
Rezultatul alegerilor pre

electorală nr. 22 Hunedoara
Numărul

Numărul

alegătorilor înscris! în listele permanente
— 383 503 

total al alegătorilor care s-au prezentat la vot
— 290 123 

75,65 la sută

SAPTAMINA CRUCII ROȘII
Expo
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— 247 029
valabil exprimate — 287 343 
nule — 2 780

Sub
Roșie 
toți", 
nostru 
ziții de carte, afișe 
pliante în cele trei ■mu
nicipii. La Biblioteca Ju
dețeană Deva, Bibliote
ca Municipală Hunedoa-

T o m

ț

*

Spitalul Petroșanii

alegătorilor care
electorale permanente

Numărul total al
Numărul total al
Numărul voturilor obținute
• Dl. Ion Iliescu — 184 522, reprezentind 64,22 la sută.
• Dl. Emil Constantinescu — 102 821, reprezentind 35,78 

sută.

ț La E.M. Deva „Săp- 
i tămîna Crucii Roșii" a
? fost marcată priii organi- 
) - zarea unei tombole. Ba- 
!nii rezultați din tombolă, 

aproximativ 75 mii de
lei, vor fi folosiți la

ț finisarea clădirii Filia-
i lei de Cruce Roșie a ju-

ziții
FA Șt IWHtyUTH'l
cele trei-expoziții cuprind l 
material de propagandă i 
privind activitatea de ’ 
Cruce Roșie. Expozițiile ț 
urmăresc popularizarea a- 1 
ceste! activități dar și ! 
trezirea’ sentimentului de ) 
întrajutorare.

boia
dețului. Q parte din ba
nii realizați în cadrul 
săptămînii va - intra - in 
contul Consiliului Națio- 
nai de Cruce. Roșie, ur- , 
mind să fie folosiți pen- y 
tru- primirea în țară și ț 
ajutorarea unor copii or- / 
fani din fosta Iugoslavie. >

ț

Qrăștie, cartierul Prica- 
zului. Ne aflăm la grădi
nița cuplată cu creșă a 
S.C. „Plastor'' S A. Orăș- 
tie. Interiorul miroase 
încă a vopsea proas
pătă ți a var, covoarele 
și lenjeria sînt curate, 
în bucătărie șe pregătește 
masa de prînz.

— ' Și-au înscris Ia noi 
copiii foarte multe familii, 
salariați în diferite între
prinderi- ți. instituții din 
oraș — spune dna , Voi- 
chița Ștefan, directoarea 
grădiniței. Este singura 
grădiniță cu orar pre
lungit din oraș. Am înce
put bine anul și dorim 
să-l menținem tot așa. 
S-au făcut lucrări de re
parații ți zugrăveli, o de- 
zinfecție generală în acest 
local care era doar al cre- 
șei și în care s-a mutat 
și grădinița. Castul . tu
turor lucrărilor a fost su
portat de S.C. „Plastor", S.A..

Sfînta Cuvioasa Paraschiva
. Sfînta Cuvioasa Paras
chiva. pe care o pome
nește întreaga Biserică 
Ortodoxă la 14 octombrie, 
s- â născut-din părinți creș-' 
tini, pe pămînt sîrbesc. Din 
anii tinereții, de cînd a 
putut cuprinde cu mintea 
învățătura Sfintelor Evan
ghelii. fecioara a arătat, 
multă rîvnă pentru lepă
darea de avuțiile pămîn- 
tești și pentru viețuirea, 
în muncă și rugăciune. 
Murindu-i părinții, ea a 
moștenit toată averea, îm
preună cu • fratele său 
Evtimie — care avea să 
devină episcop —_și din 
această avere a început să 
dăruiască săracilor $i co
piilor orfani. Astfel, Ur- 
mînd mesajul Mîntuitoru- 
lui care zicea : „Cine vo
iește să vină după Mine, 
să se lepede de sine, să-și 
ia crucea și să-MI urmeze 
Mie”, ea părăsește casa ți 
pleacă pe urmele Mîntui- 
torului. Trăind în post și 
rugăciune, cercetează lo
curile Sfinte de la Ieru
salim. A trăit într-o mă
năstire de călugărițe, pînă 
la vîrsta de 25 de ani, du- 
cind o viață aspră, după 
pravila monahală. Moare 
foarte tînără. După multă 
vreme, moaștele ei sfinte 
au fost duse ți așezate cu 
cinste la Tîrnovo, iar mai 
apoi — pe vremea sulta Preot CORNEL ILICA

O POD PESTE APĂ. De cu- 
rînd în satul Trestia, comuna 
Băița, au fost finalizate lucrări
le la podul din sat. La termina
rea podului o contribuție deo
sebită și-au adus cetățeni pre
cum Viorel Mihăilă, Sînziana 
Andron, Nicolae Stanca, Viorel 
Perian, Dan Angliei, alături de 
primăria din localitate. (C.P.)

0 50 LA SUTĂ DIN PRO
DUCȚIE PROPRIE. Pati-barul 
„Ambasador" din Brad realizea
ză vînzări zilnice de peste 
100 000 lei, jumătate din valoa

re reprezentind producție pro
prie.. Dna patron Letiția Avram 
aprecia : „Servirea este irepro
șabilă, avem personal bun ; cei 
necinstiți n-au rezistat". Iși fac 
cu pricepere lucrul dnele Cristina 
Cristea și Nicoleta Dușan — de 
la cofetărle-patiserie, precum . și 
Mlhaela Mihai. (E.S.)
'© PREJUDICIU RECUPERAT, 

CINSTEA, NU. Alexandru Gro
zav este miner la I.M. Barza, 
li plăcea însă și în mijlocul na
turii. La tăiat lemne. Numai a- 
șa se explică faptul că fapta să- 
vîrșită se numește infracțiune 
silvică. Prejudiciul a fost recu
perat, dar cinstea, nu. (V.N.)

0 „ȘOIMUL” BA1A-MARE — 
„REMIN" DEVA 19—17 (9—7): 
Deși au prestai un joc bun, du

minică devencele au pierdut par
tida de handbal feminin presta
tă în compania echipei din Baia 
Mare, ocupantă a locului doi 
în clasamentul diviziei B. Rea
lizatoarele „Reminului" au fost: 
Gyongy, Demeny, I.uca, Varody, 
Dop, Vădan, Virlan și Grosu.

Pentru jocul de duminică, ÎS 
octombrie a.c., care va avea loc. 
la ora 10, la Sala Sporturilor din 
Deva, cînd le vor întilni pe tex- 
tilistele din Cisnădie, devencele 
sînt decise să recîștige încrede
rea a cit mai multi suporteri. 
(N.T.)-

0 PENTRU POPULAȚIE. In 
piața „Bucura" din Hațeg s-a 
deschis recent un atelier de re
parații umbrele și încărcări bri
chete. Activitatea solicitată de

populația orașului și a localită
ților din jur aparține Societății 
comerciale „Tirea" Prod. Com. 
S.R.L. (N.S.)

0 NU LUCRAU. Dar furau. 
Este vorba de loan Susa din 
Chișindia — Arad, care a fost 
prins noaptea în piața orașului 
Brad, furînd gogoșari de la o 
conjudețeană. Iar la Călan, Ion 
Lăcătuș și-a zis că-i mai ușor 
să furi cerealele vecinilor decît 
să muncești. Nu le-a ținut soco
teala. (V.N.)

nului Sclim al II-lea (1570) 
— au fost mutate la Con- 
stantinopo;. După cîtva 
timp, domnitorul Moldo 
vei, Vasile Lupu, cu mul
tă cheltuială — le aduce de 
la Constantinopol în Bise 
rică .Sfinții Trei Ierarhi" 
din Iași, minunata sa cti
torie. în scrierile sale, Di- 
mitrie Cantemir va cu 
prinde foarte înălțător mo
mentul aducerii sfintelor 
moaște ale Prea Cuvioasei 
Paraschiva la Iași. „Sul
tanul Murad al ÎV-lea a 
dat voie Domnului Moldo
vei, Vasile, să strămute 
sfintele moaște din biseri
ca patriarhală a Constan- 
tinopolului ; și le-a cîști- 
gat acestea, pentru cele 
înalte șf mari binefaceri 
și slujbe făcute Sfintei Bi
serici celei mari ; că din 
înseși veniturile sale a 
plătit peste 260 pungi, ce 
datora Biserica turcilor și 
creștinilor. însă fiindcă la 
turci este oprită a strămu
ta mortul peste trei mile, 
afară de trupul sultanu
lui, a cheltuit peste 300 
pungi la poarta otomană, 
ca să le dea voie pentru 
strămutarea sfintelor moaș
te". Astăzi, sfintele moaș
te se află în Catedrala Mi
tropolitană din Iași.

In această cofetărie din Dobra, aparținind Cooperației de consum, sin
gurii clienți sînt păianjenii. Foto PAVEL LAZA

„Pămîntul e aici, altele lipsesc11
Punerea-oamenilor în 

posesia pămîntului este 
problema care frâmîntă 
viața satelor noastre. Cu 
atît mai mult problema 
pămîntului trebuie să fie 
în centrul atenției într-o 
comună în care agricultu
ra deține ponderea în e- 
conomia sa. De aceea, dl 

Damian Terteci, primarul 
Dobrei, atunci cînd i-am 
cerut să vorbească de
spre comună, s-a referit 
întîi la acest domeuiu.

— E greu cu punerea în 
posesieBBpămîntului, căci 
mulți sînt acum orășeni. 
Nu mai știu nici unde au 
avut strămoșii lor pămînl,
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nici ce suprafață. Unii nu 
mai știu nici unde-i este 
înmormîntat bunicul, a că
rui moștenire o revendică. 
Și nu mai știu să lucreze în 
agricultură, iar multi din-

VIORIC-A ROMAN

(Continuare în pag. a 2-«)

Raze 
de speranță

Cu toate că pentru un eo- 
pil se plătește o taxă de 
166 de lei pe zi, avem o 
frecvență bună. Singurul’ 
inconvenient este spațiul 
restrîns al localului. Sin* 
tem nevoite să culcăm cîte 
doi copii într-un pat.

Și totuși, numeroși pă
rinți au ținut să-și aducă 
copiii la această unitate 
preșcolară Pentru că, în 
ansamblu, colectivul și-a 
cîștigat un bun renume, 
pentru că fiecare membru 
al unității- își face dato
ria cu corectitudine. Fie 
că-i vorba de educatoare
le. Eugenia Moșuți și Aa 
driana Călțun, dg, la gru
pa mică, de Elisabeta S.o-. 
caciu și Sabina Mâriuțiu 
(grupa mijlocie), de Ma
rmara Țărmure, Floare 
Gîrliște și Nela Șamu, de 
la cele două grupe mari, 
de Maria Dobra, adminis
trator, ori de bucătăreasa 
Lucia Bușoiu, de îngriji
toarele Ileana Lăda-ru, E- 
lizia Popovici, Paraschi
va Cărpinișan, Maria Cior
nei, care au muncit mult 
pentru pregătirea spații
lor în zilele premergătoa
re deschiderii unității..

Ne-am despărțit de co
lectivul grădiniței cu cele 
mai frumoase impresii, 
cu certitudinea că părinții 
își pot vedea liniștiți , de 
muncă, în vreme ce și-au 
lăsat copiii pe mîinile 
doamnelor educatoare și 
îngrijitoare. Dar un semn, 
de întrebare stăruie totuși 
Ce s-ar putea face pen
tru adaptarea spațiului la 
cerințe ? Deoarece ’ localul 
de alături, în care a func
ționat grădinița, este în 
prezent gol.,Pare a fi casa 
nimănui. Se spune că ar 
fi fost casat, dar că nu 
mai știe nimeni nimic de
spre destinația acestuia. E-' 
xistă deocamdată speran 
țe că poate cineva va 
sponsoriza construcția unui 
local corespunzător pentru 
.copiii din oraș.

ESTERA SÎNA
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Vom avea mai mult 
grîu în 1993?

Această întrebare obse
dantă îi frămîntă pe toți 
posesorii de pămînt, dar 
mai ales pe fiecare locui
tor al acestei țări care 
dorește să-și știe asigurată 
existența fără cozi șl ne
mulțumiri provocate de 
lipsa sau calitatea neco
respunzătoare a unuia din 
alimentele de bază — pîî- 
nea. Cu toate că avem 
— istoria și practica au 
dovedit-o — condiții să 
exportăm cereale, acum 
sîntem nevoiți să impor
tăm. Explicația este sim
plă și nu mai necesită co
mentarii, acesta fiind „bi
nele" pe care toți l-au 
dorit țării pentru a-și țea- 
liza scopurile și interese
le politice. Dacă o mai 
ținem asa, nu este de mi
rare că vom trăi din mila 
celor avuți sau apelînd la 
ajutoarele care se acordă 
în condiții înrobitoare, 
bineînțeles, avînd și aces
tea niște limite determi
nate.

în privința scăderii pro
ducției de cereale a țării 
noastre, există încă mul
te dileme. Unii susțin <să 
Occidentul se temea de 
România, ea fiind un po
tențial" concurent în zo
nă în domeniul pro
ducției agricole, iar alții 
cred că dacă prețul pro
ducției ta cereale ar fi 
aliniat la cel mondial — 
plata făcîndu-se total sau 
porția] în valută, s-ar fi 
asigurat condiții să fim. nu 
importatori sau piață de 
desfacere, ci vfnzători de 
grîu. porumb și alte pro
duse. Dincolo de aceste 
considerații, există reali
tăți ce nu pot fi sub nici 
o formă ignorate.

Pentru a teși din impas, 
important este ca în a- 
ceastă toamnă să fie însă- 
mfnțate în România cele 
3,5 milioane ha destinate 
griului și altor culturi. 
Stadiul realizării • semăna
tului la perioadă nu in
dică însă o situație favo
rabilă. lucrurile tărăgânîn- 
du-se fie din cauza neapli- 
cărîi Legii fondului fun
ciar, fie a golurilor îj 
asigurarea- combustibilului 
sau lipsei bazei tehnico- 
materiale ta posesorii de 
pămînt.

Unele intenții de mișcare 
a lucrurilor spre bine exis
tă, însă ele trebuie să 
fie cUnd6cute și susținute 
cu măsuri practice, lată, 
pe scurt, cîteva din ar
gumentele aduse de către 
dl ing. loan Florea, direc

torul Sucursalei Hunedoara 
a „Romcereal". * în baza 
H.G. nr. 440/1982, produ
cătorii agricoli particu
lari, societățile și asocia
țiile agricole de tip pri
vat pot angaja, prin „Rom- 
cereal” ca integrator, chel
tuieli pentru efectuarea lu
crărilor agricole mecanice, 
aprovizionară» eu togrășă- 
minte chimice și substan
țe de combatere a dfiună-_ 
torilor; • Angajarea chel-' 
tuielilor pentru înființarea 
culturilor de cereale se 
face pe baza contractelor 
încheiate eu ,;RomcereaI” 
sau „Agromec” din județ; 
• Ca o notă pozitivă con
semnăm ci, taț£ de anul 
anterior, s-au încheiat con
tracte pentru cantități mai 
mari de cereale; • Pentru 
a-i sprijini pe producătorii 
particulari, „Romeerealul” 
are asigurată sămtoța de 
grîu, orz și porumb, care 
se livrează în baza con
tractelor încheiate sau 
prin schimb de produse, 
operațiune care se face 
prin bazele de recepție din 
Deva, Orășlie. Cătan și 
Dobra; • în vederea tra
tării semințelor ce se vor 
folosi în această toamnă, 
prin grija „Romcereal” s-a 
procurat insectofungicidul 
TIRAMET, care s-a dis
tribuit tuturor centrelor 
de protecție a plantelor 
din județ, folosirea tai 
făcîndu-se eentra-enst sau 
ta bata contractelor în
cheiate; a îngrtțămintele 
chimice stat livrate pro
ducătorilor în contai con
tractului sau la schimb de 
produse (grîu, cnt. porumbi;
■ ..Romcereal”, prin bazele 
servicii 'de^tepoJtare*3 < 

păstrare (evittad pierderile 
și deprecierile calitative) 
pentru top producătorii a- 
gricoli, practictad tarife 
accesibile: • Totodată,
„Romcereal” asiguri un 
venit imediat pentru orice 
cantitate de cereale care 
se valorifică prin bazele 
de reeepțfeț prețurile fiind 
de 40 lei/kg th grip și 
porumb. în condițiile de 
calitate prevăzute de H.G. 
nr. 191/1991.

Stadiul întîrziat în care 
se găsesc la această dată 
lucrările de Insămînțare a 
păioaselor de toamnă nu 
ne dă însă certitudinea că 
în anul viitor vom pro
duce mai mult grîu decît 
am avut în acest an.

NICOLAE TÎRCOB

fn Călan se respiră acum 
mai ușor. Poluarea anilor 
trecuți însă și-a „lăsat" 
urmele în multe bronhii 
șl inimi.

Da secția interne a Po
liclinicii se aflau cîțiva 
zeci de paciențt Multi din
tre ei venițî să li se facă 
infiltrații. într-o mică pau
ză discutăm 
lae Brănesc, 
cialist.

— Aș vrea 
că noi ne bucurăm aici de 
unele avantaje în compara
ție cu alte unități sanita
re. Și vreau să remarc 
aportul doamnei dr. Lidia 
Dobrei, medic șef. în 
provizkmarea cantitativă, 
calitativă și diversificată 
cu medicamente (este vor
ba de medicamente de ul
timă apariție), în aprovi
zionarea cu substanțe pen- 
tru investigații parariini- 
ce, cît și aportul admi-

nlstrativ al domniei sale 
în verificarea te «netot 
de garanție și eliberarea 
medicamentelor, dup* e O 
strictă evidență. Calmul, 
liniștea, răbdarea, dovedi
te de dr. Dobrei, atît de 
necesare în crearea at
mosferei de lucru — sînt

economiști — din Călan și 
din județ, oameni de, su
flet care doresc să ajute, 
în mod gratuit, bolnavii) 
s-a organizat în așa fel 
incit să. poată âcOrda spri
jin orfanilor, văduvelor, 
personalului cu venituri 
mici, bătrinilor ou . pro-

cu dr. Nlco- 
medic spe-

întîi să spun

a- calități ale unui bun con
ducător, gata oricînd să-și 
ajute semenii.

...încerc să rețin tot ce 
aflu de la personalul ‘me
dical. Societatea caritabilă 
„Monique și Evelînne” (din 
care fac parte medici, far
maciști, profesori, Ing nerî,

• • • * • • • *•*•»••••• *. •*•••

— Soția ta gătește singură?
— Firește, altfel n-aș mînca la res

taurant.

bleme, instituțiilor de o- 
crotire a copiilor. Nici un 
interes personal nu stă ta 
bata acestor relații. --

Se muncește mult. Este 
impresionantă adresabilita
tea pacienților cît și ra
piditatea. precizia cu care 
sînt ajutați cei purtați de 
suferință spre această in
stituție. Cu toate acestea, 
probleme sînt și aici. NI 
le «numeră dna doctor 
L. Dobrei s „L« Spitalul 
Că lan s-a desființat lmia 
de gardă. Printr-0 dispozi
ție venită de 1a Ministerul 
Sănătății, s-a cerut redu
cerea numărului de gând 
pe județul Hunedoara. In 
urma unei astfel de soli
citări, Călanul a rămas t s j*^. -.fwLett« serVfClf CTc gal Ua, 1TI 

ciuda faptului că asigu
răm asistență medicală pen-

tru peste 20 000 de locui
tor i.Ca 0 consecință ime
diată, au apărut nemulțu
mirile populației. Cadrele 
medii — care sînt nevoite 
să acorde primul ajtttor în 
caz de urgență, să decidă 
gravitatea cazului și tri
miterea. lâ spiteliS din 
Hunedoara — sînt uneori 
jignite, agresate... Apoi, 
medicamente pentru diâ- 
betici nu primim. Sîntem 
în imposibilitatea de a e- 
fectua un tratament co
rect bolnavilor cu astfel 
de afecțiuni. Sta are nici 
Centrnfarrrrel. Ar trebui 
ca cineva să se zbată pen
tru procurarea de antidia- 
betice orale. Facem chiar 
un apel la forurile in drept 
$3 ne ajute, considferind că 
este mult mai costisitor 
tratamentul complicațiilor 
acestei boli, derft prevenf- 
rea ei corectă. Diabeticii, 
care treorne sa mea tra
tament toată viața, nu au 
de unde-și procura me- 
dteantente. Șt nfcf nw pot 
fi înlocuite cu iftceva”

Deci ți la Ci*tr sînt 
greutăți Intre „roze" mai 
șînt și spini Primirea de 
ajutoare naște adesea rău- 
tăți. invidii, nemulțumiri, 
iar sțâamrea lor este isto
vitoare. Învinge însă, ca 
de obicei, credința în 
Dumnezeu, bunătatea,» ier
tarea.

ESTERA SlNA

„PAMÎNTUL E AICI, ALTELE LIPSESC"

r »

SOCIETATEA COMERCIALA 
ELECTROMONTAJ „CARPAȚI” S.A. 

SIBIU 
str. Lector nr. 12
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tre cei care O fac de zeci 
de ani nu au pămîctt șf 
nici nu avem de unde si 
ie dăm atR cit ar avea 
nevoie. Asta e situația. Dar 
nu ăsta e marele necaz. 
Pămintui este și r&ntae 
aici, indifeenț cdne-I stă
pânește sau fi lucrează. Lip
sesc tasă serviciile fără 
de care el mi peste rodi. 
E nevoie de utilaje, de 
semințe, îngrășăminte, al
te substanțe necesare în
grijirii culturilor.

Mai sînt șl alte probleme 
șl neconcorctanțe care fac 
ca și în agricultură ca și 
în alte activități, lucru
rile să nu se așeze ne un 
făgaș normal, să existe o 
bună organizare. De pil
dă, pentru cultura griu
lui ar fi necesar să se se
mene vreo 400 ha, pentru 
ca plinea oamenilor să fie 
asigurată. Dar e dificil de 
realizat acest lucru pe par
cele de cîțiva ari. In co
mună există o asociație, 
însă cu. o suprafață re- 
Strînsă.

Locul doi, după agricul
tură, ta viața Dobrei î> 
ocupă comerțul „lăsat la 
discreția celor care-1 prac
tică”, spun localnicii. A- 
dică a cooperației .de con

sum, care este aici pro- 
pneiaxț unor spații 
care într-un oraș ți 
citate înțre
tori. Atei Stau atei ttrult 
goale, jfyr&t din to«e 
încăpea pe un singur t&fâ' 
— remarea nu ffeă tria
tele dl Mircea Smpc, se
cretarul primăriei. Un e- 
taj ftitreg, dessupre res- 
taurantuhii, stă ar* 
«rpl de dai ani.
ria s-a mutat. In locul ei 
domnind păianjenii. „O 
fe-barul”, căutat de oa
meni, spațiu tapetat și 
mochetat, a fosț tramfer- 
mat ta atelier de înrămat 
tablouri. Șî brutăria este 
tot a cooperației. Ku lu
crează la capacitate din 
lipsă de făină pentru pli
nea subvenționată Așa că 
pîine pentru localnici des
fac particularii. Dl Nico- 
iae Stăniș, dto partea 
„Romcerea’l”, preciza că 
această firmă ar dori* să 
ia brutăria și să încheie 
cu oamenii contracte pen
tru preluarea griului, dta- 
du-le în schimb pîine. Dar 
cooperația nu renunță la 
această activitate.

Spațiile goale și prăfui
te lasă trecătorului im
presia de părăsire. Impre
sie subliniată și de cele 
2 blocuri înălțate de 
R.A.G.C.L. Deva și neter

minate din lipsă de fon
duri. Ce se va îmîmpîa cu 
fete ? Cine va avea bani 
să le cumpere și tftaî ales 
să te și termine? lată în
trebări ta care e imposi
bil de găsit acum un răs
puns.

Mai au dobrertii acum 
toamna și alte probleme ? 
Mai au. Le trebuie lemne 
chiar și celor de ta blo
curi, această preocupare 
constituind, după decla
rația dlui primar, „priorita
tea priorităților alături de 
semănatul griului”. Iar 
vecinii lor din satul Lă- 
pușnic au și necazuri cu 
apa, căci dejecțiile și sub
stanțele chimice de la fer
ma de vaci de. lapte au 
afectat pînza freatică. E 
drept, această problemă nu 
este una a acestei toam
ne și cine știe cfte ano
timpuri var mai trece pî- 
nă se va rezolva.

Probleme mai sînt și 
vor mai fi. S-ar părea că 
doar Poliția Dobra nu are. 

.Dl sergent major Vasile 
Tămaș spunea că în ulti
mii 10 ani în comună nu 
s-au înregistrat infrac
țiuni cu violență. Ceea ce, 
sâ recunoaștem, e un ta* 
cru de laudă pentru do- 
breni. Astăzi cînd starea 
infracțională atinge cote 
alarmante în țară, aici se

iscă doar din cîrtd In cfnd 
cite o ceartă, mai sties tn- 
tre lucrătorii de la pâdta- 
re, ta sfirșit de săptămâ
nă.

Cil ce-și mai bucură su
fletul «cești gospodar», paș
nică, am dorrt să aflu m- 
trînd in căminul cultural. 
Dna Aurica Dâhilă, di
rectoarea instituției, măr
turisea că viața culturală 
ar fi alta daca ar avea 
bani. Așa corul centenar 
al localității nu se < mar 
poate reuni, căci nu sînt 
bani pentru plata dirijoru
lui. Pâră bani nu mai par
ticipă ta acțiuni nici dtr- 
bașii din zonă. Și, uite a- 
sa, s-au dizolvat și fârina- 
țiile artistice de tradiția* 
Tot banii stat vînovați și 
de imposibilitatea . înnoi
rii fondului de earte, spu
nea dna Lucie® Popa, bi
bliotecară. Singurii , eare 
n-au renunțat la ideea de 
a se distra sînt finer#. - 
Fundația lor a amenajat 
un minf-bar, au Hvut și 
video*. Tar pentru ultima 
duminică de vacanță, î- 
nainte ca liceenii să ple
ce, atl organizat țf un- bal 
al tineretului. N'roc cu ti
nerii care mâi animă via
ța așezării. Și prate mîi- 
ne se vor întoaree acasti 
și vor schimbă fața co
munei.

Seoate
utilaje:

autospecială LEA, tip Saviem
31 88 1010 — 2 000 000
autospeciala LEA, tip Saviem
31 SB 2572
tractor U 650 41 SB 4203 
autobasculanta 10 to
31 SB 5194 
autocamion 10 to 
31 SB 3751 
mierobuz 31 SB 395
Menționăm că utilajele de mai sus sînt în 

stare de funcționare și pot fi văzute în Depo-

r
I
I*
Ib
I
i*
>:
!•
î*
» Stare se luncțiuiiare și put ti vazuic m ucpu-

zitul din Sibiu, calea Poplăcii.
* Licitația va avea loc în data de 15 octom-
! brie 1992, la sediul ELECTROMONTAJ, din str. |
I Lector, nr. 12, Sibiu.

Informații suplimentare la telefon 924 — |
133984 (1174) »

a

— 2 000 00Q
— 600 000

— 1 900 000
— 2 240 829

Inel uniti din multele spații goate (este verba 
de fostul magazin de ia etaj) ale Cooperativei de 
consum Dobra.

Fostei Cafe-bar al Cooperotieal de
aod a fost tvansfomnat ta atetier

• iX F»*» PAVKL I

bra.altădaiă titetaJL 
de înrămat tablofâț
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NUMAI ÎN CULTURĂ NU E POSIBIL ?
„Mare lucru nu se mai 

întîmplă la căminul cultu
ral, ne spunea cu regret 
în glas dna Rodica Bunea, 
directorul amintitei insti
tuții din Romos. De cinci 
luni nu am luat salariul. 
Am ajuns să cer să se 
desființeze propriul meu 
post”. Nu e prima oară 
cînd auzim astfel de re
marci în județ din partea 
unor oameni de cUItură 
care denotă că ceva „scîr- 
țîie” îh acest domeniu, 
fiind absolut necesară o 
reglementare legislativă în 
măsură să clarifice ros
turile căminelor cultura
le, caselor de cultură din 
localitățile țării. Și acest 
lucru trebuie să-l între
prindă Ministerul Cultu
rii, printr-o inițiativă le
gislativă a noului. Guvern 
ce se va forma în urma 
alegerilor. Pentru că nu 
e deloc normal ca aceste 
instituții publice de stat 
să se „autofinanțeze” cînd 
e vorba de salarii, iar 
cînd e vorba de banii în
casați de la populație, a- 
ceștia să fie ..vărsăți” îrt 
contul primăriiÎOT locale. 
Nu e deloc normal ca bi
blioteca ș» căminul cultu
ral ce funcționează sub 
același âcoperămînt și au 
aceleași- rosturi, să fie tra
tate total diferit : omul 
care desfășoară o slujbă 
ono-abilă șî cinstită în bi- 
blfotSeă. dar mult mă’ co
modă într-un fel, să fie 
plătii de la bufetul statu
lui, iar cel care lucrează

la căminul cultural, aler- 
gînd toată ziua după lo
calnici. să i se ceară să-și 
asigure singtH salariul. In 
aceeași situație este și per
sonalul caselor de cultură. 
Ca să nu mai amintim de 
teatrele profesioniste, care 
își realizează sau nu sta
giunea de spectacole, își 
iau salariul, mai mult sau 
mai puțin întreg.

Revenind în cazul Că
minului Cultural Romos e 
de menționat efortul di
rectorului de a-i atrage pe 
oameni la acțiunile insti
tuției. Personal' s-a depla
sat Ia întreprinderea Ci
nematografică Județeană de 
unde a închinat un apa
rat de proiecție pentru a 
oferi filme localnicilor. 
Luni la rînd a trebuit să 
plătească din buzunar a- 
proximativ 3000 Iei — ca 
plan de încasări stab’lit 
pentru aparat, în condiții
le în care de la spectatori 
nu încasa aproape nimic, 
pentru simplul motiv că... 
lipseau. Nici 16 dîseotecă ni 
se suune, nu vin tînerii. Ore 
întregi funcționează magne
tofonul amplificatorul, or
ga de lummi, fără ca ti
nerii să dea binețe așeză- 
mîntului de cultură. D ar 
elevii mici aduși de în
vățătoare se învrednicesc 
să-i treacă pragul.

„Cînd e vorba de acțiuni 
ale căminului cultural, ne 
reiat® dna Rodica Bunea,. 
nu vin oamenii, dar cînd 
se discută despre părhînt

sau se organizează nunți, 
imediat se umple căminul 
cultural. Și după atîta lu
me trebuie, eu și biblio
tecara, să măturăm, să spă
lăm pe jos. căci femeie de 
serviciu nu putem plăti”.

în cadrul căminului fiin
țează o singură formație 
— cea de eălușeri. Aceas
ta a fost desemnată să par
ticipe la Festivalul „Jo
cului din bătrîni” de la 
Tg. Mureș, unde directo
rul de cămin a făcut ia
răși „eforturi” financiare, 
din propriul buzunar, pen
tru ca lumea să fie mul
țumită. Pe drept cuvînt 
se întreabă familia Bu
nea — pînă cînd va tre

bui să aducă bani de aca
să pentru diverse cheltu
ieli ale instituției, fără ca 
în schimb să primească 
salariul.

în alt plan, am întreba 
Ministerul Culturii, cttfar 
se așteaptă să ajungă la 
pămînt cultura acestui po
por, avîndu-se în vedere 
că satul o depozitează îrt 
ce are ea mai trainic, pen
tru a face ceva. Peste tot 
— prin tratative satr prin 
greve, ieșiri în stradă etc. 
—- s-au rezolvat mufte lu
cruri în favoarea oameni
lor, numai în cultură nu 
e posibil ?

MINEI. BODEA

La noi clientul este stăpînul nostru. Poftiți I 
Imagine de la Restau rantul dlui Ioan Tomuta, 

din Geoagi». Foto PA VEI. L.AZA

Acum 110 ani, Robert 
Koch a revoluționat me
dicina prin descoperirea 
baciiuiui tuberculozei. Tu
berculoza esie o problemă 
de sănătate publică, fiind 
o boală socială, asociată 
în toate țările mizeriei și 
sărăciei. Tuberculoza este 
o b aii imecto-contagioa- 
să Cu evoluție cronică și 
Cu localizarea microbilor 
la nivelul majorității or
ganelor.

Boala afectează atît a- 
nimalei© cit și omul, pî
nă în prezent întîlnin- 
du-se la 50 specii mami
fere și 25 specii de păsări. 
Bacilul tuberculos se pre
zintă sub următoarele ti-, 
puri mai importările : ba
cilul tuberculos de tip u- 
man. de tip bovin șf de 
tip aviar.

Datele științifice moder
ne au stabilit că diferite
le tipuri de bacili nu a- 
fectează rtumui specia gaz
dă pentru care s au adap
tat. SI t> t. fiecare, îmbol
năvi. r; mare varietate fie 
alte specii. .Astfel, baci- 
Iul tuberculos;. de. tip u- 
man; afectează, în afară .de 
om; eîîrfii, pistei! e. porcii, 
■ . ■ntfțfifd, co
bai Bacilul t:>b'r;u'os de 
tio bovin îmbolnăvește, în 
afară de bovine, omul, pi-' 
sicile; porcii, oile, capre
le. • iepurii și ciinii. Baci
lul tuberculos de tip aviar. 
în afară de păsărj, poate 
îmbolnăvi omul, porcii, 
ca*?,’ pisfcîfe. b vinele.

T ațe animalele și păsă
rile bolnave de tuberculo
ză, indiferent de tipul de 
bacii,,, reprezintă o sursă 
de infecție pentru om. 
La rîrtdul său, un om bol
nav de tuberntlloză eon-

SUtu.e o sursă de infecție 
pentru animale, păsări,, de 
Ia care se pot infecta alți 
oameni sănătoși. '

Datorită acestor iittef- 
relații, se impune necesi
tatea combatem simulta
ne a acestei boli atît la 
om cit și la toate speciile 
receptivă.

Infecția cu bacital tu
berculos se face pe cale 
respiratorie, prin inhala
re de băci'i răspîrid ti în 
aer prin tuse, expețtorație 
sau prin contact direct cu: 
animale și produsele a- 
nimaliere infectate.

produsele lactate nu se 
consumă pe loc, ci sînt co
mercializate, devin un mij
loc de răspîndire ia dis
tanță a bolii.

O altă modalitate de in
fecție indirectă a omului o 
constituie apele reziduale, 
subprodusele' neccmestibi- 
le, obiectele de contact 
care pot fi contaminare »- 
tî* de omul bstaav cit șt 
de animalele eliminatoare 
de bacili tuberculoși.

Manifestările clinice în 
tuberculoză sîrit extrem de 
polimorfe și necaraeteris- 
tice, diferind cte Ia specie

TUBERCULOZA -
UN REAL PERICOL

Laptele este un aliment 
gu rol foarte: important în 
trărism/levea infecției, el 
menunlnd un timp înde
lungat m crobii în viață. 
Tot atît de periculoase, ca 
și carnea și organele in
fectate, uneori chiar mai 
periculoase, sîrrt produsele 
lactate, fa oricâte din lap
te neliert. Frișca, smîntî- 
na, untul, brînza, șvaițerul, 
cașul, precum- și alte bfîn- 
zeturi cu maturare lentă, 
provenite din lapte infec
tat. sînt medii cu conți
nuturi mari de bacili; în 
aceste produse rezistînd de 
la 21 la 240 zile.

Deoareee carnea, pro
dusele din carne, laptele și

la specie și de la individ 
la individ, în raport cu 
localizarea, întinderea, gra
dul de activitate al leziu
nilor și cu intensitatea 
reacțiilor de apărare a or
ganismului. în combaterea 
tuberculozei diagnosticul 
timpuriu al bolii este un 
factor decisiv. La om, diag
nosticul se face de medi
cul specialist printr-un 
examen complex. La a- 
nimale, diagnosticul aler
gic este, în momentul de 
față, metoda cea mai uti
lizată pentru depistarea in
fecției tuberculoase. Acest 
examen se efectuează de 
către medicii veterinari de 
două ori pe an la tot e-

fectivul de bovine in vîr- 
stă de peste 6 luni, pri
măvara și toamna.

Feți anele care lucrea
ză cu animale sati produse 
de origirie animală, care 
țin in- casă cîtrrf și pisici, 
vor evita contactul pFea 
strins, iar după orice a- 
tfegere, vor lua cele mal 
severe măsuri de curățenie 
și igienă.

Măsurile profilactice pre
văd ,de asemenea, con
trolul medical al alimente
lor de origine animală 
(lapte .carne, ouă și pro
dusele acestora). Se inter
zice consumul. alimente
lor fără examene de spe
cialitate în locuri neau- 
torizate, fără acte dovedi
toare a provenienței și să
nătății animalelor de la 
care provin alimentele.

Laptele se va da în con
sum după o pasteurizare 
corectă jar ouăle suspec
te vor fi utilizate după 
fierbere timp de 20 minu
te. în prevenirea tuber
culozei la om și animale 
un rol important îl are 
respectarea normelor de 
igienă și a legislației sa- 
niifare și sanitar-veterinare 
în vigoare de către toți 
cei implicați : producători, 
comerciant!, edili ai lo
calităților, medici.

Folosim acest prilej pen
tru a informa . că la data 
de 15 octombrie 'a.c.. Ia 
Mintia, va avea loc un 
colocviu national pe tema 
prevenirii și combaterii tu
berculozei la animale.

Dr. CORNEL DANCESCtl, 
Direcția sanHar-veterinară 
a județului Hunedoara 
Dr. GHEORGHE CRISTEA. 
Poliția sânii ar-veterinară
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S. C. INVESTS IMPORT
EXPORT S.R.L

VINDE EN GROS ȘI EN DETAILLE

prin magazinul său din bdul Decebal, 
parterul blocului 5,

următoarele articole pentru automoWte:

vopsea — spray, culoare neagră, mat;

vopsea* — spray gri — aluminiu, tnelaSzM 
pentru jenți;

spray siliconic pentru interior întreținere j

vopsea spray alb auto, plus uz casnic J

spray — crom pentru bări protecție;

vopsea diferite culori pentru retușuri;
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carele de transmisie pentru diferite tipuri 
mașini din import; |

vopsea neagră pentru spoilere ;
■I

bujii BERU pentru tipuri de mașini For»

Prețuri avantajoase, importator direct GLAMBA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

BRAD

în bază Ordonanței Guvernului României
15/1992, prin Hotărîrea 58/29. Kt, 1992

Denumirea impozitelor și 
celorlalte venituri

Impozitul pe terenurile agricole ale 
populației

Impozitul pe veniturile liber- 
profesioniștilor, meseriașilor și 
ale altor persoane fizice indepen
dente șl asociații familiale

Impozitul pe clădirile și terenu
rile populației.

Taxe 
port 
ce.

asupra mijloacelor de trans- 
deținute de persoane fizi-

de timbru asupra succe-Taxe
siunilor și alte taxe de timbru 
de Ia populație.

Alte impozite și taxe de la popu
lație (taxe pentru eliberarea 
autorizațiilor în domeniul con
strucțiilor, taxe asupra vinurilor 
și rachiurilor naturale, taxe de 
publicitate, afișaj și reclamă, 
taxe pentru folosirea locurilor 
publice de desfacere, taxe pen
tru deținerea de cîini, taxe pen
tru vizitarea muzeelor).

501as«rf3

4G la

7. Penalități și majorări pentru ve
nituri ne vărsate in termen la im
pozite, taxele și veniturile din 
competența Consiliului local.
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VTNZARi-
CUMPARAR1

• VÎND autocamion Mer 
cedes — 7,5 tone și auto
turism Mercedes '.too In
formații Deva, telefon 
646735, după Ora !*>
r 181550)
. • VÎND apartament 4 

camere. gaze, bloc cărămi
dă, ocupabil imediat, zu
grăvit proaspăt. Informații 
telefon 661595, între ore
le 6—11. 15—18.

(8622)
• VÎND casă, anexe, gră

dină. Mintia, telefon 628174.
(8636)

• FH'.MA „INVES- 
TIS" IMPORT — EX
PORT SRL vinde en 
gros ți en detaille ta
pet furnir. In diferite 
nuanțe, din import — 
Olanda, prin magazi
nul său din bdul Deee- 
bal, parter, bl 5, De
va. (4536)

• VÎND garsonieră. Mă- 
răști. Deva, telefon 624388.

(8641)
• , VÎND apartament 3

camere. Dorobanți. sau 
schimb cu 2. Deva, tele
fon 625159. (8643)

• VÎND Forci Siera Die
sel. Hunedoara, telefon 
72187'8. sau 722262.

(8645)
. . • VÎND aparat sudură 
cu gaze (bioxid carbon) și 
acordeoane Hohner. vechi. 
Deva, telefon 618916.

, (8646)

• VÎND apartament 2 
camere. Brad, bl. C 4/16, 
orice oră, telefon 650488.

(8649)
• VÎND video player 

Funai, sigilat. Deva, tele 
fon 627861. orele 19—22.

(8652)
• VI ND loc de casă la- 

șoseaua națională, în Leș- 
nic. Deva, telefon 618248.

(8654)
• VÎND apartament 4

camere, ultracentral, valu
tă. Deva, telefon 611570, 
după ora 16. (8655)

• VÎND apartament 2 
camere. Deva, telefon 
624632. după ora 17.

(8656)
• VÎND apartament 3 

camere, 1 200 000,. negocia
bil. Deva. Dacia, Al. Ro
manilor .bl. 21/34.

(8657)
• VÎND' video player 

Funai, nou. preț (89 000) 
negociabil Telefon 622130, 
după ora 16,30.

(8659)
• VÎND mașină de cu

sut .și televizor alb-negru 
Telefon 614814.

(8660)
• VIND piese componen

te Ford Taunus. Informa
ții telefon 623584, după ora 
16. (8661)

• CUMPĂR Volkswagen
Golf, chiar ușor avariat, 
sau defect, la preț conve
nabil. Hunedoara, telefon 
718604, (8410)

• CUMPĂR , ciobănesc 
german (lup) între 5—7 
luni, cu vaccin efectuat, 
prefer cu șa neagră, maro 
pe labe și bot și vînd 
Dacia 1 310. Hunedoara, te . 
lefon 712234.

(8412)
• CUMPĂR tichete ben

zină. Hunedoara. telefon, 
715811. (8413)
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I (Î3.

% 

I to
I
*

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
MACON —• S.A, DEVA

cu sediul în str. Sînțuhalm nr. 1,
Organizează licitație publică deschisă

"l strigare conform Legii nr. 58/1991, H.G. nr. I 
634/91 și H.G. 758/1991, pentru vînzarea ur-j 

1 mătoarelor active : I
’ • BALASTIERA SIMERIA j

— producție de agregate balastieră de rîu, ’ 
' malul sting al rîului Strei, amonte de conflu- | I ența cu rîul Mureș. . .to -
I to ■ 
I to 
I 
i 
to w I to 
I
I' ucuaiie, oienanțn vor aepune ia sediul socie- . 
t tații pînă la data de 6.XI.1992 documentele pre-1 
' văzute de H.G. nr. 758/1991, >

Lista cu ofertanții acceptați pentru a par- J 
ticipa la licitație va fi afișată la sediul socie-1 
tății, pînă la data de 12.XI. 1992. »

Ofertanții selecționați vor depune pînă la | 
data de 12.XI.1992, la casieria societății __
în contul nr. 4001610040309 deschis la BRD| 
Deva următoarele :

— taxa de participare de 5000 lei
— garanția de participare de 10 la sută din ■ 

prețul de pornire a licitației.
în prețul de pornire a.licitației nu este in-| 

dusă valoarea terenurilor, urmînd ca acestea . 
să fie vînduțe cumpărătorilor activelor, con-1 
form prevederilor H.G. nr. 331/1992.

în caz de neadjudecarea activului în pri- | 
| ma fază, faza a Il-a se va tine în LXII.1992, iar* 
j faza a III-a în 5.XII 1992. ’ IJ (1176) î

to 
ft 
I 
to

to

I to
I to
I
to

I to
1 to
I to
I

Preț pornire licitație — 51 954 lei. |
Licitația va avea loc în data de 16.XI.1992, - 

ora 10, la sediu.
Dosarele de prezentare a activelor și cri-J 

teriile specifice pentru preselecția participan-j 
ților la licitație pot fi consultate zilnic la sț-. 
diul societății, între orele 10—12.

Alte relații privind activele ce urmează a * 
fi vîndute, se pot obține la telefon nr. 613930, | 
dl ing. Sovarschi Ștefan.

Pentru preselecționarea participanților lai 
licitație, ofertanții vor depune la sediul socie-1 

pre-l

sau»

I

• V1ND mobilă furnir 
nuc. Deva, telefon 624858. 
după ora 16.

(8666) 
PIERDERI

• PIERDUT legitimație
serviciu, nr, 4173, pe nu
mele Zabacinschi Alexan
drina, eliberată de RENEL 
Mintia. (7234)

• PIERDUT chei auto 
în zona Școala 2 Deva (Pro
gresului), recompensă. In
formații telefon 612396,

(8648)
• PIERDUT legitimație 

serviciu, eliberată de 
R.A.G.C.L. Deva, pe nu
mele Albu Constantin. Se 
declară nulă.

(8638)
• PIERDUT carnet șo

mer, eliberat de Forțele 
de Muncă Hunedoara, pe 
numele Torni Zoița. Se 
declară nul. (8409)

DIVERSE
• CU autorizația 2890/ 

19. XI. 1990, emisă de Pre
fectura județului Hunedoa
ra, s-a deschis activitatea 
independentă, reprezenta 
tă prin Csilcser Iosif, din 
Deva, bdul Decebal, bl. N/ 
25, avînd ca obiect de 
Activitate proiectare in
dividuală. relevee. c nșul 
ting, construcții.

(8020)
• CU autorizația 6885/ 

11. V. 1902, emisă de Con 
siliul Județean ? Hunedoa
ra, s-a deschis activitatea 
independentă, reprezenta
tă prin Stănel Alexandru, 
din Hunedoara, str. Runcu 
lui, nr. 2/29, avînd -ea o 
biect de activitate corner 
cializare mărfuri alimenta
re, industriale, comerciali- ■ 
zare tablouri.

(8032) 
ÎNCHIRIERI

• FAMILIE intelectuali 
căutăm garsonieră. apar
tament de închiriat, even 
tual cumpărăm în rate. 
Deva, telefon 621956.

(8639)
• OFER apartament mo

bilat, , în , Deva, 3 camere, 
pe perioadă îndelungată, 
telefon 720819, , după ora 
17. (8640)

• ÎNCHIRIEZ (sau vînd) 
apartament 3 camere, pro
prietate, ultracentral, mo ■ 
bilat pentru familiști sau 
nemobilat pentru diverse 
activități de prestări de 
servicii (birouri), plata in 
valută. Telefon 713125,

(8411) 
OFERTE

DE SERVICII
• „INCOTA ATLAS 

REISEN’’ efectuează trans
port de persoane și pache
te pe ruta Brașov — Sibiu
— Deva — Arad — Praga
— Nil iberg — Heilbron,
— Stuttgart, în datele de 
21, 28 X și 4, 11. 18, 25 XI 
1992. înscrieri și informa
ții telefon 95/618882. ore

le 16—21. (8637)
• AGENȚIA DE TURISM 

„EURO-FRIENDS 90” or 
ganizează excursie în Tur
cia, în perioada 21—26 oc
tombrie 1992. Preț 7 000 
lei. Informații Deva, te
lefon 621840, după ora 18.

(8647)
• ANGAJAM două ti

nere pentru firma „Fio 
ris" SRL. Deva, telefon 
622441. (8658)

• MANAGER autorizat
efectuez asigurări în cont 
valutar pentru firma'
„Gratz” Austria. Deva, 
telefon 622441.

(8658)
• TRADUCERI limba 

engleză, limba franceză, la 
domicilia. Deva, telefon 
616417.

(8663)

• CLUBUL „CON 
STRUCTORUL” Deva 
continuă înscrierile 
pentru cursul de croi 
torie. Informații zii 
nic la telefon 622426, 
orele 10—11.

(8651)
• AGENȚIA „INA TU

RIST’’ DEVA organizează 
excursii în Cehoslovacia 
și Polonia (se asigură 2 
cazări și o demipensiune). 
Efectuează transport de 
persoane saptămînal în 
Germania. Informații su
plimentare Ia telefon 
625064 după ora 16.

(8664)
• ANGAJAM fete pre 

zentabile, vîrsta 18—24 
ani, pentru postul de bar 
man-ospătar la Bar ..Pa
lace", cu vechime de cel 
puțin 6 luni, în domeniu. 
Telefon '712234.

(8412)
SCHIMBURI

DE LOCUINȚE
• SCHIMB garsoniera,

proprietate, Cugir. central, 
et. 1. cu similar Deva, e- 
ventual vînd. Telefon 
621470. (8662)

MATRIMONIALE
• BARBAT, 48 ani, pen

sionar miner, caut femeie 
în vederea căsătoriei, fără 
vicii și copii. Deva, te
lefon 617803. după ora 16.

(8653)
DECESE

• SOȚIA, fiul, fiica, nora, 
ginerele, nepoții, eumnații 
și cumnatele anunță cu 
profundă durere înceta 
rea fulgerătoare din viață 
a celui care a fost un soț 
și tată minunat,

Riraly ștefan 
(PIȘTO), 

60 de ani.
Inmormîntarea — în 15 

octombrie, ora 14, de la 
domiciliu — Bălcescu, bl. 
24/A.

Nu te vom uita niciodată! 
(7235)

I
I UJCC HUNEDOARA — DEVA
J prin depozitele de achiziții
I Brad, Orăștie, Ilia și Hațeg 
| achiziționează următoarele

pene gîscă 
pene găină 
fasole cal. I 

cal. II 
miere polifloră 
miere salcîm 
semințe 
nuci în

teritorial e

SOCIETATEA DE. ASIGURARE 
ROMÂNO-GERMANĂ „UNITA" S.R.L.

<*I
i
i

Sucursala Dec a 
ANGAJEAZĂ

— REVIZOR CONTABIL
Condiții: studii superioare economice sau J 

medii economice cu vechime și experiență in - 
specialitate și solide cunoștințe de contabilitate. |

Informații : zilnic la telefonul 625945 și 
la sediul din sir. Zămfirescu, cămin 2. camera 
12—13. (8342)

I
i 
i

■ 1

SOCIETATEA COMERCIALA „CRISUL" S. A. | 
BRAD

Angajează prin concurs : I
• JURISCONSULT J
• ECONOMIST SPECIALITATE COMER- ’

CIA LA-”- ;
Relații suplimentare la telefon 651250. <

(1179);
I 
i 
i

absolvent? 

, cu o vechi- ț

„ .țl5/ i
(CEC) | 

i

S.C. „AGROSIM" S.A. SIMERIA j
Vinde la sediul fermei nr. 4 Orăștie. din. 

str. Tirgului, nr. 25. în fiecare vineri, vițele de | 
reproducție rasa Holstein, la prețul de .350 lei/ ■ 
kg viu. (H77) |

_ j

SUCURSALA ENERGOCONSTRUCTIA 
DEVA — MINTIA

Cu sediul în Strada Șantierului nr. I 
Angajează JURISCONSULT 

in vățămîntului superior juridic 
me minimă în specialitate de 5 ani.

Relații suplimentare la telefoanele: 
613220. 613221 — interior 18 — Birou P.O.N.S. -

al

!

I
T
1

.1

1
ini.

I 
i 
i 
i

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ROMCAMION" S.A. DEVA 

Str. Depozitelor nr. 17, 
vinde prin licitație publică in ziua 

neri, 16. 10. 1992, ora 10 și în continuare 
fiecare vineri la aceeași oră, 
loace de transport:

LA PRIMA LICITAȚIE
• autodubă mixtă RABV — in stare de ’ 

funcționare
LA A TREIA LICITAȚIE

c I- 
in 

următoarele mij- •

de

9 
L
1
4
2
1

I
autocamioane R8135F — basculahrle | 
autocamion R8L35F 
autofurgon R10215F iz.
autotractoare cu șa RI0215FS
autotractoare cu șa R122I5DFȘ 
autoremorchcr TATR.A 8t3

10 remorci 2 RPF 7
4 remorci izoterme 2 RPF iz.
5 remorci furgon 2RPF
1 remorcă basculabilă 2RBB6,
6 semiremorci portconfainer SRTAC
2
1
1

I
i
i
i
A

_/■ *

4
I
*I
i
i
i
i*
Ito
I

X.

3

semiremorci cu coviltir 10 ATM 
semiremorcă furgon 10 ATM 2 
remorcă trailer 40 t

Lista se află afișată la sediul unității. 
Relații se pot obține Ia telefon 95/613030 

613031. ' (1180)

I
I 

din |
J
i

și
produse ;

— 400
— 40
— 90
— 80
— 250
— 450
— 100
— 130 1
— 100
— 60 1
— 60 ]

lei/kg
lei/kg J 
lei/kg ’’ 
lei/kg ) 
lei/kg'î 
lei/kg 
lei/kg I 
lei/kg L 
lei/kg L 
lei/kg l 
lei/kg ? 

Informații suplimentare la telefon 614530, ) 
13, 26. ' (1178) 1

ceapă 
cartofi

dovleac 
coajă cal. I 
cal. II X

I DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR 
j PUBLICE ȘI CONTROLULUI FINANCIAR 
’ DE STAT A JUDEȚULUI HUNEDOARA 

Organizează începînd cu data de 19 oc- 
» tombrie 1992 cursuri de inițiere privind taxa 
| pe valoare adăugată pentru agenții economici 
; din mediul urban la sediile administrațiilor 
I financiare, respectiv circumscripțiile fiscale, iar _ 
I pentru agenții economici din mediul rural în- ] 
J cepînd cu data de 1 noiembrie 1992 la sediile ! 
I organelor fiscale din Deva, Hunedoara, Orăștie, I 
; Hațeg, Brad și Ilia. (Î18I) ’
I ‘
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