
între factorii care deter
mină. soarta producției de 
grâu, motorina ocupă un loc 
de primă importanță, avînd 
în vedere faptul că arătu-, 
rile, pregătirea terenului, 
semănatul, și celelalte lu
crări din tehnologie se e- 
fectuează cu mijloace me
canice, folosirea animalelor 
de muncă fiind departe de 
a acoperi volumul mare de 
lucru impus de realizarea 
unor producții satisfăcă
toare de cereale. Dacă agri
cultura țării noastre a ajuns 
in situația de a nu mai 
produce nici cel puțin hra
na pentru populația actuală, 
deși potențialul: ei este a- 
preciat că poate asigura 
consumul a cel puțin 60 de 
milioane de oameni; decă
derea se datorește în bună 
măsură avîntului demolator 
manifestat de diferite forțe 
care pretind că doresc „bi
nele poporului român, și 
prosperitatea. națiunii".

Fără a. subestima influen
ța negativă ce o are apli

carea defectuoasă a Legii 
ondului funciar asupra, pro. 
diicției agricole, trebui»; să 
recunoaștem cu obiectivitate 
că doar simpla punere- a- 
pămîntului în posesia pro- 
prieiarilor de. drept, nu a- 
sigură autEiMafc sporurile de 
recoltă- așteptate. Aoeaste, 
deoarece, între altele, cei 
mai mulți proprietari, nu 
dispun de baza materială 
necesară șî, de ce să n-o 
recunoaștem deschis, nici 
de cunoștințele tehnice im
puse de condițiile cerute 
de practicarea unei agri
culturi avansate. Ținînd 
seama că ncaplicarea trata
mentelor pentru combaterea 
bolilor și dăunătorilor pre
cum și a celorlalte ele= 
mente dim verigile tehno- 
logice pot conduce la com
promiterea parțială sau to
tal® a recoltelor, este ușor 
de înțeles cum s.a ajuns 
să importăm griu, zahăr 
și alte: proriuse-. care, altă
dată făceau, obiectul expor
tului;

Pentru a explica, dacă 
mai este nevoia, legătura 
directă: între producția, de 
grfo șii mQtorină. am iwmit 
de la considerentele des
prinse din intervenția dial 
Theodor. Stolojan, la tele- 
conferința- ținută la sfieși
tul săptămînij treeute. Gu 
anei prilej, primul minipteu, 
a spus că „a,vem asigurată 
Ir, stoc cantitatea de griu. 
pentru Huni, se derulează 
importul pentru încă. 2—3 
luni și se fac demersuri să 
se acopere necesarul pînă 
la viitoarea recoltă (evi
dent, tot din import — 
n.n.)”. Deși lasă o moștenire 
teistă- guvernului viitor, pri
mul ministru, recunoaște că 
„griul a, devenit o problemă 
națională”. Cu toate că ne 
aflăm în plină campanie e- 
lectorală, să nu uităm că 
sîntem și în plină campanie
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întotdeauna o discuție
cu dl ing( Alexandru Bră- 

teanu, dineeterail; Fiiialpi De
va a „Romsilva” R.A., este 
tonifiantă. Răspunsurile la 
întrebări curg domol, „ro
tunde”, calculate și, mai 
ales, fără... ocolișuri. De. 
spre pădure și despre mul- 
țiplele ei valențe, despre 
natură, în. generai, ar putea, 
vorbi ore în șir, cu plăce
re și, competență. Ca și 
despre -majoritatea oan*e- 
nilor cu care lucrează.

— Caresînt, die ^lycttw, 
la această oră, principatele 
preocupări ale colectivelor 
de silvicultori din județ ? 
—I-an» întrebat cu eîteva 
zile în. urmă,

— „Numărul unu" a- fost, 
este și; rămîne asigurarea 
pazei fondului forestier, în 
ideea menținerii' continui
tății și nobusteții pădurii. 
Pentru că» pădurea are nu 
doar un rol economic, ci, 

în primul rînd, unul eco
logic, ea factor. de echilii-
bru al. mediului. Cu ații 
mai mult trebuie să avem 
grijă.- de pădure, acum, în. 
această perioadă, npuă dar, 
tulbure pentru țară,- cînd 
și la pădure se distruge, se 
fiiră, se- încalcă legile. Și 
au fost depistate nu puți
ne situații. în care indivizi 
puși pe înavuțire; prin frau
dă au. furat lemn din pă- 

. durile statului, vînzindu-1
Ia. diverși cetățeni din ju
deț și din afara județului 
nostru,

—. C um pai fi stopate a- 
scmcnca fenomene ?

— Prin aplicarea severă 
a legii de către toți cei 
îndrituiți s-o facă. La ni
velul filialei noastre am 
constituit un echipaj de 
control care descinde în 
diverse zone ale județului; 
supraveghind și intervenind 
în asemenea stări de lu

cruri. Repet, am avut des
tule surprize. La acest ea- 
pitol- ai protejăr-ij pădurii 
s-ar putea înscrie și grija- 
sporită ce trebuie acorda* 
tă; de către locuitorii sate
lor, turiști; păstori, priviiui 
aprinderea focului: în pă* 
d.urî sau, la marginea lor. 
Această perioadă, după o, 
secetă îndelungată și cu 
temperaturi foarte ridicate 
săptămâni; la rînd, este 
extrem de prielnică in
cendiilor-. Recentul caz pe
trecut în zona Muncelului 

unde, dintr-o glumă sla
bă, au ars șapte hectare de 
pădure^ în sumă de peste 
un. milion de lei — este 
edificator.

— Un element nou a a, 
părut, după revoluția din

DUMITRU GHEONEA
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g| Deși premierul Theo
dor Stolojan a guvernat în- 
tr-o perioadă în care pre
țurile au crescut Cu. 400 Ia 
sută, el este popular, iar 

t deocamdată există puține 
candidaturi evidente pen
tru postul de prim minis
tru, a apreciat BBC. Cu 
toate acestea, după inaugu
rarea Centrului pentru im
plementarea managementu
lui performant dp la Insti

tutul Politehnic București, 
dl Theodbr Stolojan a 
declarat foarte tranșant că 
nu-și mai '‘dorește această 
funcție pe care o aprecia
ză ca „nepotrivindu-i-se” și 
că speră să lucreze Ia Ban- 

„ ca Mondială unde ar putea 
acumula experiență 
tru țara sa.

■ în urma consultărilor 
de la Belgrad cu repre
zentanți ai Ministerului de 
Externe al Republicii Fe
derale Iugoslavia, dl. Te. 
odor MeteșcanU, secretar 
de stat la MAE, a decla
rat» că este posibil ea în- 
următoarele zile Confe

rința: pentru Securitate și 
Cooperare im Europa să 
decidă; în. legătură cu con
stituirea. unei, misiuni inter- 
naționale de observatori pe 
Dunăre penteu* suprave
gherea, embargoului impus 
Iugoslaviei.

S-a«! deschis Ia New 
lugrărilft’ celei; d® a 

47-a sesiuni a. Adunării 
Generale a ONU (infor
mează BBC), care anul a- 
cesta va avea p agendă 

, foarte încărcată; euprinzînd 
probleme dintre cele mai 
spinoase. Dezbaterile au în
ceput cu problema repre. 
zentării Iugoslaviei în fo- 
rutni-l mondial. Liiirxl cu- 
vîntul în numele țărilor 
membre CEE, ambasadorul 
Angliei a cerut excluderea 
din ONU: a Iugoslaviei, 
formată în presant din Ser
bia și Muntenegru. El a 
afirmat că ea nu poate re
prezenta un, stat- ce comite., 
în mod, premeditat acta d» 
genocid, și, ca^c mt mar în
trunește. condițiile juridice 
necesare. Cererea, sa a fost 
spr jinifă de SUA» precum 
și de Turcia. (în: numele 
țărilor islamice). Reprezen
tanții Rusiei și-au expri
mat însă opoziția fotă, de 
excțuderea Iugoslaviei, a- 

firmînd că această măsai'ă 
ar fi neproductivă șî n-ar 
rezolva pr.objem®., întrebați 
dacă Rusia va opune ve- 
to-ul său, ei au spus că 
speră să nu se ajungă pî
nă acolo și să se găsească 
o formulă "'de compromis.
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Biserica Strei. Foto 1OAN ANDBUf?

nabella", de pe str, Libertății, De- 
va. Produse de firma cehoslova
că „Tonak", pălăriile satisfac pre
tențiile cumpărătorilor prin cali
tatea lor deosebită. (V.R.)

Institutul Inimii Cluj- 
Napoca, Direcția Sanitară a 
județului Hunedoara, prin 
secția de- Cardiologie a ' 
Spitalului Județean, . adre
sează; agențjlor economici 
—. societăți:. comerciale; și 
regii autonome —- p'ersoane-

mit să cedați sub formă de 
sponsorizare o parte din 
ele, în acest nobil scop, o 
puteți face- depunînd su
mele respective în contul 
641114010 Ia Banca Comer
cială a României, filiala 
Cluj, cu mențiunea „Pen-

activ al reputatului
fesor doctor Nicolae Stăn- 
cioiu, directorul Institutu
lui Inimii Cluj-Napoca și 
hunedorean, din comuna 
Romos, județul Hunedoara, 

■ dispune de una. dintre cele 
mai perfecționate rețele de

(MEDIAFAX)
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lor particulare, acest căl
duros apel :

„Institutul Inimii Cluj- 
Napoca, proaspăt înfiin
țat; are nevoie- de sponso
rizare din partea dumnea
voastră, în vederea achită
rii* de urgență a 60 de bu
căți de stimulatoare car
diace implantabile, care 
reprezintă o necesitate vi
tală pentru bolnavii car
diaci a căror singură șan. 
să die viață este- implanta
rea unui, stimulator.

Aceste aparate se achizi
ționează dm import,, costul 
unui singur stimulator ri- 
djcîndu-sc la suma de 
252’188 Ifii hip în> vi» un rar in urti
mii 2 ani Clinica de Car. 
diologie nu a primit aceste 
pacemakere.

Dacă profiturile pe care
» Ie realizați, ca urmare a 
; activității economice pe ca- 
t re o desfășurati, vă . per-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

tru- fondul pacemaker 
Clinica de Cardiologie”.

In» speranța a& veți 
curs; cit mai urgent posi
bil solicitărilor noastre o- 
biective, vă adresăm res

pectul cuvenit gestului dum
neavoastră umanitar”.

Noi adăugăm că, datori
tă sprijinului permanent și

— • cardiologie din țară, un fiu- 
măr de 40 de pacienți din 
județ beneficiind de 
tul unui stimulator 
diac.

Să nu uităm că în 
moment este posibil ca fie
care dintre noi să fie ne
voit a apela la serviciile ți
nui stimulator cardiac.

— Mamă, de ce leul are capul 
marc ?

— Ca să nu. poajă. ieși, din cușcă—

0 .„AMICIȚIA" — O ASOCIA. 
ȚIEINTEIIN ȚIONALĂ SOCIO
CULTURALĂ. La. Baiu de Criș 
a luat ființă Asociația Internațio
nală Socio. Culturală „Amiciția”, 
apolitică, mi scop umanitar.. Prin
tre obiectivele activității

0 „DOINA CfUȘULUI" DIN 
NOU ÎN SCENĂ, Ansamblul de 
cintece și dansuri „Doina Rrișu- 
luitt al- Cbsei de Cultură din Brad, 
revine pe scenă cu un spectacol 
mult-aplaudat. Cunoscuta forma
ție este- pregătită în continuare 
de Aurel Stingă (dirijorul tara
fului)?. Voicu Marin. 
Solistă — apreciata interpretă 
vocală Lenuța Evsei. (M.B.)

(coregraf).

I 
f
I
I 
I; 
i;

din Deva va. avea loc înlîlnirea 
de handbal: feminin între echi
pele „Remin Deva* și „Voința"

A.

de
cu

„Remin Deva* și „ 
Rîmnicu Vîtcea, divizionară 
tn. jacul de duminica trecută, 
chips deveană.a fost. învinsă: 
„Universitatea" Cluj-Napoca 
22—19, iar în data de 20 septem
brie a.c. va juca la Sebeș 
„Textila". (N.T.)

Q, DACA DORIȚI SĂ AVEȚI 
1N. BIBLIOTECĂ titluri recent 
tipărite,, le puteți, găsi- la Casa 
Cărții Deva. în ejliții: coperțate, 
găsiți „Cei trei mușchetari* de 
Al. Dumas și „Agonie și extaz" 
de Irving Ștone. Alte titluri care 
v-ar putea interesa.: „Pantomas." 
de Pierre Souvestre sau „Balada 
spaniolă” de Lion Feuchtwan
ger. (V.R.)

© HANdSĂL feminin. 
nert, ora 17, la Sală Sparturilor

sale: 
statornicirea de legături de prie
tenie, cu asociații similare din 
țari interesate în. ajutorarea han- 
dicapaților, a unităților școlare și 
culturale, cit și a oamenilor ne. 
voioși, (M.B.)'

0 DE SEZON. A- venit toam
na și, odată cu ea, ..nevoia de a 
ne completa garderoba cu arti
cole de sezon. Bărbații pot găsi 
un sortiment: bogat de pălării de 
diferite culori la magazinul „A.

t

(
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SE APROPIE IARNA

Va fi cald in locuințele simerienilor ?
*•*•*•*•*•*•»•*•*•*•*•*•*•*•*•* >*»*♦*•

îr.cepînc! cu 1 iunie a.c., 
activitatea de gospodărie co* 
munală de pe raza locali
tății Simeria, inclusiv din 
Băcia și Rapolt, este coor
donată de R.A.G.C.L., regie 
organizată la nivel de oraș 
prin despărțirea de fostul 
„mamut” G.I.G.C.L. Deva, 
conform prevederilor Legii 
69/1991. Din datele furniza
te de dl director, ing. Ni- 
colae Pârvu, aflăm că în 
administrarea regiei au ră
mas 1400 de locuințe. Sînt 
asigurate, însă, apa și căl
dură și pentru cele proprie
tate personală. Pe lîngă ac
tivitatea propriu-zisă de 
întreținere, m\i există a- 
ceea de prestări în construc
ții și instalații pentru popu
lație, care va fi dezvolta
tă și în comunele și satele 
limitrofe.

— Se apropie iarna și 
probabil mai aveți cîte ce
va de pus la punct. Ce ne 
puteți spune în acest sens, 
domnule director ?

— Am început revizui
rea, repararea și moderni
zarea sistemelor de încăl
zire aferente apartamen
telor. Este vorba despre ce
le patru centrale termice

Unii susțin că whisky-ul 
ar avea gust de ploșnițe. 
Nu ne pronunțăm în res
pectiva problemă, căci li
chidul nu ne interesează, 
chiar dacă recipienții în 

Whisky cu gust de... închisoare Griul și motorina
care se află au etichete 
foarte viu colorate. Un 
lucru este însă cert : orice 
băutură— inclusiv whisky- 
ul — consumat peste mă
sură — miroase a sămînță 
de scandal și uneori chiar 
a sînge, cum s-a’ întîmplat 
în cazul descris mai jos : 

în barul „Malcom” din 
Deva, doi inși — Ioan V. și 
Vasile B., stăteau la o ma
să, avînd în față o butelie 
de vin. La un moment dat, 
în local au intrat, deși se 
făcuse miezul nopții, patru 
tineri gălăgioși, care s-au 
așezat la masa de alături. 
Printre ei — cel mai bine 
dispus — Sorin Adrian BOș- 
tinaru, din Deva. Imediat 
ce au luat loc pe scaune, 
S.A.B. a strigat tare către 
ospătar.

— Cîte un whisky mare 
Ia fiecare !

Au fost serviți imediat. 
S.A.B. a gustat din pahar. 

și de cei peste 6 km rețe
le de distribuție a agentu
lui termic. Un volum ma
re de lucrări este aferent 
CT nr. 1 bis, din Piața U- 
nirii, unde s-au montat 
patru cazane tip „PAG 25", 
care vor asigura o îmbu
nătățire cu căldură și în 
cele 1000 de apartamente 
racordate. La celelalte cen
trale s-a verificat starea 
cazanelor și rețelelor de 
distribuție, spre a se redu
ce pierderile de agent se
cundar.

— Din informațiile noas
tre, cunoaștem că mai sînt 
unele probleme cu terase
le, ale căror hidroizolații 
sînt deteriorate.

— Pînă în prezent s-au 
făcut reparații totale ' la 
două blocuri, respectiv la 
blocul 1, din str. Cîmpului 
și blocul 16, din str. Cloș
ca. In privința aceasta, în* 
tîmpinăm însă unele greu
tăți, deoarece majoritatea 
ansamblurilor de locuințe 
sînt proprietate mixtă. Âr 
trebui să suporte o cotă 
parte din plata lucrărilor 
și acei locatari care au 
cumpărat apartamentele. 
Dacă nu plătesc, nu putem 
suporta noi, integral, cos- 

după care a făcut o grima- 
să.

■ — Asta nu-i whisky, ci 
poșircă. Nu seamănă cu 
cel de la „Astoria”.

A urmat o discuție între 

cei patru și ospătar iar a- 
cesta din urmă, ca s-o 
curme, a adus o sticlă pli
nă cu whisky, să se con
vingă respectivii că reci
pientul este bine sigilat. E- 
vident, discuția a atras a- 
tenția și celor de la masa 
vecină. Faptul acesta l-a 
deranjat pe S.A.B. în a- 
ceastă atmosferă, _ Vasile 
B. s-a ridicat de la masă 
și s-a dus la toaletă. S.A.B. 
s-a luat după el. Cîteva cli
pe mai apoi, în ușa toale- TRAIAN BONDOR

ț tn atenția cititorilor ziarului
„Cuvîntul liber”

ABONAMENTELE
la ziprul nostru se fac Ia oficiile poștale, factorii 

ț poștali și difuzorii de presă !
l Costul unui abonament lunar este de 140 
i lei la care se adaugă taxele poștale.
’ Abonamentele pe luna octombrie se fac 
' pînă în data de 28 septembrie, inclusiv.

tul hidroizolațiilor.
— în perspectivă, la ce 

vă gîndiți pentru îmbună
tățirea confortului în lo
cuințe ?

— Două mari probleme 
care nu sînt încă rezolvate 
ar fi prioritare? Și anume 
suplimentarea capacității de 
înmagazinare a apei cu în
că un rezervor de 1500 
mc și îmbunătățirea distri
buției apei, la imobilele si
tuate în zona 'parcului și 
pe str. 1 Decembrie. Vom 
realiza, în 1993, circa 1 km 
de rețele termice. Am vrea 
să realizăm o îmbunătățire 
a sistemului de canalizare, 
să mărim capaeitatea sta
ției de epurare, să introdu
cem canalizarea și în ora
șul vechi, unde nu există.

— Alte probleme ?
— Neîncasarea taxei de 

anticipație de către asocia
țiile de locatari, apoi rău- 
platnicii ; pe de o parte u- 
nele asociații cu debite 
mari (2, 14, 15, 16, 17) cît 
și agenți economici ca Re
gionala CFR, Cooperativa 
„Prestarea”, S.C. „Metalo- 
tex”,. ale căror debite se 

- ridică lunar, în total, la 
zcirca 3 milioane de lei.

ESTERA ȘINA 

tei a apărut V.B. Se ținea 
de burtă și printre degete 
îi curgea sînge.

— Neluțule, m-a tăiat! 
i-a zis celui cu c-are stătu
se la masă.

Țmediat după el a apărut 
și S.A.B., care le-a făcut 
semn celor trei prieteni de 
pahar s-o șteargă, ceea ce 
au și făcut, pierzîndu-se 
toți patru în noapte. S.A. 
Boșținaru a crezut că ast
fel va putea scăpa de ten
tativa de omor pe care o 
săvîrșise. S-a înșelat. Oare 
ce gust are pentru el 
whisky-ul ? Miroase a în- 
chisohre...

Uste un volum editat de 
Camera de Comerț și In
dustrie a județului Hune
doara, ca supliment al pu
blicației „Comerțul hune- 
dorean”, fiind o traducere 
după originalul în limba 
franceză editat la Geneva. 
Tipărit în condiții grafice 
excelente, volumul asigură, 
practic, toată gama de in- 
formațiî necesare agenților

„TÎRGURI Șl EXPOZIȚII 

INTERNAȚIONALE"
economici care doresc să 
participe la tîrguri sau ex
poziții. Structural vorbind, 
el este împărțit în 9 capi
tole a căror simplă men
ționare este elocventă : I. 
DE CE SA EXPUI ? (cu 
subcapitolele: Avantajul

/tîrgurilor, Prezentarea pro
duselor, Cît costă o parti
cipare eficace ?); II. SA 
ALEGEȚI BINE TÎRGUL 
ÎNAINTE DE A EXPUNE 
(cu subcapitolele: Tipuri 
de tîrg, Mari tîrguri spe
cializate, Tirguri de con
sum) ; III. ELEMENTE DE 
INFORMAȚIE NECESARE 
(cu subcapitolele: Tîrgul, 
Piața, Transportul, Distri-

(Urmare din pag. 1)

agricolă. Ce șanse avem, în
să, pentru a renunța la im
portul de grîu? Foarte sum
bre, dacă avem în vedere 
că, la nivelul țării, din 2,5 
milioane ha ce trebuie în- 
sămințate în această toam
nă sînt identificate și dis
ponibile abia 500 000 ha (!) 
Apoi, dl Stoloj an s-a refe
rit și la combustibil, afir- 
mînd că „deși economia nu 
și-a revenit, facem eforturi 
să asigurăm motorina, dîn- 
d-o cu prioritate agricul
turii”.

Care este, însă, realita
tea ? Din cele 600 de tone 
de motorină, ce trebuie a- 
sigurată județului nostru 
în luna șeptembrie a.c., nu 
s-au dat țlecît 150 de tone, 
ceea ce înseamnă că lucră

rile agricole de sezon se rea
lizează în aceeași proporție 
— de sub 30 la sută. Evi

buirea, Publicitatea, Con
curența) ; CUM SE RECRU
TEAZĂ EXPOZANȚII ? (cu 
subcapitolele : Campania de 
recrutare, Instrucțiuni de 
expunere) ; V. CONCEPȚIA 
ȘI CONSTRUCȚIA STAN
DULUI (cu subcapitolele : 
Ce contribuie la reușita u- 
nui stand ? Amenajarea 
standurilor) ; VI. TRANS
PORTUL și CONSTRUC-

ȚIA STANDULUI (cu sub
capitolul : Sfaturi privind 
operațiile de expediere și 
transport în atenția expo
zanților care participă la 
un tîrg pe cont propriu) ; 
VII. PROMOVAREA (cu 
subcapitolele: Determina
rea audienței vizate, Do
cumentația pregătită pen
tru tîrg. Relațiile cu presa, 
Publicitatea) ; VIII. AD. 
MINISTRAREA STANDU
LUI ȘI ACȚIUNEA COM
PLEMENTARA (cu sub
capitolele : Supravegherea 
personalului, Personalul 
prezent la stand, Cum se 
primesc vizitatorii ? Cum 
se ține un stand ?) ; IX.

dent, în anul viitor -nu vom 
avea producția de grîu de- 
cît în aceeași proporție, da
că nu se acoperă resursele 
de combustibil cerute. 
„Prioritate” înseamnă, fi
rește, ca motorina să vină 
acum, nu peste o lună sau 
Ia iarnă, cînd totul este i- 
nutil.

Că producția de grîu 'a 
intrat în „dizgrație” în ju
dețul nostru (ca și în în
treaga țară — n.n.), ne-o 
dovedește faptul că dacă în 
1989 s-au obținut neste 
65 000 de tone de grîu, în 
acest an producția a fost de 
numai 25 878 de tone. Scă
derea se datorește, pe de o 
parte, înjumătățirii supra
feței cultivate (aceasta s-a 
redus de la 21471 ha la 
12 771 ha), iar pe de alta 
diminuării cu peste 1000 kg 
la ha a producției medii. 
Asemănătoare este situația 
la orz și orzoaică. 1

Alte comentarii în legă

PLANIFICAREA SI STA
BILIREA BUGETULUI (cu 
subcapitolul: Modele de 
calendare pentru pregăti
rea participării la tîrgj.

Din această succintă pre
zentare rezultă, fără în
doială, importanța deose
bită a conținutului acestui 
volum — ghid, care abor
dează și detaliază o pro
blematică încă insuficient 

cunoscută la noi ; este, de 
fapt, singura și cea mai 
autorizată sursă de infor
mații pentru agenții eco
nomici în ceea ce privește 
posibilitatea creșterii ci
frei lor de afaceri și de 
pătrundere pe piețe străine.

Costul unui exemplar 
este de 190 de lei. Cei in
teresați de achiziționarea 
volumului, îl pot procura 
direct de la Camera de 
Comerț și Industrie a ju
dețului Hunedoara, Redac
ția publicației „Comerțul 
hunedorean”, str. 1 Decem
brie nr. 35, Deva.

DUMITRU IIURUBA 

tură cu soarta viitoarei pro
ducții de grîu sînt de pri
sos. Dacă acum, în loc să 
dăm bătălia pentru recoltă, 
canalizăm toate eforturile 
în bătălia pentru putere și 
promisiuni deșarte, ne vom 
trezi în anul 1993 că pro
ducția de grîu ce-o vom 
realiza nu ne va satisface 
consumul nici pentru 2—3 
luni, ajungînd să nu-i mai 
invidiem pe somalezi că-și 
duc traiul de pe o zi pe 
alta cu ajutoarele ce le pi
că din afară. Ce să mai 
vorbim despre abundența 
altor produse, dacă nioF 
pîinea n-o avem asigurată? 
Dar despre prosperitatea cu 
care ne „răsfață" toți can- 
didații la președinție sau 
viitorii parlamentari ?

Cînd ai hambarul gol. iar 
toți „revitalizează” în vorbe 
agricultura dar nimeni nu 
face practic nimic, e lesne 
de înțeles la ce ne mai pu
tem aștepta.
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(Urmare din pag. I) —

decembrie 1989, prii) Legea 
nr. 18, de punere in po
sesie a tuturor acelora care 
au deținut anumite supra
fețe de pădure. Cum se ac
ționează in această direcție?

— Este o preocupare im
portantă a noastră, „la zi”. 
Treaba merge încă anevo
ios. A trecut cam mult 
timp de la elaborarea Le
gii fondului funciar și oa
menii nul prea mai au răb
dare. Și pe "bună dreptate. 
De aceea, am luat în mai 
mare măsură ,pe cont pro
priu această acțiune — si
gur.' ajutați și de comisiile 
comunale —. am stabilit 
suprafețele ce trebuie re
date foștilor proprietari, lo
curile unde sînt situate a- 
cestea — și ne-am gîndit 
ca ele să fie cît mai aproa
pe de localități —, proce
dăm chiar la măsurători și 
la celelalte elemente de 
punere în posesie. Inainte- 
mergător și cu rezultate 
bune este șeful Ocolului 
Silvic Simeria, ing, loan 

Crișan. Sigur, nu putem 
mulțumi deplin pe toată 
lumea, însă insistăm ca 
lucrurile să decurgă cît 
mai corect. Insă a doua 
componentă de bază a ac
tivității noastre o constitu
ie efectuarea lucrărilor sil
vice specifice.

— in ce constau ele și 
cum se derulează ?

— Este vorba, în princi
pal, despre întreținerea pe
pinierelor și despre împă-, 
duriri. Am făcut ce am 
putut cu personalul anga
jat al ocoalelor, însă nu 
cît ar fi trebuit. Blocajul 
economic și deci imposibi
litatea unor beneficiari de 
a ne achita masa lemnoa
să pusă la dispoziție ne.au 
grefat veniturila impli
cit exgcutârea în totalitate 
a lucrărilor de care amin
team. Este adevărat că

Cu dragoste pentru pădure, cu 
respect pentru pădurari
nici timpul n-a fost 
suficient de prielnic, dar 
sperăm ca, . printr-6 co
laborare mai strînsă 
cu colegii din uni
tățile de exploatare,' să 
putem recupera în această 
toamnă ceea ce n-am fă
cut în vară. în acest pe
rimetru de preocupări se 
înscriu și cele de protecție 
șî combatere a dăunători
lor copacilor. între meto
dele folosite, o practicăm 
și pe cea mai nouă șl mai 
eficientă, respectiv folosi
rea curselor feromonale, 
mai concret spus — a pa
nourilor cu uleiuri mirosi
toare. lipicioase.

— înseamnă că pădurea 
este fn degradare, die di
rector ?

— De la o vreme, dato
rită lipsei precipitațiilor, a 
temperaturilor ridicate, a 

poluării, a prezenței apăsă
toare a oamenilor, pădurea 
resimte un stres climatic. 
Și tocmai acolo unde copa
cii sînt mai șubrezi, și dău
nătorii au mai mare pute
re. De aceea, noi trebuie 
să intervenim, să aplicăm 
măsuri de igienizare, re
generare și combatere a 
dăunătorilor. Se resimt 
mai acut asemenea feno
mene în zona silvică a o- 
rașului Petrila și în împre
jurimile Hunedoarei, pen
tru care avem în atenție u- 
nele acțiuni de amploare, 
în scopul determinării stă
rii de sănătate a pădurii 
și-menținerii ei la parame
tri optimi, de anto‘țrecut 
utili?ăm UOPTaioringuI fo- 
resț’er — largă Tețea de 
supraveghere a întregului 
fond forestier din județ.

— Dar latura economică 

cum este privită, aborda-- 
tă?

— Ea este cea care ne 
'menține existența. întrea
ga activitate o finanțăm din 
resurse proprii, robinetul 
de la bugetul statului fiind 
complet închis. Ca urma
re, prin efortul considera
bil și meritoriu al colecti
velor noastre de silvicul
tori, am reușit să traver
săm perioada critică din 
acest an. Acum sîntem în 
redresare și sperăm ca, 
prin eforturi susținute îrî 
continuare, prin angajament 
și responsabilitate în mun
că, să menținem toți oâ- 
menii în activitate, să-i pu
tem plăti tn mod corespun
zător, să sporim veniturile 
filialei. Direcțiile principa
le de acțiune sînt: valori
ficarea, prin eforturi pro
prii, a unor cantități de 

masă lemnoasă — respec
tiv vînzarea la unități de 
staț, la întreprinzători par
ticulari, 'la persoane indi
viduale —, colectarea și 
livrarea la export a pre
țioaselor noastre fructe de 
pădure, precum și a pro
duselor rezultate din acti
vitatea de vînătoare. De 
bună seamă, în toate aces
tea avem grijă să prote
jăm pădurea și să-i între
ținem funcțiile genetice, să 
protejăm animalele pădu
rii pentru a le menține 
constante efectivele, să nu 
distrugem, să. nu anihilăm 
valori care se regenerează 
extrem de greu — în timp 
și cu mari cheltuieli.

Ar fi încă multe, de con
semnat dintr-o discuție cu 
dl mă- Alexapdpy Brătea- 
nu. directoruj Filialei De
va a „Homsilva" R.A. Deo
sebit de .importante ni se 
par însă dragostea pe care 
trebuie s-o avem cu toții 
față de păduțe. ca și res
pectul Ce Ii se cuvine ce
lor ce-i veghează existen-
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O asociație neprofitabilă, fără 
sediu, pe motive... profitabile!

Nicolae Suciu — slujirea politică

Filiala județeană a So
cietății Naționale de. Edu
cație Contraceptivă și Se
xuală a luat ființă cu mui- 

. te luni în urmă, președin. 
tele ei fiind medicul Sorin 
Cazan. Despre activitatea 
unei astfel de asociații, des
pre rosturile sale educațio
nale, am scris la timpul po
trivit. De atunci, asociația 
a organizat întîlniri perio
dice cu responsabilii de fi
liale din Transilvania, in
struiri cu medici care vor 
lucra de aici înainte în ca
drul unor cabinete specia
lizate la nivelul principale
lor localități ale județului. 
Recunoscută în plan națio
nal de Ministerul Sănătății 
și, la nivelul județului, de 
Direcția Sanitară Județeană 
ca asociație neprofitabilă, 
cu rosturi bine definite și 
delimitate, filiala hune- 
doreană nu a obținut nici în 
momentul de față un spa
țiu pentru a-și desfășura 
activitatea, avîndu-se în ve_ 
dere că posedă' o bază ma- 

' terială, cu ajutoare care au 
sosit sau vor sosi din stră
inătate. In plus, trebuie să 
beneficieze de un cabinet 
de consultații, unde cei in
teresați să se poată adresa 
cu încredere specialistului, 
în curînd se va deschide 
noul an școlar, filiala pur- 
tînd discuții și primind ac
ceptul Inspectoratului Șco
lar Județean de a organiza 
instruiri în rîndul tinerilor 
privind educația sexuală.

S-a dorit ca sediul filia
lei să fie în Orăștie, medi
cul Sorin Cazan desfășurîn- 
du-și munca la -Dispensa
rul uman din Geoagiu. Din 
păcate, factorii locali orăș- 
tierii nu au fost în măsură 
să ofere acest spațiu. Doar 
cooperația de consum a gă
sit o astfel de posibilitate, 
dar cu o chirie de 400 lei/ 
m pătrat, iar de la 1 ia
nuarie 1993, spațiul să fie 
relicitat. Din păcate, aso- 
iația nefithcl profitabilă, nu 
are posibilitatea să plă
tească o astfel de sumă. 
Oare Primăria sau Spitalul 
Orășenesc nu ar putea să 
rezolve această problemă?

Dna dr. Barbara Koo, 
medic specialist obstetrică- 
ginecologie, director execu
tiv al Societății Naționale 
de Educație Contraceptivă 
și Sexuală, remarca cu tris
tețe că orice lucru nou este 
primit cu reținere de cei 
chemați să rezolve astfel de 
probleme. Asociația este 
astfel concepută (dovadă 
rosturile sale cu totul a- 
parte în țările dezvoltate) 
încît să se constituie în- 
tr-un model de activitate ci
vilizată pentru restul ca-, 
binetelor de specialitate. Cu 
experiența pe care o are, 
medicul Cazan- poate să a- 
fjute rețeaua guvernamen
tală de specialitate. Dar e 
greu să ieșim din propria 
inerție. E- trist că uniî pro
mit sprijinul, dar,nu mișcă 
un deget. La noi, rețeaua 
guvernamentală nu e obiș
nuită să colaboreze cu in
stituțiile neguvernamentale. 
E mult mai simplu să des
chizi ceva privat — un ca
binet medical privat, o con
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La orele amiezii, am întîlnit la Hunedoara doi ’ 
oțelari. Credeam că intră în schimbul doi. Dar nu. I 
De scurtă vreme, loan Cloșcă și Petru Neagu nu mai; 
merg la O.S.M. II. Au trecut în rîndul pensionarilor. | 
Primul după ce mai bine de 33 de ani s-a ocupat de

oțelarii

•

vetrele cuptoarelor, al doilea după 37 de anj de ști- | 
car. Arată ca doi feciori. „Munca ne-a făcut tari ca * 
oțelul" — zicea dl. Cloșcă. Adevărat ! (Gh.I.N.)
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S.C. SEVEN PINK

FILIALA HUNEDOARA
Str. A. Iancu, nr. 16 

Vinde en gros:

1

1 J
® zahăr tos import la prețul de 195 lei/kg. ț 
Dacă cantitatea solicitată este mai mare, | 

prețul se poate negocia. (7600) ț

signație, un - birt etc. Ori
cum, astfel de cabinete se 
vor deschide pînă la urmă, 
fiind absolută nevoie de 
rosturile lor educative, de 
intervențiile lor. în cazul 
filialei județene, profiturile 
sînt simbolice, se trăiește 
de pe o zi pe alta. Presu
pune eforturi financiare 
mari din partea statului, a 
sponsorilor, se trăiește din 
donații, dar deocamdată nu 
e nimic clar în acest sens, 
nici măcar nu există o lege 
a sponsorizării.

Considerăm și noi, ală
turi de specialiști, că în 
tendința firească de apro
piere de țările civilizate se 
va găsi și în România mai 
multă înțelegere pentru o 
astfel de societate. Iar în 
cazul județului, credem că 
Primăria și Spitalul Orășe
nesc Orăștie vor găsi mo
dalitatea de a sprijini o a- 
sociație nonprofitabilă, a 
cărei activitate conține e- 
fecte educative nebănuite.

MINEL BODEA

I

Structura socială a unui 
partid este alcătuită din 
simpatizanți, adepți, sluji
tori și lideri creatori. Cu
venit, din categoria ulti
mă se aleg liderii.

Simpatizanții au opinie 
instabilă, sînt comozi, spri
jină materialicește, și ea 
activitate se limitează la a 
vota cu partidul. Adepții, 
în plus, se angajează în 
acțiuni publice, cunosc și 
respectă statutul. Slujito
rii adaugă, Ia toate aces
tea, activitate intensă, do
vedesc fidelitate - statornică 
și chiar spirit de sacrificiu. 
Liderii autentici sînt pro
motori ideologici, vizio
nari virtuoși și buni orga
nizatori.

La aceste concluzii am 
ajuns meditînd asupra aci 
tivității politice a consătea
nului meu, -pantofarul Ni- 
colae Suciu, care a depășit 
vîrsta de 90 de ani, datori
tă atît regimului rațional 
de viață, cît și dorinței de 
a vedea restaurată demo
crația în țara noastră. Oc
togenar fiind, .repeta me
reu : „Nu pot să mor î- 
nainte de a vedea din nou 
libertatea”. N-a avut--a - 
cest noroc, dar în orice 
caz și-a încheiat viața plin 
de onoare, ca unul dintre 
cei mai vrednici și demni 
militanți politici ai epocii»

Faptul, ce in mod deosebit 
îl face nemuritor în amin
tirea mea, este cel ce ur
mează, relatat cam în ur
mătorii termeni : „La o a- 
niversare a Marii Uniri, ce 
a avut loc tot la Alba-Iu- 
lia, mi s-a dat să suprave
ghez primirea oaspeților 
principali și să intervin 
oriunde ar apărea pro
bleme în exteriorul ma
rii săli a Unirii, Lu
crurile au decurs bine, 
în pauză, un domn ce mă 
cunoștea, a venit la mine, 
m-a îmbrățișat, dar mi-a, 
și reproșat de ce. am lipsit 
din sală, eu veteran luptă
tor neluînd parte Ia acțiu
ne. Răspunsul meu a fost : 
„Eu nu sînt chemat să fac 
politică. Politica o fac cei 
mari, Iulîu Man iu și Vai- 
da-Voevod. EU SLUJESC 
PARTIDUL !” N-am putut 
și nu pot uita acest solemn 
jurământ. ESTE EXPRESIA 
BUNULUI SIMȚ ÎN POLI

TICA, fapt de importanță 
deosebită, mai ales în ac
tuala conjunctură a deca
denței coborîte spre ulti
mele limite, în care bunul 
simț, buna cuviință și cre
zul politic curat lipsesc a- 
proape cu desăvîrșire, în
cît ți cei mai nevrednici se 
consideră vrednici.

Nicolae Suciu, simplu 
pantofar, adeqyat invalidi
tății sale la uri picior, și-a 
respectat întru totul jură
mântul. A suferit arestări 
înainte de Marea Unire, 
admonestări și diverse și
cane după, dar a rămas ne- 
clintit, curat în conștiință 
și demn în atitudine. 
Cînd susținea ideologia par
tidului său și mai ales cînd 
pronunța cuvintele „demo
crație” sau „libertate”, era 
transpus. Lua o înfățișare 
solemnă, de parcă oficia un 
serviciu religios. în perioa
dele dictatoriale, îl podi
deau lacrimile, vădind pro. 
funda întristare.

Amintindu-mi-1 și gîn- 
dindu-mă la viața politică 
și îndeosebi la situația și 
soarta partidelor de astăzi, 
nu știu dacă mă înșel sau 
nu, considerând că am des
coperit următorul ADEVAR 
POLITIC : Un partid poli
tic trăiește, se impune, rea
lizează victorii și guver
nări reușite dacă dispune 
de un procent minim (1 la 
sută) de adevărați slujitori 
ai săi. Trecînd prin istoria 
politică a țării noastre, se 
poate verifica ușor acest 
adevăr, sub care au dispă
rut riiulte partide, cînd 
n.au mai putut întruni pro
centul.

Nicolae Suciu a fost un 
slujitor demn, model și de 
neuitat, culminînd în dem
nitatea sa prin atitudinea 
hdtărîtă într-un moment de 
extremă gravitate, poate 
cel mai critic din viața sa. 
Este vorba de momentul 
declanșării crizej mondiale, 
apărută și la noi, cînd o 
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INGINERIE SOFTWARE, CONSOFT —

COMPUTER SIBIU

bancă i-a ipotecat casa, a.; 
menințîndu-1 cu vînzarea ei 
Se afla în imposibilitatea 
de a-și putea rilăti datoria.

Aflînd de această situa
ție, un partid advers s-a 
oferit să-i achite datoria, eu 
o singură și simplă con
diție : să renunțe la partid 
și la orice activitate poli, 
tică, fără a trece de partea 
ofertantului. De la sine în
țeles, refuzul a foști cate
goric. Atitudinea lui a ui
mit satul și împrejurimile, 
iar partidul său a cîștigat 
un prestigiu neclintit,

Ținînd co'nt de adevărul 
enunțat, actualele partide 
politice ale țării își pot 
citi ca în palmă viitorul. 
Dacă dispun de militant», 
de slujitori autentici, a- 
tunci pot fi sigure de vii
tor. Dacă nu au,_ nu le ră. 
mîne decît o fuziune stra
tegică, o coaliție de con
junctură. Adică, în esență, 
o retragere onorabilă. Alt- 
felr singura alternativă ce 
le mai rămîne este elimi
narea rușinoasă din arena 
politică.

Din nefericire, se pot gă
si și exemple de formațiuni!, . 
care prin adepți falși, de 
rea credință și dezonorabili, 
să înregistreze succese de 
moment. Acestea sînt ilu
zorii. Ele satisfac doar in
terese personale, în vreme 
ce formațiunea se compro
mite, se descompune și 
dispare din istorie.

Fi|e ca modelul de slu
jire politică demnă, de mi
litant fidel și generos,. 
realizat de modestul pan
tofar Nicolae Suciu, dirt 
Zlaști-IIunedoâra, să de
vină un imbold de trezire, 
din decăderea morală, și un 
îndemn spre înălțare spi
rituală. încît să se poată 
trece la o viață politică o- 
norabilă pentru partide și 
salvatoare pentru scumpă 
noastră Pâtrie.

VICTOR ISAC 
Hunedoara

prono 20 septembrie

7. GENOA (11—12)
— JUVENTUS (2—3)
Nu prea își pun gazdele 

JUVE, să... înscrie.
Pronostic : X

2 0 2 0 0—0 2 ( 0)
2 110 4—1 3 (4-1) 

speranțe în partida cu

Organizează în municipiul Deva, pentru ’ 
anul școlar 1992—1993 y

1. F.C. SELENA BACAU (18) 
— „U” CLUJ (16)
Un nou eșec pentru gazde 

deveni... (de această dată)
Pronostic : 1, X, 2

6 0 1 5 2—14 1
6 2 0 4 3— 7 4 

și retrogradarea 
realitate.

(-5)
(-2)
vor

8. 2 2 0 0
2 10 1

6—4 4 (-1-2)
3—5 2 ( 0)

2. ELECTROPUTERE (13)
— STEAUA (1)
Rotunjindu-și golaverajul, 

și cu un meci egal.
Pronostic : X

# s
6 2 0 4
6 5 10

militarii

(-2)
(+5)

6 2 2 2
6 3 2 1

3. F.C. INTER. (8)
— UNIV. CRAIOVA (4)
Jucînd pe teren neutru, sibienilor 

să se impună în fața Universității.
Pronostic : X, 2

4. BRESCIA (11—12)
— PESCARA (8—9)

2
2

Odată cu reintrarea în formație 
cia va încerca

Pronostic :
să... (și) înscrie.
1, X

5. CAGLIARI 
— LAZIO

(16) 
(8-9)

4—6 4
21—4 11
s-ar mulțumi

10— 13 6
11— 4 8 
le va fi

0 0—0 2
1 5—5 2

( 6)
(+2)
greu

0 2
1 0

lui Hagi, Bres.

( 0) 
( 0)

a

1
2

Partenerele de întrecere vor încerca, să-și apropie
(pentru prima dată) victoria. Dar...

Pronostic : X

2 0
2 0

1 1—3 11 (—1) 
0 5—5 2 ( 0)

2 0 2 OM 2 ( 0)
2 0 0 2 3—7 0 (—2)

6. FIORENTINA (10)
— ANCONA (18)
Gazdele par a fi favorite, însă Ancona, conștientă 

de viața grea în prima divizie, va forța chiar... vic
toria.

Pronostic : 1, 2

MILAN (1)
— ATALANTA (14)
Un solist cît Croata carului”, dar cei din Berga

mo — bine cotați în jocurile de „afară1 
„făcut-o" milanezilor, chiar pe San

Pronostic : 1, 2 ,

i” — le-au mai 
Siro.

' ---------- (
J • Școala tehnică postiiceală cu profil de 
y informatică »
J în cadrul căreia, pe lingă pregătirea de 1 
j specialitate, se vor preda intensiv : limba en-I 
| gleză, contabilitate, legislație ^economică, or- w 

ganizâre și management. ' /

9. 1 1 0 4-2 3 (4-1)
10 1 4—3 2 ( 0)

i-ar în-

NAPOLI (4) 2
— INTER (6—7) 2
O nouă înfrîngere a interiștilor „afară” 

depărta tot mai mult de titlu ; însă și napolitanii au 
același scop.

Pronostic : X
10. 2 0 11

2 0 0 2
ROMA (15)
— FOGGIA (17)
Cu un început ezitant de campionat, 

mâții vor încerca să-și impună punctul de 
nu va fi ușor.

Pronostic : X

0-1 1 (-1)
2—5 0 (—2) 
ambele for- 
vedere. Dar

11.

d?

12.

*

i

lor,
14,

înscrieri si informații: Deva, str. Pruni-. . ------------- •

(1675)
13, tel: 95/613678; Sibiu, str. Crisanei, 

tel. 92/418155. /

V CENTRUL DE CONSULTANȚĂ, INSTRUIRE î

ȘI INGINERIE SOFTWARE,

CONSOFT — COMPUTER SIBIU

ȚORINO (2—3) 2 110 4—1 3 (4-1)
— PARMA (6—7) 2 10 1 4—3 2 ( 0)
Partida se anunță echilibrată, cu un ușor avantaj 

partea gazdelor.
Pronostie : 1, X

Organizează în municipiul DEVA, înce
pi nd cu 21. 09. 1992, cursuri de specializare în 
informatică la microcalculatoare compatibile 
I.B.M. — P.C. pentru următoarele specialități: 

1 • programatori aplicații tehnico - econo
mice — studii superioare ;

2 10 1 3—4 2
2 110 6—5 3

UDINESE (13)
— SAMPDORIA (5)
Gazdele întîlnesc o echipă care emite,, totuși, 

tenții.
Pronostic : 1, 2

( 0) 
(+D 
pre-

0 1 4—1 2
1 1 0—1 1 (—1) .

( 0)13. PIACENZA (6) 2 1
— BARI (17—18) 2 0
Startul puțin cam ezitant al lui Barî nu reduce 

cu nimic șansele'de (re) promovare.
Pronostic : X

• programatori asistenți de gestiune, stu
dii medii:

• utilizatori, studii superioare și medii;
• operatori, studii medii.

Informații și înscrieri la DEVA, str. Pru
nilor, 13, tel. 95/613678, SIBIU, str. Crisanei, 
14, tel. 924/18155. . (1056)

I
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ANIVERSARI

’ • CU‘ ocazia împlinirii 
vîrstei de 5,1 ani, familia 
Urează domnului ' Dănilă 
Roman din Ilia un căldu
ros „La rnulți ani". (7748)

VINZAR1— 
CUMPĂRĂRI

• VÎND apartament 
eamere decomandate, 
tracentral.

Deva. Inf. tel.

3 
ul-

• COMISIA dș, Lichidare 
a patrimoniului C.A.T Ga» 
rasada- vinde la llritațte 
publică în data de 29 sep
tembrie E99SL ora 15, mij
loace: fia® rămase în sa
tul: Gothatea> șt Uileș: graj
duri pentru animale, fi- 
nare, silozuri de. supra
față,. magazia cereale. Lista 
cu miji uasele; fixe care; se 
licitează se: gfiă la sediul 
fostului. C.A.P. din- locali
tatea Gurasada. Solicitanții 
vor achita 10 la sută din 
valoarea mijlocului fix pen
tru care optează. (7790)

2• VÎND apartament
camera^ Hunedoara, str. 
(St Eneseu; 4/21, zilnic- du
pă ora 15. (7399)

• AVANTAJOS, vînd 
ungent Dacia- 1300; Deva, 
teii 611587. sau (II2761. .

(7764)

0 VÎND. armă- vânătoare, 
calibrul 16, și. motoretă Bo. 
bra. Sat Aurel; Vlaicu, nr. 
153. - (7.769/7.770)

QF«RTE 
DS SBVlQfi

• 30 P«*t Todosim SRL 
Călări. efectuează transport 
mărfuri pînă la 10 
orice rută din tară. 
95/731530. 95/730440.

DECESE

tone. 
Tel. 

(7706)

617896. 
(7204) 

• S.C. Quasar Electro SRL 
vă oferă la un preț avan» 
tajos televizoare 
„Samsung", 51 cm. 
tel. 95/611261.

0 SC Corni x-t

color 
Deva, 
(7758) 

Masters 
SRL Deva, str. Libertății, 
vinde prin magazinul „An
nabel la" televizoare japo
neze. noi. cu componente 
Toshiba, preț 162 500 lei, 
garanție 6 luni, service a. 
sigurat. Tel. 617738. (7756)

0 ACUMULATORI auto 
import. 22 A. 10 400 lei, 
vinde Consignația „între* 
prinza torul" Deva, bdul 
Decebal (lingă restaurantul 
„Miorița"). Tel. 625350.

(7698) 
0 VÎND Lada 1200. stare 

perfectă. Deva, tel; 616687.
(7742)

0 SC Combor SA 
i Qrăștie vinde prin li» 
1 citatie publică în 
. de 10 octombrie 
; ora 10. mijloace 
• Lista mijloacelor 

se uoate consulta
. sediul societății. Infor- 
r moții suolimentare la . 
ț telefon 42350.- secreta- 
; riat. (7717)

0. VÎND garsonieră, con
fort I, et, III, central. Brad, 
preț fix 2900 DM, sau 
800 000 iei. Deva. tel. 6207.45. 
orele 18—2L (7,746)

0 VÎND televizor ..Mi
raj" cu lămpi schimb. De
va. tel. 622112; orele 20^—22.

(7749)
0 VÎND apartament 2 

camere, ultracentral, preț 
convenabil, în Deva, și 0» 
pel Rekord, stare irepro
șabilă. Informații tel. 

641632. ' (7747)
0 CUMPA-R garsonieră 

(cedare contract), eventual 
apartament, cumpăr teren 
construcție casă în Deva. 
Relații tel: 611571, sau zii* 
nic la chioșcul de înghe
țată din fața hotelului 
„Piață”. (7751)

0s VÎND; urgent casă cu 
baie și grădină în Criș- 
eior, str. Subpietroasa, nr* 10, 
Deva. tel. 618852, după ora 
18. (7752)

0? VÎND rulotă comer
cială. Deva, tel. 618437.

(7754)

* VÎND- IMS Diesel și
TV Diesel. Cîmpu lui Neag, 
nr. 49; (7768)
• VÎND! piese noi. Skpda, 

Mercedes, Deva, tel. 616641.
(7.772) 

'e. VÎNDDacia-1300, stane 
excepțională. Deva, tel. 
616919. (7774)

0. AiSl- „Mineral" Certej 
organizează în data, de 22 
septembrie. 1992, ora 8, li
citație; pentnu închirierea 
Globului „Mineral" din 
Certej, avlnd; ca. scop des
fășurarea de activități, cul» 
tural-distractive. Licitația 
va avea loc la sediul sinu 
dicatuiui. Informații supli
mentare la ,telefon 95/ 
618453, (7771)

PlfRDEftl

•- PIERDUT cartelă ali
mente eliberată de alimeni 
tara. hr. 14, Hunedoara pe 
numele Gostian Maria. Se 
declară nulă. ’ (7396)

• PIERDUT legitimație 
serviciu elib^sată de Si
derurgica SA Hunedoara pe 
numele Bsrtha Sighismund. 
Se declară nulă. (7397)

data 
1392; 
fixe, 
fixe 

ia

0 VÎND garsonieră cop. 
fort I Brad, sau schimb eu 
Deva, Toi, 624193; după 
ora 16. (7755)

0- VÎND casă. apă. gaze, 
grădină) teren construcții. 
Deva str. Crfngului. nr. 4, 
tel. 17914. (7757)

0 VÎND Trabant — 1988 
și parbriz pentru 
1309. Deva; tel.

DIVERSE

• VÎND Opel Rekord. 
Stare foarte bună, consum 
T,5. Deva tel. 613396. (7739)

0 VÎND urgent autodu
bă frigorifică, motoare e- 
lectrtae, loc de casă, con- 

- Struct’! anexe. Informații 
tel. 614 720, după ora 20.

(7745)

Dacia 
618372.

(7759) 
dalma*0 VÎND eăței

tieni. calitate superioară. 
Deva. str. Banatului, nr. 5 
(peste calea ferată). (7761)

• VÎND apartament două 
camere, proprietate. Hune
doara. zona Bucegi, preț 
informativ 1 400 000. Tel, 
714740. orele 8—12.

0 MULȚUMESC doctori
lor și personalului 
lului C.F. Simeria 
îngrijirea ce mi.au 
dat-o în clipele de 
suferință. Cibian Ana. (7767)

0 EXECUT vindecări mi
raculoase prin biovibrațîe 
și bioenergie. Deva; bdul 
Nicol ae Bălcescu, bl. 35/ 
19. tel; 6297071 (7206)

Spița* 
pentru 

acor* 
grea

INCHIR1ER1

# — • ■— » # 0^0* *

(7763)

• TINERI căsătoriți cău
tăm pentru închiriat- gar
sonieră, apartament îh Q- 
răstie. Tel. 642688, după 
ora 19. (7741)

I
*

I S C. ARGO TAB COM SRL CRISTUR

I (Eostul sediu al C.A.P. Cristur)

I
ItaItaI
i șitaI

Prestează lucrări de

t
• argăsitorie, vopsitorie și confecții

INItaIwI%Ita
taI

I

0 FAMILIA Nealcoș a- 
nunță cu. profundă durere 
îheetarea din viață a celui 
care a fost.

NEALCOȘ OCTAVIAN 
; în vîrstă de 44 ani 
înmormântarea joi, 17 

septembrie, ora 14 la ci
mitirul Bejan Dumnezeu 
să-l odihnească ! (7205)

î 
ț 
i 
)

j
*

*
J

Informații se pot obține, inaepîffid cu data ț

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE

COMUNALA ȘI IOC ATI VA DEVA

ANUNȚA

Scoaterea, la concurs a unui nost de juriș-

*

y,
£

v
I consult. ConeHi»suI va avea Ioc în data te 8. 
t 10. 1992; la sediul; Regiei din Deva, st®. Liber- 
y tații, nr. 6,
V
f de 22. 101 1992, la; Biroul organizare, personal J

8

!

str. I. Creangă nr- 21

HUNEDOARA — DEVA

• COLECTIVUL de 
conducere al SC „Ca_ 
sial” SA Deva aduce 
un ultim omagiu ce* 
lui care a fost

• DIN partea- cole
gilor de serviciu de ltr 
„Casial” ȘA — atelier 
cuptoare și mori făină, 
fin- ultim omagju- pen- 
teu- cel cane a fost un 
bun eoleg
OCTAVL1N NEALCOȘ 

(TĂVI)
Sîntem alături de fa. 
milia îndurerată. Dum
nezeu să-l odihnească.

(7753)

OCTAVIAN-ELGEN 
NEALCOȘ

și transmite 
condoleanțe 
îndurerate.

sincere 
familiei- 

(7762)

• UN ultim omagiu 
și sincere condoleanțe 
familiei îndurerate prin 
pierderea celui care a 
fost Un bun tată și 
soț
OCTAVIAN NEALCOȘ
din partea familiei Pa- 
lu Petrea și Mărioara.

(7744)

E.M. HUNEDOARA

cu sediul în Teliuc, str. Minei, nr.* 42, te-
( lefon 713520 — 713521 anunță :
1

CONCURS

pentru ocuparea unui, post de economist,

!

• curățătorie, vopsitorie haine din blană J 
piele, (7599) I

ita/

i ta
cursurile practice | 

|țși teoretice în vederea obținerii permisului de 
» conducere categoria B. Orele de instruire pzac 
litică se efectuează pe poligonul propriu, unde, 
j candidați! își vor susține și examenul. Tarif J 
I 16 000 lei.ta. 
r;

I
■->.II ta*K

I

DACIA SERVICE

Face înscrieri pentru

DEVA

ta prac- r 
>;

Data : 18. 09. 1992, ora 8, la sediul'unității.

Condiții

Studii superioare economice.

(1083)j

__  I 
ț

I
I
ț

septembrie 1992

ti
INFORMATICI-)

I
Condiții de înscriere : absolvenți ai învă* ț

| țămîntuliii superior de specialitate și minim 3
activitate în domeniu.

telefon 615852, hit. 32.

SUCURSALA ASUIOM (;ADAS)SA

Organizează în ziua de 29

CONCUR- S

| pentru ocuparea uniți post de

AN pentru sediul sucursalei.I
i-
j anij
1VJI
î lei ASLROM SA Deva, telefon '612746. (4084)

i
î

I
V)

I
>

înscrierile pînă la data de ^5, 09. 1992.

Informații suplimentare la sediul sucursa-

LICITAȚIE

UZINA MECANICĂ ORĂȘT1E

organizează licitație publică, începînd cu 
data de 8. Ml. 1992, în fiecaițe joi» Ia ora 10, la 
sediul uzinei pînă la lichidarea stocului, pen
tru vinzarea următoarelor mijloace fixe:

r

• Tractor U 445

• Tractoare U 650

• Multicare 2501

• Autocamioane

1
*

ț

ț

AJ

i

r

• AutobasculantăI

I 
Informații suplimentare la biroul personal! 

din unitate.

.— Experiență profesională în activitatea 
minieră.

• Autotren

• Autobuz RD 111

ii
I
1 
|
l
f.

(1080)
• Autoutilitară

• Remorci

■ta
!■

4 înscrieri și informații suplimentare la se- | )
| diul unității din Deva, str. 22 Decembrie, nr. « ț 
! 261, telefoane 18840, 25840. (1085) | ț

! i î

S.C. HORTICOLA S A. DEVA 
FERMA VITICOLĂ, NR. 10 ȘO1MUȘ

•• Alte mașini unelte aprobate din casări.

Oferă spre vînzare loco — fermă struguri 
î pentru vin — soiuri superioare.

Prețuri avantajoase. (1081)

| Lista cuprinzînd fondurile fixe scoase la 
ț licitație poate fi consultată Ia sediul unității 
l din Orăștie, sir. Nicolae Titulescu, nr. 60». tel. 
j 95/641040/144. (1082)

!
i
i
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