290.

(5762)

OFERTE
DE SERVICII .

• FILMĂRI video de ca
litate, jocuri pe calculator. 
Deva, tel. 627689. (6356)

• ANGAJEZ îngrijitor 
vaci. Hunedoara, tel. 717431.

(5771)
« AUTORIZAT execut la 

comandă uși 'lemn masiv, 
mic mobilier, mobilier pen
tru spații comerciale etc. 
Deva, str.- Mărășești 26 sau 
tel. 623426,' după ora 20.

(6362)

• RESTAURANT 
Perla Cetății Deva an

gajează ospătari, femeie 
de serviciu. Informații 
Ia tel. 611155. (6362)

■MM Z MM Z 4 Z « • Z ^MM

• CAUT femeie pentru
menaj, eventual internă. 
Deva, tel. 614986, după 
ora 16. (6329)

• CAUT chiriașă contra 
menaj. Deva, tel. 611697.

(0330)
SCHIMBURI 

DE LOCUINȚE

• ’SCHIMB apartament 2
camere, achitat integral, 
ultracentral, peva cu simi
lar București zona Obor. 
Tel. 612705 Deva și 113746, 
București. (5842)

• SCHIMB garsonieră
confort I sporit, etaj 1, cu 
apartament 2—3 camere. 
Informații, Hunedoara, tel. 
721120. (5868)

ÎNCHIRIERI

• ÎNCHIRIEZ aparta
ment 2 camere Hunedoara. 
R !ii Deva, tel. 95/622535.

(6342)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
de serviciu pe numele Kîr- 
lig Daniela eliberată de 
„Meropa" SA Hunedoara. 
O declar nulă. (5770)

COMEMORĂRI

• CU adîncă durere în 
suflet și lacrimi în ochi, 
soția Anuța și copiii Gabi 
și Camelia anunță că 
miercuri, 5 august 1992, se 
împlinesc 6 luni de cînd 
ne-a părăsit scumpul nos
tru soț și tătic,

• SOȚUL Roman, fiii 
Roman și Viorel, nepotul 
Nicușor, cu aceeași nemăr
ginită durere, reamintesc 
celor care au cunoscut-o și 
prețuit-o, că astăzi se îm-

plinasc doi ani de cînd ne-a 
părăsit scumpa noastră so
ție, mamă șl punică,

SONOC GALENIA
Parastasul, duminică, 9 

august, la biserica din Bre
tea Mureșană. (5869)

DECESE,

• ÎNMĂRMURIȚI de 
durere, colegii din ca
drul Casei de Cultură 
Deva aduc un ultim o- 
magiu celui care a fost 
prof.

MIRCEA BELE 
om de aleasă omenie 
și bunătate sufletească.

Dumnezeu să-l Ierte! 
(6350)

■ VECINII din scara A 
bl. D, Decebal, Deva, sînt

alături de prof.. Mariana 
Bele la greaua încercare 
pricinuită de dispariția ful
gerătoare din viață a soțu
lui,

prof, MIRCEA BELE.
și-l «transmit pe această 
cale sincere condoleanțe.

(6358)
• TATĂL Dan, cutremu

rat de durere, deplînge 
moartea fulgerătoare a 
fiului său,

ADRIAN VESCAN,
la numai 9 ani. Înmormîn- 
tarea azi, 5 august 1992, 
la Hunedoara. (6360)

• BUNICII Vescan și La- 
za anunță cu sufletele pline 
de durere dispariția ful
gerătoare a micuțului ne
poțel

ADRIAN
Rămîne o amintire veș

nică. (6360)

«*
Is
I*
I*
I
I
*
I
I
I*
| societății, telefon nr. 51826.
*
I*
I* 
I*
I*II•
I
I
I*
I
I*
I
I*
I

SOCIETATEA COMERCIALA

„AVRAM IANCU” S.A., BRAD

cu sediul în Brad, str. Cuza Vodă, nr. 3—5,

organizează, începînd cu 14 august 1992, în 
fiecare vineri, ora 10, Ia sediul societății

LICITAȚIE

pentru vînzarea mijloacelor fix^e disponibi- 
lizate.

Relații suplimentare se pot obține la sediul 
(922)

aduce la cunoștință publică numerele car
netelor cu certificate de proprietate care au 
fost sustrase de la centrele de distribuire și 
care au fost anulate :

Jud. DÎMBOVIȚA — 2 carpete — nr. 
10274588 și nr. 03256594

Jud. BISTRIȚA — 15 carnete — de 
14765404 la nr. 14765418

Jud. CONSTANȚA — 7 carnete — 
nr. 02089507 lajir. 02089513

Jud. PRAHOVA — 250 carnete — 
nr. 08556899 la nr. 08557000 și de 
08558853 la nr. 08559000.

I
R.A.G.C.L. SIMERIA j

anunță toți consumatorii de apă cu debite 1 
la unitate, că începînd cu data de 10. 08. 1992, i 
se sistează furnizarea apei pină la încasarea de- J 
bitelor. (925))

SARMISMOB S.A. DEVA

vă oferă prin magazinul propriu din Deva, ? 
Bdul Libertății nr. 5, începînd cu 1 august, ) 
mobilier divers la prețuri avantajoase, cu a- ) 
daos comercial 3 la sută. i

(919)

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

str. 1 Decembrie nr. 30

I

( »

organizează în 14 august 1992, ora 10, la ) 
sediul Sectorului din Baia de Criș, J

LICITAȚIE PUBLICĂ j
pentru vînzarea a 4 cai de muncă refor- « 

mâți. 2
Taxa de participare de 10 la sută din va- )

loare se va depune la casieria sectorului în ziua J 
. licitației. 1

Informații suplimentare la telefoanele ț
SETTPPL Baia de Criș nr. 108 și SETTPPL 1 
nr. 611660.

REGIA AUTONOMĂ A PĂDURILOR x

„ROMSILVA RA”

filiala teritorială deva

Aduce la cunoștința agenților economici 
autorizați că scoate la licitație publică masa 
lemnoasă pe picior pentru exploatare — produ- 

| se accidentale — în raza Ocolului silvic Orăștie,
Licitația va avea loc la sediul ocolului sil

vic marți, 11 august 1992, ora 11.
Caietul der sarcini al parchetului poate fî 

consultat Ta ocolul silvic.
Relații suplimentare se pot primi și de la 

Filiala Teritorială Deva, telefoane : 616020,
613883 și la Ocolul silvic Orăștie, telefon

de

de 
Ia nr.
(926)

I
I
«

I
wI*
I
w

I*
l
I
I
i agenți persoane fizice (comisionari) care* - -

OCOLUL SILVIC CUGIR

I
I%
I* 
I
I
IV
I
I
I
Iw
I

AGENȚIA- NAȚIONALĂ DE PRIVATIZARE’

DIRECȚIA TERITORIALĂ HUNEDOARA j

I*
I
I 
I

. Ila nr. .
I I

lai

I
I
I
I

vinde la LICITAȚIE publică cu strigare, î 
in data de llaugust 1992, ora 10. . •

* ■ 1• STUPINĂ DE ALBINE ’
Informații la sediul Ocolului Silvic Cugir, J 

str. 21 Decembrie 1989, nr. 11, telefon 751002.1 
(920) ’

- 1

i
angajează pe bază de contract — convenție» 

să| 
I presteze activitatea de prospectare a pieței și j 

asigurarea de comenzi pentru desfacerea produ-1 
| sului — chibrituri. j
I Plata pe baza de comision negociat în func- I ție de volumul vînzărilor. Doritorii se vor.adresa I i în scris sau direct la sediul Societății din Brăi- î 
! la, str. Fabricilor nr. 10, în atenția Directoru-1 I lui Comercial, sau Ia telefon 94/637444, int. 155, | 
I 123, sau 140 — Serviciul Desfacere. (921) |

« M» • » ■ ■M • f J . *M  Z M ■ ■ Z

S.C. „PAL” S.A. BRĂILA

- *

641035. (923)
-------------------------------------------    ț

* 
SOCIETATEA COMERCIALĂ |

PRIMOTEHNICA S.R.L. „ALECS” j

Noul număr de telefon la care firma poate fi ț
contactată 921/87310

Sistemul „ALECS” continuă înscrierile și, 
premierile pentru participanții la sistemul de 
întrajutorare după regula deja publicată (mi
nim 750 lei — cîștig 3 000 lei; maxim 15 000 
lei — cîștig 60 000 lei), adică investiția dv 
este multiplicată de 4 ori în 30 -— 60 de zile 
lucrătoare de la data confirmării. <

Intrucît am primit un număr mare de 
mandate poștale incomplete sau indescifrabile,, 
toți cei care au triads mandate cu minim 30 
de zile lucrătoare în urmă și nu au primit 
încă beneficiile sint rugați să revină cu o 
scrisoare în care să precizeze suma, data depu
nerii, numele și adresa completă.

Rugăm și noii participanți să completeze 
mandatele poștale citeț, cu majuscule, eventual 
telefon.

Expedierile se fac pe adresaS.C. „PRIMO
TEHNICA” S.R.L. „ALECS”, Oficiul P.T.T.R. 
Nr. 1, Brasov, cod 2 200, cont bancar nr. 
4072510129 — B.C.R. Brașov.

(884)
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