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E ste $ realitate constă- jj 
ta tă  «ie către fiecare 
d in tre noi faptul câ, 

de la mic la mare, cei ce 
se ocupă cu com erţul în
cearcă să ne tragă uneori 
pe sfoară, ba cu calitatea 
produselor, ba eu p reţu ri
le, păsîndu-le mai puţin  de 
sănătatea sau posibilităţile 
bugetului nostru secătuit. 
Noroc că ne Vin în  a ju 
to r şi ne apără  interesele, 
prin  acţiunile de suprave
ghere. a calităţii produse
lor şi serviciilor ce sînt în 
treprinse, salariaţii Oficiu
lu i Judeţean  H unedoara 
pentru P rotecţia Consuma
torilor. . Din bilanţul acti
vităţii desfăşurate de acest 
organism în Iurta ianuarie 
a.c. am  reţinu t câ s-au 
realizat 64 de asem enea ac
ţiuni In urm a cărora s-au 
interzis la comercializare 
m ărfuri in  valoare de a* * 
proape 66 m ilioane lei, 
celor vinovaţi de încălca
rea prevederilor legisla
ţiei în vigoare aplieîndu-li- 
se am enzi ce depăşesc 4,8

m ilioane Iei. De m enţionat 
eă o parte din acţiuni s-au 
efectuat îm preună cu alte 
organe ce au atribu ţii în 
acest domeniu, G arda Fi
nanciară şi Rolîţîa. Vom 
exem plifica, prezentîndu-

provenit- d in  im port f€h i- 
na), care nu se încadra în 
caracteristicile calitative 
prescrise; P înâ ia  obţinerea 

rezultatelor d e  laborator s-a 
sistat şi com ercializarea za
hărului (im port to t China),

dea margarina sub denumi
rea de unt, marfa prove
nind de la S.C. Pet-Pet Tre- 
vel S .R X  Petroşani. Du
pă analiza efectuată de 
laboratorul Larex, marga
rina s-a vîndut conform

fiind S.C. Nada S.RX. _
Napoca, S.C. Transilvania 
S A. Deva şi S.C. Impex 
S.RX. Bucureşti. S .a oprit 
de la comercializare şi 
muşchiul ţigănesc pream- 
balat aprovizionat de S.C.

Cum mai este păcălit amăritul de consumator?
vă cîteva dintre constată
rile făcute.

L a  S.C. Proconserv MBM 
S.RX. Deva s-au găsit pro
duse de cofetărie prove
nite din im port (Germania, 
Italia şi Belgia), acestea 
avînd datele de fabricaţie 
falsificate, fap t pentru  ca
re  produsele respective au 
fost oprite de la comercia
lizare şi confiscate, vino
vaţilor aplieîndu-lî-sa a- 
menzile legale. Asem ănă
tor s-au prezentat lucruri
le ş i la  S.C. M inerva Comp. 
S .R X  Deva, undo s-a q, 
p rit de la  vînzare zahărul

oferit de S.C. M inerva 
S.R.L. Deva, S.C. Realcom 
S.Â. Deva, S.C. A lim enta
ra S.A. Deva (alim entara 
nr. 25) şl S.C. Retezatul 
S.A, Deva. De asemenea, 
s-a oprit de la com erciali
zare o parte din carnea to
cată adusă la  S.C. Com- 
tim  Alim entara, magazinul 
nr. 20 din Deva.

Există şi a lţi agenţi e- 
conomici care au oferit la 
com ercializare m ărfu ri cu 
abateri de Ia prevederile 
O rdinului G uvernului nr. 
21/1992, Astfel, S.C. P rest 
A rtem is S.RX. Deva vih-

acesteî identităţi confirm a
te. Bineînţeles că şi cei 
vinovaţi au suportat sanc
ţiunea contravenţională 
prevăzută de . lege. Un caz 
de oprire. a produselor de 
la vînzare şi de retragere 
a lor de pe piaţă, avînd 
term enul de garanţie ex 
pirat, s-a în tîln it la S.C. 
Realcom, Depozitul nr, 345 
din Petroşani. Este vorba 
despre m argarină (import 
Grecia), concentrate iăm li, 
ananas şi m ango (im port 
Israel) şi ciocolată (import 
Siria), furnizorii acestora

„Aoma“ S.RX. Deva, de 
la S.C. Jena Claude Im pex 
S .R X  Timişoara. M ăsuri
le de rigoare au  fost luate 
şi în  cazurile S.C. A rte
mis SJLL., S.C. Complex 
Cam SJEîX şi ăl S.C. Real
com S-A, Petroşani pentru  
faptul că aceste societăţi 
comercializau b ău tu ri a l
coolice provenite d in  im
port, d a r fără  să posede 
docum ente de certificare a 

■ calităţii. Asem ănătoare a 
fost şi situaţia cu băuturile 
răcoritoare desfăcute de 
S.C. „Nrqos Ex Corn" S.RX.

^ ami _
------i  —

*/ Cu; r ^ n j l  mai bine 
(tăieau_Jucru r i4  nici la  

S.C. B răd eC  S.C. M alim- 
pex, S C .  Tomas Im pex 
S.R.L., S.C. Pandora, S.C. 
Rem-Com şi S.C. Im pex 
Victoria din Hunedoara, 
S.C, Degeka S.RX. şi S-C. 
P arad is Impex S.RX. dir» 
Petroşani, care comerciali
zau cafea, ciocolată, bis
cuiţi sau m argarină fără  
să posede docum ente de 
certificare a calităţii şi e- 
lem ente de identificare şl 
inform are în lim ba rom â
nă. Ca urm are, produsele 
respective au fost scoase 

. tem porar de la  com erciali
zare pînă la clarificarea şi' 
îndeplinirea condiţiilor sta- J 
hilite de lege. ./

Cu bunăvoinţa conduce
rii O.J.P.C. vă vom ţine la 
curent cu acţiunile de su- ' 
praveghere şi rezultatele a- 
cestora (ele fiind în trep rin 
se şi pe baza sesizărilor 
cum părătorilor), urm ărind 
astfel realizarea unei rea
le protecţii a consumatori
lor.

NICOLAE TIRCOB
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numai
de bine?

Dl Nicolae M unteanu,
: p rim arul comunei ; Zam, 

ştie problem ele cu care se 
confruntă localitatea ca 
nimeni altu l, li ştie, de 
pildă,, pe num e pe cei ce 
şi-au cum părat tractoare — 
sîn t 11 în  m om entul de fa
ţă.1»- ! ’’ '■1 >  » ;

— Fiind vorba de 
tractoare particulare — 
am  în trebat — care este 
stadiul aplicării Legii fon
dului funciar ?

— în  linii m ari, păm în. 
tu i a fost îm părţit la  cei 
ce au dreptul. în  mom en
tu l de faţă  întocmim pro 
cese verbale pe fiecare ce
tăţean, fişe cu fiecare ta r 
la  ca şi hărţi pe fiecare lo
calitate componentă.

— H ărţi, de ce V
— Ca să avem  o situaţie 

exactă asupra proprietăţii

în  vederea întocm irii unei 
noi cărţi funciare.

-T- Bine, oam enii au pri
m it păm lnt. D ar îl lucrea
ză ?

— Avem pe raza comu
nei 600 ha cultivate cu orz 
şi grîu, ăsta a r  fi un răs
puns la în trebarea dvoas- 
tră . Foarte m ulţi oameni 
duc, în aceste zile, gunoi 
pe terenul ce îl vor culti
va în prim ăvară.

—  Consiliul local n-are 
atribu ţii precise, deocam
dată, in  ce priveşte agri
cultura, dar n u .i poate fi 
indiferentă. In  această i- 
dee vă în treb  cum i-aţi a-

TltAlAN BONDOR.
Gh. L NEGREA

(Continuare în pag. a 2-a)

P rim ăria Deva re
am inteşte celor care 
ă u  Construit, fără  au 
torizaţie , improvizaţii 
de adăposturi pentru 
creşterea porcilor, a 

"altor anim ale şi a pă
sărilor în  zonele ear- 

'tOdrom, licee şi blocuri 
de pe strada Bej an, 
eă term enul lim ită
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utQ  p e
- , Q femeie mai urîţică se adresează unei 
agenţii matrimoniale ; „Aş dori să-rai găsiţi 
un tînăr frumos, bogat şi miop".

pentru dezafectarea a- 
cestora este data de 15 
februarie a.c. In caz 
de nerespeetare se vor 
aplica am enzi, severe şi 
se va trece la  demola
rea construcţiilor res
pective cu sprijin iţi po
liţiei • . şi a l. arm atei. 
Trebuie înţeles că sta 
rea actuală de fapt 
creează surse de îm 
bolnăvire pentru  popu
laţie. (N.T.)

0  viaţă pentru  

de lei
•  Prietenii •  „Ţărăncuţa" — cea mai pre- 

* ferată dintre toate •  Făraşul, picioarele şi stran
gularea •  Doar pe criminal clinii nu-1 latră •  
Banii furaţi sînt daţi pe băutură.

Sim eria Veche. O casă 
deştul de arătoasă. în  m ij
locul unei camere, un om 
în vîrstă căzut cu faţa  în 
jos. Pe cap şi pe gît, sînge. 
H ainele îi sînt, de aseme
nea, im pregnate cu sînge. 
In ju ru l lui, m ari pete de 
sînge.

Casa aparţine lui Mâ
nase M orar. Locuieşte sin
gur şi a re  72 de ani, Cel 
de pe duşum ea este însuşi 
proprietarul. Este eunos- 
cut în general ca unul 
căruia îi place să tragă 
la măsea. Un om cu bani. 
In ipostaza de mai sus, 
M ânase este găsit de ve
cini. Nu îl mai văzuse ni
m eni d e  cîteva zile şi 
se în trebau  ce o fi cu el. 
P en tru  a  afla însă ce s-a 
întîm plat, să ne întoarcem  
o clipă în  tim p.

Sîntem  aşadar spre sfîr- 
şitu l p rim ei luni din acest 
an. B ătrînul ■ Mânase îşi 
duce tra iu l binecunoscut 
de cetăţenii din sat, colin- 
dînd frecvent cîrciumile. 
Cel mai m ult îi place la

„Ţărăncuţa". în  peregrină
rile sale este însoţit de 
cele . mai m ulte ori de un 
prieten din Deva, pe num e 
G âvril Gonczy. De mai 
m ulţi ani acesta nu lu 
crează nicăieri, dar o bună 
parte din tim p şi-l petrece 
prin  restaurante. Şi el lo
cuieşte singur, în trucît so
ţia şi fiica sînt plecate în 
Germ ania. Pe M ânase îl 
mai a ju tă  din cînd în  cînd 
lă treburile  gospodăreşti, 
dar m ai ales cînd este 
vorba de a da pe gît cîte 
ceva. Iar în  ultim a vrem e 
cantitatea de alcool consu
m ată era to t mai mare.

Cam aşa au sta t lucru , 
rile şi în acea zi da sfîrşit 
de ianuarie, cînd Gonczy 
pleacă din nou la prietenul 
de la Sim eria Veche. Nu-1 
găseşte acasă, ci la barul 
„Ţărăncuţa". Ca de obicei, 
se pun pe băute, apoi Mâ
nase pleacă acasă, iar 
Gonczy la Deva. Din cele

VALENTIN NEAGU 

(Continuare în pag. a 2-a)

O  LAN SA R E  DE CARTE-DO- 
CUMENT. Azi. 11 februarie a.c., 
ora 15,30, ld Casa Cărţii din De
va, va avea loc o manifestare de 
excepţie — lansarea cărţii docu
m ent „Patrimoniul Constantin 
Noica", Volumul, apărut în con
diţii grafice de excepţie, la edi
tura „Destin", îl are ca autor pe 
Dan Câmpean, directorul institu- - 
ţiei. Cu acest prilej, se va de. 
cerna si Premiul editurii „Destin“ 
pe anul 1992. (M.B.)

O  IN V ITA ŢIE . Senatorii Cfc. 
taman M unteanu şi Jo n  Diniş

precum şi deputatul Petru Şteolea 
intenţionează să se tntîlhească, 
sîmbătă, 13 februarie a.c., cu cei 
ce i-au ales în Parlamentul Ro
mâniei. tntilnirea va avea loc in 
sala mică a Casei de Cultură din  
Deva, începînd de la ora 10. 
(Tr.B.)

O  UN A L T  FEL DE PROTEC
ŢIE. La Ghelari, pentru că un i. 
tatea de gospodărie locală se 
descurcă greu cu încălzirea cen
trală a celor 358 de apartamente 
încălzite în acest fel, centrala' de 
termoficare a fost preluată în  
exploatare de unitatea minieră  
din localitate. Este în fond vorba  
de un anum it gen de protecţie 
a propriilor salariaţi, căci majo
ritatea celor ce locuiesc în blocuri 
sîn t salariaţi la mină. (I.C.)

O  CINE-I T A X E A Z Ă ?  Intîl- 
nire ocazională pe străzile oraşu
lui Brad cu dnul Mtrcea Farca, 
şeful de reţea al T.C. din loca
litate. Era tare abătut. Mo. 
tivu l ? „Pasiunea“ unor persoane 
certate cu bunul simţ, îndeosebi 
cînd sînt în  stare de ebrietate 
care distrug, fură piese şi ah- 
samble de la aparatele telefonice 
publice. „Zilnic avem  cîte două- 
trei aparate m ute din cauza mo. 
tivelor arătate mai sus, la care se 
adaugă .iscusinţa unora de a con
fecţiona im itaţii de diferite m ă
rim i care blochează aparatele te 
lefonice atît urbane cit şi interur. 
bane. Oare nu se găseşte cineva 
să-i taxeze pe făptuitori cu pa
gubele provocate, pentru învăţă
tură de m inte ? (Al.J.)

O  DESCOPERIT tN  M IEZ DE 
NOAPTE. Deşi are 60 de ani şi 
este încadrat in  mutică ta 
R.A.G.C.L. Brad, Traian Gui, din 
Ruda Brad, şi-a dat cinstea pe 
ruşine. De ce ? în  noaptea de 15 
ianuarie 1993 şi-a înhămat caii la 
propria căruţă şi a plecat după 
fîn  tocmai la Lunca Mo
ţilor în proprietatea lui Aurel 
Bulz. Dar la întoarcere, deşi era 
noapte, organul de poliţie diri 

. Brad nu a putut lăsa neobservate 
cursa şi încărcătura cu. fîn în 
valoare de 25 000 de lei. Este an

chetat pentru fu r t calificat din avu. 
tul particular, urm înd să dea 
socoteală în faţa legii. (Al.J.)
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•  ROMÂNIA A SOLICI
TAT PREZENŢA ONU pe 
porţiunea Dunării pe cară 
o împarte cu Ucraina, rei- 
terînd cererea de a primi 
asistenţă tehnică interna
ţională pentru a putea a- 
sigura respectarea embar
goului impus de organ i.. 
zaţia mondială împotriva 
Iugoslavie», relatează agen
ţia EFE. făcîud referire lă  
o scrisoare a guvernului 
român către Consiliul de 
Securitate, depusă luni de 
însărcinatul cu afaceri ro
mân la ONU, Valeriu Flo
rean.

In scrisoare se arată că, 
avînd în vedere faptul că 
încălcarea embargoului pe 
Dunăre începe în afara 
României, este necesar să 

se întreprindă acţiuni ferme 
la locui de origine, U- 
craina, pentru a prelntim. 
pina tranzitul spre Iugo
slavia al vaselor încărcate 
c« petrol.

Reprezentantul român ă 
afirmat că R om ân» a re
ţinut opt vase sub pavilio
nul Iugoslaviei sau al altor 
ţări, dar că există riscul 
ca, datorită aglomeraţiei 
sau chiar In mod deliberai 
să se producă o coliziune 
cu consecinţe dintre cele 
mai grave pentru mediu. 
El a precizat că România 
a solicitat ONU. pe lingă 
vedete rapide, mijloace de 
comunicare şi experţi, a- 
jutor umanitar pentru o 
intervenţie promptă de de
contaminare, în eventuali
tatea producerii unui acci
dent,

EFE informează, de ase
menea, că Bulgaria a dis
tribuit Ia ONU scrisoarea 
adresată guvernelor Ru. 
şiei, Ucrainei şi României 
în «are îşi declină respon
sabilitatea pentru vasele 
care intră în sectorul ro- 
mâno-bulgar ăl Dunării, a- 
firmînd că ea „respectă cu 
stricteţe" rezoluţiile Con
siliului de Securitate.

•  ROMÂNIA DOREŞTE 
SÂ RAFINEZE ŢIŢEI din 
Em iratele Arabe Unite — 
a declarat un diplom at ro
mân Ia Abu Dhabi potri
vit agenţiei X inhua, care 
citează ziarul „Gulf News".

Consilierul comercial ro
m ân în EAU a spus, po
triv it ziarului, că România 
este interesată în- realiza
rea unei companii m ixte 
cu o capacitate de rafinare 
de 14-—15 milioane tone 
anual, folosind eventual pe
trol din EAU.

X inhua ream inteşte cu 
acest prilej că România 
are o capacitate totală de- 
rafinare a ţiţeiului de pînâ 
la 34 milioane tone pe an.
n m m t m m t o m t i i  iţe."
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Le place mai mult 
la şcoala

Cu un an în urm ă scriam  
despre condiţiile asigurate 
p en tru  copii deficienţi la 
Centrul şcolar de calificare 
şi recalificare Simeria. în 
tre  tim p, centrul a mai a . 
chiziţionat alte imobile, 
are m ai m ulte clase frec
ventate de aproape 50 de 
copii cu handicap m ental 

uşor, în cea m ai m are parte, 
dar şi sever asociat cu u- 
nul fizic. Acum clasele I, 
a II-a şi a IV-a funcţio
nează pe strada Retezat, 
nr. 5, iar a VII-a, din mo
tive de spaţiu, la Sim eria 
Veche. Iar denum irea in
stituţiei •— rezultată în  u r 
ma conyenţiei d in tre Aso
ciaţia pentru  prom ovarea 
învăţăm ântului special Si
m eria, care a pus la dis
poziţie baza m aterială, şi 
Inspectoratul Teritorial de 
S tat pentru  H andicapaţi 
Deva, care asigură m ij
loacele de funcţionare, — 
este acum mai aproape de 
specificul s ă u : centru, de 
educare .specială.

Dl Pefru  Neag, directo
ru l adjiţnct al centrului, 
este fericit să constate cu 
cîtă bucurie vin la şcoala 
ce funcţionează după prin 
cipiile învăţăm întului Wal- 
dorf copii care ori n-au 
mai fost şcolarizaţi, ori nu 
s-au pu tu t integra în clase 
cu elevi fără deficienţe. 
Intr-adeVăr, am bianţa cla
selor în care învaţă este 
total diferită de cea a 
şcolilor .clasice ia r  exigen
ţele sînt; pe potriva posi
b ilităţilor lor. Clasele de 
cîţiva copii, constituite pe 
criteriul ‘ vîrstei nu al cu
noştinţelor, sîn t îndrum ate 
de cîte 2—3 tinere care au 
urm at uin curs de speciali
zare. Copiii sînt aduşi şi 
apoi duşi acasă de maşi
nile centrului, zilnic li se 
asigură -micul dejun, prîn- 
zul şi 0 gustare. Pentru 
mulţi condiţiile „de la 
şcoală" \ sînt incom parabil 
mai bune decît cele de 
acasă. D ar mai ales li se 
respectă sentim entul dem 
nităţii personale, în sen
sul că Pu sîrit apostrofaţi, 
ci dim potrivă aju taţi să-şi 
găsească acele disponibili
tă ţi care să.i facă apţi să 
înveţe şi ei ceva. Toate 
acestea îi fac să se simtă 
mai bine la şcoală, spre 
deosebirfe de elevii obiş
nuiţi, care preferă vacan
ţele în Tocul cursurilor.

Mai este încă un aspect

deloc de neglijat, privitor 
mai ales la  cei cuprinşi în 
clasa a VII-a. Dată fiind 
puterea lor redusă da dis
cernământ, ar putea fi u- 
şor racolaţi şi astfel să 
intre în rîndu l delincven
ţilor. F iind şcolarizaţi, pe 
lîngă unele cunoştinţe teo
retice şi practice dobîndite, 
sîn t a ju ta ţi să-şi accepte 
situaţia, să se integreze şi 
să-şi găsească un sens al 
existenţei. Acest lucru va 
fi posibil mai ales după 
term inarea atelierelor din 
cam pusul de la Sim eria 
Veche. Din păcate con
structorii „sînt mai inte
resaţi să-şi încaseze banii 
ce li se cuvin, decît să 
urgenteze finalizarea lu 
crărilor" — spunea, nu  
fără  supărare, dl Neag.

Deocamdată există casele 
care vor adăposti fam iliile 
ce-i vor prim i pe handica
paţi. în  ianuarie, dl A- 
drian Pintea, d irectorul 
Centrului de educare spe
cială, avea serioase neca
zuri şi cu conductele sparte. 
Insă activitatea de aici a 
dem arat deja, existînd trei 
familii în care vor fi in 
tegraţi handicapaţi care 
vor lucra, făcînd în  acelaşi 
tim p terapie ocupaţională, 
în atelierele pentru care 
au sosit utilaje de prelu 
crare a lemnului. H andica
paţii prim iţi la Simeria 
Veche vor fi adulţi. Deo
cam dată aici erau însă 5 
copii, lipsiţi practic de
ocrotirea fam iliilor lor.
Fraţii. Ş tefana din Simeria, 
patru  la num ăr, cel mai 
m are urm înd o şcoală pro
fesională, au fost aduşi 
aici după ce mama lor
l-a ucis pe tată. Unul din
tre  băieţi era de anul tre 
cut elev al centrului şi 
aşa s-a cunoscut dram a 
acestei familii. A mai fost 
de asem enea adusă aici, 
pentru  a avea parte  de 
ocrotire, şi o fetiţă  din
Hărău, al cărei ta tă  s-a 
sinucis iar m am a este 
foarte bolnavă.

Sînt tra ta ţi cu conside
raţie. urm ărindu-se cu 
grijă descoperirea disponi
b ilităţilor lor personale. 
De aceea aceşti copii îşi 
iubesc educatorii, au alt fel 
de reprezentare a noţiunii 
de şcoală faţă de m ajo
rita tea colegilor lor de ge
neraţie.

VIORICA ROMAN

In iţia tiva a  aparţinu t dlui 
Adam  M ihăilă, inginer a- 
gronom pasionat de me
seria sa, de fap t un  spe
cialist de clasă înaltă. Le.a 
spus oam enilor din Ghi- 
tid  :

—  V-aţi luat păm întul 
înapoi. Foarte bine. Ge-o 
să faceţi cu el, căci nu 
aveţi unelte, m ulţi sînteţi 
în v îrstă  ?

Oamenii l-au ascultat cu 
atenţie, au dat din cap a- 
probativ  şi au zis :

— Şi ce este de făcut, 
dle inginer ?

— Aş avea o idee. Vreau 
să înfiinţez o asociaţie. 
D aţi-ne păm întul, îl lu 
crăm  şi vă dăm  o anum ită 
cantitate de produse.

— Adică, vorbi cineva, 
să ne întoarcem  la fostul 
G.A.P.?

— Nu este vorba de aşa 
ceva, oameni buni. P ă
m întul vă răm îne în pro
prietate. în tre  asociaţie şi 
dvoastră se vor încheia 
contracte pe care le puteţi 
strica oricînd vreţi.

Asta se întîm pla în p ri
m ăvara anului trecut. Tot 
atunci dl A.M. a înfiin ţat 
asociaţia „Agrolact", cara a 
adunat circa 75 de ha pe 
care le-a cultivat cu po
rum b. Pe cei ce au  dat

„Agrolact" Chitid răspunde la întrebarea:

-întoarcere la ce-af

fost sau metodă modernă de 
lucru in agricultură?

păm înt nu i-a interesat 
nici sem ănatul şi nici în 
treţinerea culturii — cele 
două lucrări făcîndu7se me
canizat şi după metodele 
cele m ai m oderne. * In  
toam nă in iţiatorul asocia
ţiei le-a spus oam enilor :

— Haideţi să vă luaţi 
bucatele.

Oamenii s-au dus şi fie
care pen tru  un h'a teren a 
prim it 700 kg porum b. Cei 
ce au fost la cules — care 
s-a efectuat m anual fiind 
cu circa 6000 lei mai ief
tin  la hectar fa ţă  de cel 
mecanic — au prim it şl 
cîte 800 lei pentru  fiecare 
zi de muncă. Oamenii au 
fost pe deplin m ulţum iţi. 
Aşa se face că au venit 
cu oferte de păm înt către 
asociaţie a lţi şi a lţi cetă- 

’ţeni ai Ghitidului, ba şi 
din Roşorod, oferte în ge
neral acceptate.

„Agrolact" Chitid a r e  in 
obiectul său de activitate 
— pornind de la fap tu l că 
„Devii" nu  preia laptele 
din satele spre care acce
sul este m ai greu — şi co
lectarea laptelu i de vacă. 
Practic, laptele este în 
chegat şi transform at în -  
telem ea chiar în satele res
pective, care este apoi 

liv ra tă  de către „Agrolact" 
unor un ităţi de consum 
colectiv din Deva şi din 
Valea Jiului. Astfel se va 
proceda la  vară  şi cu lap 
tele de oaie. In  acest fel 
li se asigură oam enilor din 
satele de m unte — ce tră 
iesc aproape exclusiv din 
creşterea anim alelor — ve
n ituri ritm ice şi sigure.

în  prezent, societatea are 
însăm ânţată cu cereale pă- 
ioaşe o suprafaţă de 35 de 
ha. Holda este frum oasă,

> •  » ■  * a * •  * a ‘ t

are densitate optim ă şi a 
fost fertilizată cu azotat, 
în  prim ăvară, se vor se
m ăna 55 de ha cu porum b, 
5 ha cu ovăz şi orzoaică 
ş.a. Am discutat recent cu 
dl Adam Mihăilă.

— Aţi avu t curaj, dle 
inginer — am  zis — să 
înfiin ţaţi o asemenea aso
ciaţie.

— Nu este vorba doar 
de curaj. După părerea 
mea, păm întul nu  dă re 
colte bune dacă este lu 
cra t cu anim alele şi în 
bucăţele mici, cum o do
vedeşte şi experienţa ţă 
rilor dezvoltate.

— Ce perspective are 
„Agrolact" ?

— Vrem să cum părăm  un 
tractor şi toată gam a de 
u tilaje necesare în agri
cultură, ca să renunţăm  la 
colaborarea cu „Agromec", 
care ne costă, financiar, 
foarte m ult. Intenţionăm  
să cum părăm  vaci şi 
scroafe, în trucît zootehnia 
aduce ven itu ri im portante. 
Vrem, de asemenea, să 
extindem  suprafaţa asocia
ţiei la 150 ha. în- fine, 
planuri de v iitor avem 
mari. Sperăm  să le şi în 
deplinim .

TRAI AN BON DOR

AUDIENŢA

Dl Laurian Petrul, 
din Gurasada, s-a a. 
dresat redacţiei ziarului 
nostru cu o plîngere, 
plîngere care putea fi 
rezolvată la consiliul 
local al comunei. O- 
mul are acte dovedi
toare că a moştenit o 
anumită suprafaţă de 
pămînt. Dar Ia primă, 
ria comunei nu a fost 
luat în seamă. A bătut 
şi la alte uşi. Tot In 
zadar. Unde să mai 
bată ? — ne-a întrebat. 
Răspundem : tot la Pri
măria comunei Gura- 
sada, la comisia comu. 
nală de aplicare a pre
vederilor Legii fondului 
funciar. Dacă nu v i se 
rezolvă, mai treceţi pe 
la noi. (Gh. I.N.)

Planificarea familială şi sănătatea 
maniei şi a copilului

Legătura între sănătatea 
femeilor şi planificarea fa
milială a fost recunoscută 
de către cercetători de mai 
multe decenii. Planificarea 
familială poate fi definită, 
pe larg, ca un mod de e- 
vitare a naşterilor nedo
rite, conducînd la naşteri 
dorite (sfaturi şi tratamen
tul infertilităţii), ca o re
glare a intervalului' dintre 
naşteri pentru a asigura 
o spaţiere adecvată a a- 
cestora, asigurarea apari
ţiei sarcinii la momentul 
potrivit în ceea ce priveşte 
vîrsta mamei (prevenirea 
sau reducerea numărului 
de sarcini la femeile sub 
20 sau peste 35 de ani) şi 
determinarea numărului de 
copii în familie. _ Dintre 
decesele materne, 20 la

sută apar la mamele de ţările dezvoltate, a dus la 
peste 35 âriî' iar m ortali- -folosirea alto r form e de 
ta tea in fan tilă  este mai contracepţie. Cînd aceste
m are cînd m am a .are sub metode contraceptive nu
20 de ani. Spaţierea naşte- sînt Uşor accesibila sau
rilor joacă un rol im por- cînd, diritr-o varietate de 
ta n t în  reducerea m ortali- motive, cuplurile nu le
tăţii infantile. Rata m orta- folosesc, alăp tarea poate
lităţii infantile se află la  fi încă un factor de re-

SC „COMFRUCT" SA DEVA

S.C. I„AGROMICIA" S.A. VETEL .
(fost IAS Mintia) |

Organizează licitaţie duminică, 14 februa-! 
a.c., ora 10, la Ferma Mesteacăn, pentru

I" vînzare clădiri (ferma veche) în vederea recu
perării materialelor de construcţie. (89)

ne

i
Oferă Un produs natural de bună calitate j 

răcoritor „BRIFCOR ORANJE" — preţul de j 
ţ livrare 21 lei?sticla 1/4 cu adaos comercial zero. j 
|| Comandaţi acest produs la tel. 614815 sau direct) 
l la secţia de răcoritoare, str. Rîndunicii, Deva. \ 
l SC. „COMFRUCT" SA — vinde borhot de j 
ţ mere — preţ negociabil, precum şi deşeuri de ) 
 ̂ lemn provenite din ambalaje degradate — la i 

|  preţul de 1,50 lei/kg. (88) J

nivelul cel mai scăzut cînd 
in tervalul d in tre  naşteri 
este aproxim ativ 4 ani.

P lanificarea fam ilială 
poate a ju ta  femeile să e- 
vite 4 tipuri m ajore, de 
sarc in i cu grad rid icat de 
risc şi să reducă în mod 
eficace ratele de m ortali
ta te a tît infantile cît şi 
m aterne. Aceste tipuri de 
sarcini sînt : apărute îna
inte de vîrsta de 20 ani ; 
apăru te după v îrsta de 35 
ani, apăru te după 4 sau 
mai m ulţi copii ; apărute 
în intervale m ai mici de 
2 ani. P înă  în  sec. XX, 
principalul factor responsa
bil de spaţiere a sarcinilor 
în  toate ţările  era repre
zentat de alăptare, o for
mă naturală , rezonabilă de 
contracepţie. U tilizarea pe 
scară largă a alim entaţiei 
artificiale, în special în

glare a in tervalelor dintre 
naşteri. ;/' ./Ţi,:

In afa ră  de alte funcţii 
im portante, alăp ta tu l tre 
buie încura ja t de moaşe 
şi asistente m edicale toc
mai pentru acest scop, da
că concordă cu stilul de 
viaţă al femeii. In  ţările 
în curs de dezvoltare, a- 
lăptatu l la sîn durează de
seori de la 1 la 3 ani şi, 
cu cît o femeie alăptează 
mai mult, în  special cînd 
aceasta se face fără  supli
m entarea alim entaţiei, cu 
a tit este mai lung in terva
lul pînă la reapariţia ovu- 
laţiei.

Dr. SORIN CAZAN TOMA 
Dr. SIDO ŞTEBLEA GABOR 
Filiala Hunedoara a So
cietăţii de Educaţie Con
traceptivă şi Sexuală din 

România

(Urmare din pag. 1)

ju ta t pe oameni în a-şi 
cultiva terenul ?

— Nu cred că activitatea 
economică poate să-i fie 
indiferentă puterii, fie 
centrale, fie locale. Şi a- 
cum să vă răspund la în 
trebare. In toam nă am  a- 
dus în Zam circa 30 tone 
săm înţă de orz şi grîu. Am 
adus, de asemenea, 300 
tone îngrăşăm inte chimice. 
Ghiar acum avem în gară 
un vagon cu azotat de a- 
moniu. Vreau să precizez 
că dna ing. Elena Deac se 
ocupă cu m ultă grijă de 
asigurarea a ceea ce au 
nevoie proprietarii de pă
mînt. Am adus şi vom mai 
aduce săm înţă de trifoi şi

Despre Zam numai 
de bine?

lucernă, săm înţă de car
tofi, porum b ş.a.

— Gu păm întul este clar, 
care este situaţia cu îm 
părţirea pădurii ?

— Avem la  dispoziţie re 
gistrul agricol din 1948, 
unde este scris cîtă pădu
re a avut fiecare cetăţean. 
Pe baza acestuia am în
tocmit tabele pe fiecare 
sat cu cetăţenii ce au drep 
tul la pădure. „Romsilva" 
însă cere înscrisuri de la 
cartea funciară. De luni, ! 
februarie a.c., am  trim is 
la N otariatul de S tat un 
om care să scoată aceste 
documente, ca să nu  facă

cetăţenii drum ul Zam — 
Deva.

— Pe lîngă îm părţirea 
păm întului şi a pădurii, ce 
alte problem e sînt la Zam ?

—. Avem cîteva obiective 
pe care le-am realizat, l i 
nul este acela al aprovi
zionării cu pîine. Aducem, 
deocam dată, de la  Deva, 
de 5 ori pe săptăm înă pîi
ne, dar este prea des şi 
vom aduce doar de trei 
ori. D istribuirea zahărului 
a ajuns la  zi. Am adus re
cent un  vagon de sare pen
tru  toate comunele din jifr. 
P înă în vară vom deschide 
o carm angerie şi un  cen

tru  de prelucrare a lapte
lui, lucrările fiind avansa
te.

— Discuţia noastră a fost, 
p înă acum, optimistă. O 
putem  încheia to t aşa ?

— Aş vrea şi eu, dar 
nu  se poate. Avem neca
zul cu blocul început î- 
nainte de revoluţie de fos
ta  G.I.G.0.L şi lăsat în  
părăsire. Noi am  cerut 
R.A.G.G.L. să-l transfere 
consiliului local ca să 
continuăm  construcţia. 
R.A.G.G.L. nu vrea să nl-1 
dea decît dacă îl cum pă
răm . Or, n-avem  sum a u- 
riaşă ce ni se pretinde.

— Unde a ţi Intervenit pî
nă acum pentru  soluţiona
rea problem ei ?

— Şi la  P rocuratură şl 
la Consiliul Judeţean, dar 
încă nu s-a găsit o soluţie.

0 viaţă pentru 1000 de lei
(Urmare din pag. 1)

declarate de cel din urm ă, 
rezultă că, după o vreme, 
constatînd că nu mai are 
bani, sa întoarce la  Si
m eria Veche pen tru  a 
cere prietenului un îm 
prum ut. II găseşte tot la 
„Ţărăncuţa" şi iarăşi se 
pun pe treabă. Spre seară 
merge din nou la  M ânase 
acasă şi-i solicită ceva 
bani. Este de prisos să mai 
spunem  că erau  am îndoi 
în  stare de ebrietate. P rie 
tenu l îl refuză, spunîndu-i 
să plece aoasă. Şi acum 
atenţie Ia ce povesteşte 
Gonczy, cal care pretinde 
că-1 cunoaşte pe Mânase 
de mai bine de 20 de ani. 
„Atunci l-am  îm pins şi a 
căzut cu faţa  în  sus pfi 
pat. Am  lu a t u n  făraş şl 
l-am  lovit peste cap şi 
peste corp. După aceea, 
l-am  strîns de gît“. Asta 
da, p r ie te n ie !

Ca să vedem pînă unde 
poate duce consumul exa-' 
gerat de alcool, vom con
tinua această tristă  şi a- 

proape neverosim ilă poveste 
prin cuvintele celui ce deja 
devenise un crim inal. Aşa
dar : „Văzînd că tace, am 
m ers la sertaru l unde ştiam  
că ţine banii. Ani găsit 
1300 de lei. Am ieşit, am 
închis uşa şi am plecat la 
Deva. In urm ătoarele două 
zile am  răm as acasă şi am 
consum at băuturi alcoolice. 
Apoi a venit poliţia. Banii 
i-am dat pe băutură".

Pe certificatul medico- 
logal al celui care a  fost 
Mânase Morar, în dreptul 
cauzelor m orţii scrie „as
fixiere mecanică prin  su
grum are şi compresie to- 
raco-abdom inală“.

Geea ce G avril Gonczy a 
făp tu it se num eşte omuci
dere şi se pedepseşte' cu 
10—20 de ani închisoare. 
Să luăm  am inte, d e c i!
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Ce-i al meu e al meu şi ce-i 
al nostru e tot al meu

G randoarea care trebuia 
să încununeze epoca de 
au r cuprindea şi am biţia 
ctitorilor ei de a tran s 
form a în  oraşe cît mai 
m ulte localităţi rurale. 
Am biţia ar fi avut partea 
ei bună dacă s-ar fi m ăr
ginit la  a  aduce în viaţa 
ţă ranu lu i elem entele u r 
banului. Ea viza însă mai 
m u l t : transform area în
m uncitori industriali a ţă 
ranilor din localităţile vi
zate de urbanizare, cu alte 
cuvinte restrîngerea num ă
rului producătorilor de 
m încare şi creşterea num ă
rulu i celor care aşteptăm  
să ne producă alţii buca
tele de la masă.

Este de aştep tat şi de do
r i t  ca în prim a sa compo
nenţă am biţia de urbani
zare să continue. Numai 
că... "
' Alesele - adică ele, co

munele - -  pentru  urbani- 
zare au profitat prioritar, 
în numele acestui scop, de 
investiţii. Au profitat după 
principiul ce i a l m eu e al 
meu şi ce-i a l nostru e tpt 
al meu. Şi astfel, comune 
m ări ca Dobra, Ilia, Geoa- 
giu şi altele s-au văzut în 
zestrate cu galerii întregi 
de magazine, căm ine cul
turale, sedii de prim ării şi

Drum ul meu către re 
dacţie trece pe lîngă o 
veche şi prestigioasă in 
stituţie de cultură, de
pozitară a m ultor ves
tigii ale trecutulu i nos
tru, Cum-necum s-au o. 
ploşit pe lîngă instituţia 
respectivă şi o trupă de 
dulăi vagabonzi. în  fie
care dim ineaţă cînd trec 
pe lingă ea, haita  mă ia 
în primire. Mă zbor.şesc 
odată la ei, mă fac că. 
dau cu p ietre şi dulăii, 
în  fond n işte  patrupede 
de treabă, m ă lasă în 
pace să-mi văd de drum.

în tr-o  dim ineaţă din 
acest februarie geros u-
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cum

nul d in tre dulăi, mai 
flocos şi mai colţos, se 
ţinea scai de mine. Ve
nea pîrtă aproape de căl
câiele mele lă trînd  fu 
rios, eu îl am eninţam , iar 
el fugea şi apoi iar ve
nea lă trînd  de parcă-i o- 
morîsem mama.

In spatele javrei, nişte 
bărba ţi se amuzau. Am 
in tu it că ei erau cei ce 
asm uţeau javra. „Nu sare 
decît la comunişti**, zice 
unul d in tre ei, m îndru 
nevoie m are de isteţimea 
sa.

Pe uşa pe care intru
In redacţie in tră  
m ulţi lefegii ai statului 
şi oameni care reprezintă 
diferite diviziuni ale pu 
terii. G îndindu-m ă la 
«sta, gluma omului care 
asm uţea cîinii nu mi s-a 
mai păru t deloc o glumă 
ci o rău ta te  care se a- 
i’ăta lumii în toată hido
şenia sa. P înă în vecii
vecilor ne va fi dat să 
ne etichetăm  unii pe 
a l ţi i?  Să fie ăsta bles
tem ul acestui popor ?

ION CIOCLEI

alte edificii care persona
lizează o localitate. Inves
tiţiile acestea a tît de gene
ros distribuite unora însă 
se alim entau dintr-o „puş- 
culiţă** com ună în care fie
care, com ună sau  oraş îşi 
depunea „economiile**.

Rînduielile de după re 
voluţia din decem brie au 
stopat această pornire că
tre  urbanizarea satelor. Nu 
însă şi jindul cu cara să
racii se uită în ograda ve
cinilor lor mai bogaţi. Căci 
fiecare com ună şi.ar dori 
magazine, dispensar local 
şi alte acareturi noi. De 
unde însă bani ?

Un echilibru reparatoriu  
s-ar putea face în ceea ee 
priveşte investiţiile alim en
tate de la  buget în sensul 
că acele comune spoliate 
sub d ictatură de toate re
zervele pentru  dotarea a l
tora să fie m ai generos şi 
nu  egalitarist sau propor
ţional alim entate cu fon
duri de investiţii de la 
bugetul judeţean, în detrir 
m entul favoritelor de a ltă 
dată.

In ceea ce priveşte spa
ţiile destinate activităţilor 
economice, însă, în princi
pal celei de desfacere a 
m ărfurilor de care foarte.

m ulte sate duc lipsă ' acută, 
problem a se complică. în 
acest caz fondurile de dez
voltare se constituie prin 
prelevarea în acest scop 
a unei părţi din profit. Vo
lum m are de activitate în 
seamnă, în cazul unei con
duceri bune, şi profit mare. 1 
Da, dar acela se adună tot 
la cei cu o bază m aterială 
corespunzătoare. Cei săraci 
tot săraci răm în. Ar fi 
cinstit, a r fi m oral ca toţi 
cei caţe şi-au creat în tre 
cut o bază m aterială a ac
tiv ităţii comerciale mo
dernă şi bogată cu parti
ciparea tu tu ro r contribua-' 
bililor uniţi în aceeaşi for
m aţiune de proprietate de 
grup să cedeze o parte din 
fondul lor de dezvoltare 

pentru ca şi alţii să se poată 
dezvolta.. Cooperativele de 
consum bogate — căci a- 
cest sistem are preponde
renţa activităţii comer
ciale la sate - - nici nu  vor 
să audă de aşa ceva. în 
văţătura biblică din para- 
boia talanţilor, potrivit că
reia celui ce are i sa va 
da iar celui ce n-are i se 
va lua, o fi avînd în acest 
caz vreo semnificaţie a. 
purte ?

ION CIOCLEI

C O N C U R S U L  

14. F E B R U A R I E

Şl !

I

1. ANCONA — FIORENTINA (pauză)
Este un meci echilibrat şi este puţin.;; scontată în

scrierea unui gol înainte de pauză.
Pronostic: X :-w  /

2. ANCONA (17) 19 4 2 13 28—16 10 (— 8)
— FIOllENTINA (12) 19 5 7 7 31—32 17 (— 1)
Ancona, deşi împăcată cU gîndul retrogradării,

va pune la grea încercare apărarea, destul de fra
gilă în ultimul timp, a Eiorentinei.

Pronostic FINAL : :1, X;
3. FO GGIA— ROMA (pauză)

Foggia se arată o echipă destul de solidă pe teren 
propriu...

Pronostic : 1 , X
4. FOGGIA (14) 19 6 5 8 23—33 17 (— 3)

— ROMA (9) 19 6 6 7 23—20 18 ( 0)’
...însă, orite punct pierdui ar da iarăşi motive de

îngrijorare.
Pronostic FINAL : 1, X

5. INTER — NAPOLI (pauză)
Napoli ar putea rezista 45 de m inute fără să p ri

mească gol... .
Pronostic : X .

6. INTER (2) 19 10 5 4 34—25 25 ( +  7)
— NAPOLI (13) 19 7 3 9 29—30 17 (— 1)
...dar, în repriza secundă, milanezii îşi vor va

lorifica superioritatea.
Pronostic FINAL : 1

7. JUVENTUS (5) 19 7 7 5 33—25 21 ( +  3)
— GENOA (16) 19 4 8 7 26—38 16 (— 2)
Juventus va avea resursele necesare cîştigării

partidei cu Genoa, echipă puţin debusolată în ultima 
vreme. v  

Pronostic : 1
8. LAZIO (3) 19 8 7 4 38—27 23 ( +  3)

— CAGL1AR1 (8) 19 7 5 7 17—18 19 ( +  1)
Rezultatul este imprevizibil dacă ne gîndim că

sardinienii joacă In’ deplasare pe principiul ORI-ORI, 
Pronostic: 1, X, 2 '

9. PARMA — TORINO (pauză)
Parma, de obicei, se impune

probleme.
Pronostic : 1, X

10. PARMA (10) 19 7 4
— TORINO (6) 19 6 9 _ __ _____, ,
Torino are, însă, numai o înfrîngerc „afară** şi I

nu renunţă aşa uşor Ia lupta pentru Eurocupe. 
.Pronostic FINAL : 98

11. PESCARA — BRESCIA (pauză)
Brescia, cu un —2 la „adevăr" nu stă deloc pe 

roze...
Pronostic : X

12. PESCARA (18) 19 3 3 13 25—43 9 (—11)
— BRESCIA (15) 19 6 5 8 18—25 16 (— 2) 
...şi, la Pescara, are posibilitatea smulgerii vre

unui punct.
Pronostic FINAL : X, 2

13. SAMPDORIA (7) 19 7 7
— UDlNESE ( l i )  19 7 3 
Cdinese ţine cu orice preţ să

îşU va vinde scump pielea la Genoa pentru a cuceri 
măcar un punct.

Pronostic : 1, X ,

„acasă" fără mari

8 20—22 18 (— 2) 
4 20—14 21 (+  1)

5 33—29 21 ( f  1); 
9 27—26 17 (— 3) 
rămînă în „A‘‘ şi I

j SOCIETATEA COMERCIALA „MERCUR CORVINEX" S.A.

. ‘ HUNEDOARA/'

cu sediul în Hunedoara, str. Piaţa Libertăţii, nr. 16.
Organizează licitaţie publică deschisă cu strigare conform Legii nr.J 

58/1991, H.G. nr. 634/1991 şi H.G. nr. 758/1991, pentru vînzarea urmă- } 
toarelor active :

Denumirea activului

| 1. Complex comercial 
i (parter)
I 2. Complex comercial 
I (etaj )
I 3. Spaţiu comercial

4. Spaţiu comercial

Obiect principal 
de activitate

Adresa
activului

spaţiu in  
conservare 
spaţiu în 
conservare 
Boutique

, Alimentaţie 
publică

Hunedoara 
Str. Brădet : 
Hunedoara 
Str. Brădet 
Hunedoara 
Micro VII 
Str. Viorele 
Hunedoara 
Str. Trandaf. 
Complex „Flora"

Preţu l de 
pornire a 
licitaţiei

2 895 000 lei j

5 226 000 lei j

7 019 000 lei II
6 008 000 lei I

I

Licitaţia va avea loc pe data de 15 martie 1993, ora 10, la sediul so
cietăţii, din str. Piaţa Libertăţii, nr. 16, Hunedoara.

Dosarele de prezentare ale activelor şi criteriile specifice pentru pre- 
selecţia participanţilor la licitaţie pot fi consultate zilnic la sediul socie
tăţii, între orele 7—15. ’

Alte relaţii privind activele ce urmează a fi vîndute se pot obţine de 
la dna Mariana Boroşescu — consilier juridic, la telefon : 0957/12136.

Pentru selecţionarea participanţilor la licitaţie ofertanţii vor depune 
la sediul societăţii, cu 10 zile inainte de data ţinerii licitaţiei, respectiv 
pînă la data de 5 martie, documentele prevăzute de H.G. nr. 634 '/1991 mo
dificată şi completată de H.G. nr. 758/1991, respectiv :

— dovada existenţei legale în cazul persoanelor juridice ;
— modalitatea de îndeplinire a criteriilor specifice în dosarul de pre

zentare a activului;
— dovada bonităţii, pe bază de recomandări bancare, precum şi do

vada achitării obligaţiilor fiscale pentru participanţii străini.
Lista cu ofertanţii acceptaţi pentru a participa la licitaţie va fi afi

şată la sediul societăţii pînă la data de 12. III. 1993.
Ofertanţii selecţionaţi vor depune pînă Ia data de 10. 3. 1993, la 

casieria societăţii sau în contul nr. 303060301 deschis la BCR —- filiala 
Hunedoara, următoarele:

— taxa de participare de 75 000 le i ;
— garanţia de 10 la sută din preţul de pornire a licitaţiei pentru fie

care activ la care se participă.
In preţul de pornire a licitaţiei nu este inclusă valoarea terenurilor, 

urmînd ca acestea să fie vîndute cumpărătorilor activelor conf. H.G. nr. 
331/1992.

In cazul în care activele nu se adjudecă în prima fază,,se organizează 
a doua fază a licitaţiei, în data de 31. 3. 1993, ora 10.

în situaţia în care nici de această dată nu se adjudecă activele, lici
taţia se va reface în data de 5 aprilie 1993, ora 10,00. (87)

IIi l

! !

j j

COOPERATIVA DE CONSUM 
VAŢA DE JOS

Organizează in data de 26 februarie 1993, ora 10, licitaţie publică 
în vederea închirierii următoarelor spaţii disponibile:

I

UNITATEA DESTINAŢIA Preţul chiriei lunare 
de începere a licitaţiei

60

54

99

magazin mixt

magazin mixt

magazin mixt 
magazin m ixt 
frizerie 
coafură 
croitorie

băuturi răcoritoare

IC 000 lei

10 000 lei

20 000 lei

25 000 lei 
16 000 lei 
16 000 lei 
33 000 lei

37 000 lei

1. Magazin Prăvăleni 
mp.

2. Magazin Ciungani 
mp.

3. Magazin Căzăneşti 
mp.

4. Magazin Steia — 80 mp.
5. Frizerie Vaţa — 16 mp.
6. Coafură Vaţa — 16 mp.
7. Croitorie Vaţa — 33 mp.
8. Secţia de băuturi răco

ritoare Vaţa — 37 mp.

Magazinele Prăvăleni, Ciungani, Căzăneşti şi Şteia se închiriază cu 
mobilierul existent, care este cuprins în preţul chiriei.

Unităţile frizerie, coafură, croitorie şi băuturi răcoritoare pot fi în 
chiriate şi pentru desfăşurarea altor activităţi neconcurenţionale pentru 
cooperativă.

Energia electrică şi apa curentă se suportă de chiriaş.
Nu se admit modificări în structura construcţiei iăr eventualele îm

bunătăţiri ale interiorului se suportă de chiriaş.
în caz de neadjudecare la prima şedinţă, licitaţia se repetă în fiecare 

zi de vineri, la ora 10.
Taxa de participare la licitaţie este de 2000 lei şi garanţia de partici

pare de 20 000 Iei, care se depun la casieria cooperativei pînă în preziua 
licitaţiei,

în vederea selecţiei participanţilor la licitaţie, cererile vor fi depuse 
cu 5 zile înaintea licitaţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 106 Vaţa de Jos. (36)

1
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VÎNZARI-
CUMPARĂRI

•  VÎND m aşină - tocat 
carne, electrică (carmange
rie), -şpriţ c îrnaţi — capa
citate 12 kg. (mecanic). De
va, str. Bălcescu, nr. 8.

(2464)
•  VÎND apartam ent două

cam ere, Bucureşti, bdul 
M etalurgiei. Inform aţii tel. 
613898. (2679)
v «  VÎND Dacia 1310 TLX 
cu 5 trepte, an fabricaţie 
1888, 50 000 km, şi Dacia 
1310 TLX, an fabricaţie 
1887, 60 000 km cu 5 trepte. 
Inform aţii tel. 627902, după 
Ora 15. (2681)

•  VÎND convenabil a-
partam ent 3 camere. Si- 
Bieria, str. Fabricii, bl. 1, 
•c. A, ap. 17. (2674)

•  VÎND batoză electrică 
ou treier, stare bună. Jurca 
H elu sat Dudeşti, com. 
Luncoiu de Jos. (2675)

•  VÎND teren  agricol în
com una Sarmizegetusâ. In
form aţii — Haţeg, str. A. 
Vlaicu bl. A2, ap. 11, tel. 
T70S23. (2700)

•  VÎND grădină, posibi- 
Htăţi construcţii, ofer spa. 
ţiu  de închiriat. Tel. 628739.

(2673)
•  CUMPĂR pui Pechi

nez. Tel 619387, orele 9— 
|7 . (2454)

•  VÎND autoturism  ARO 
143 Diesel, nou. Inform aţii 
ţe l. 770216, Haţeg. (2457) 
i; •  VÎND • m aşină de si
fon  şi sucuri. Inform aţii 
tă i. 615189 după ora 16.

• (2466)
•  CANTINA „Condor" 

Deva (fost TCH) vinde 
Cartofi şi varză m urată 
tu b  preţu l pieţei. (2466)

•  VÎND sau închiriez 
jţhioşc metalic 95 mp. De- 
Va, P relungire Oituz, in 
sta la ţii apă, curent trifazic. 
In form aţii tel. 622920. (2432)
' •  VÎND cuptor cu mi
crounde, nou. Tel. 627154.
I /  (2677)

•  VÎND punte spate com
p le tă  Dacia 1300, cutie vi
teze Oltcit franţuzească. 
*29751. (2436)

•  VÎND videoplayer O- 
rion sigilat. Tel. 616620.

(2669)

•  VÎND apartam ent 4 
jam ere confort I sau schimb
eu  microbuz în tre  15—20 
locuri puţin  rulat. Relaţii 
tel. 647099. (2670)

•  VÎND m aşină înghe
ţa t#  (ungurească) şi doza
tor suc cu 4 braţe. Infor
m aţii Oradea, tel. 099/ 
135618. , (2676)

•  VÎND pian vienez,
coadă lungă, placă bronz. 
Deva, tel. 617080. (2671)

•  VÎND Rheopyrin — 
injecţii, Perclusone — 
capsule, Salazopirin — ta 
blete. Tel. 095/625044. (2672)

•  VÎND apartam ent 2
cam ere sau schimb . cu 
garsonieră zonă centrală 
plus diferenţă. Tel. 626680, 
orele 18—21. (2694)

•  SOCIETATE co
mercială vinde en 
eros făină albă. In
form aţii la tel. 612881

_ _  __  (£693)__

•  VÎND apartam ent 3 
camere, decom andate (două 
băi, telefon, balcon 12 m). 
Hunedoara, ştr. L ibertăţii, 
bl. 13, ap. 22, te l 714770.

(1392)

•  VÎND autoturism  F iat
1300, în circulaţie, eu pîese 
de schimb multiple. Tel. 
715423. '  (1394)

•  VÎND autoturism  Ford 
S ierra şi Audi 100 stare 
excepţională. Relaţii Hu
nedoara, tel. 720957. (1395)

•  SC Eurom arket O-
răştie vă oferă en gros 
şi en detaille televi
zoare color N.E.I. 
<90 programe, compo
nente Philips, garan 
ţie Un ap) la cel mai 
mic preţ posibil. In
form aţii tel. 095/647361, 
orele 8—19. (2699)

•  BRATU & TABA-
CU SNC oferă cum pă
rătorilo r televizoare co
lor G oldstar : 40 cana
le program abile, te 
lecomandă, garanţie un 
ăn, preţ avantajos. In 
form aţii Deva, str. 
Victoriei nr. 4 (Casa 
de cultură) sau la tel. 
0956/19310. (2465)

•  VÎND casă şi anexe 
Crişcior. Calea Zarandului, 
nr. 106, tel. 95/656474. (2684)

•  VÎND apartam ent 2
camere, Micro 15, telefon 
629116, Deva. (1986)

PIERDERI

•  PIERDUT leg itim aţie- 
handicapat nr. 690, pe nu 
mele Goia Loghin. Se 
declară nulă.

•  PIERDUT carnet s tu 
dent, pe numele M unteanu 
Costel. Se declară nul.

(1396)

•  PIERDUT filă CEC
lim ită sum ă cu nr. 857354, 
în valoare de 290200 lei, a- 
parţinînd Filialei Electro- 
centrale Deva. Se declară 
nulă. (2461)

ÎNCHIRIERI

•  CAUT garsonieră de 
închiriat. Deva tel. 625450.

(2696)

OFERTE 
DE SERVICII

•*»#**••*•*»*»•*«***«* ****
•  IMPEX SIBIU

efectuează transport 
de persoane pe ruta 
Sibiu — Deva — 
Nurnberg — Frankfurt 
— Koln — Dusseldorf 
şi retur Informaţii la 
tel. 092/411300, 092/
414979. (d.p.)

rW t * * ****** ***** **'**»'*:**•*#. '

•  SC UNIVERSAL IM-
PEX EXP SRL Deva efec
tuează transport m ărfuri (1 
tonă) sau persoane (8) în 
Austria. Inform aţii tel. 
613898. (2679)

•  ANGAJAM vînzători
am bulanţi. Tel. 612362, De
va. (2685)

•  INCOTA Atlas Reisen 
Sibiu efectuează transport 
persoane şi pachete pe ru 
ta  Sibiu — Deva — Praga
— N urnberg — Heilbronn
— Stuttgart, în datele de 
14—24 februarie 1993. In 
form aţii şi înscrieri la te
lefon 618882, orele 16—21.

(173)

DIVERSE

•  CU autorizaţia nr. 6983, 
a luat fiinţă Asociaţia fa 
m ilială „T ina“, cu sediul 
în Turdaş, nr. 3; avînd ca

obiect de activitate com er
cializarea m ărfurilor ali
m entare, nealim entare, tex 
tile, încălţăm inte, băuturi 
alcoolice, dulciuri etc.

(2667)

COMEMORĂRI

•  ASTĂZI, 11 fe
b ruarie  1993, se îm pli
nesc doi ani de cînd 
buna noastră soţie, 
m am ă şi bunică 

EUGENIA RADU 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna. Dormi în 
pace draga noastră.

(2678)

DECESE

•  CREDINCIOŞII 
Parohiei Teliuc îşi 
exprim ă recunoştinţa 
şi aduc un ultim  pios 
omagiu celui care a 
fost P reo tu l Iconom 
Stavrofor '

VIOREL SUCIU 
Ceremonia de îrunor- 
m întare are loc în  Bi
serica Ortodoxă Teliuc, 
astăzi, la ora 14. (2689)

•  FAMILIA îndu
rera tă  anunţă înceta
rea din viaţă a Preo
tului Iconom Stavro
for

VIOREL SUCIU
după o scurtă şi grea 
suferinţă. Viu şi veş
nic va răm îne sufletul 
lui bun în inim ile 
noastre. Veşnică sâ-i 
fie pomenirea. (2689)

•  COPLEŞITA de
durere, fam ilia dr. 
Haiduc anunţă dece
sul celei care a fost o /  
bună mamă, soacră1 
şi bunică* j
ROZALIA STANCftl

Înhum area a s tă z i /11 
februqrie, in cim iŞrul 
ortodox din Brad. 
Dumnezeu s-o odih
nească ! (188)

•  SINCERE condo
leanţe şi întreaga com
pasiune familiei Ciobo- 
ta ru  greu încercată 
p rin  pierderea neaş
tep tată  a  dragei, lor

MARIANA 
CIOBOTARU 

Dumnezeu s-o odih
nească în  pace. Fam i
lia Resiga din Fornă- 
dia. (2703)

I REGIA AUTONOMA MUNICIPALA [
I d e  g o s p o d ă r ie  c o m u n a l a  s i  l o c a t iv  a  I
{ HUNEDOARA I
I ANUNŢA [
I Sistarea furnizării apei potabile în data d e | 
1 15 februarie 1993, între orele 7—18, în zona ■  
|  O.M., Micro VI, Micro .VII, pentru revizii-1

I reparaţii la postul trafo din staţia Ciuperca. I
(90)!III

SOCIETATEA COMERCIALA 
„MARMOSIM” S.A. 

str. Cuza Vodă, nr. 24

I vederile contractului colectiv de muncă în vi
goare.'-;,/; ■ /

I Relaţii suplimentare la telefon 60851, inte-1 
ridr 22. *

I SC AGROMEC SA BAIA DE CRIŞ j
Organizează licitaţie în ziua de 24 februarie ■ 

I 1993, ora 10, şi apoi în fiecare zi de luni, pînă I

I la epuizarea stocurilor de utilaje propuse pen-1 
tru vînzare. Utilajele scoase la licitaţie s în t: J 

|  tractoare U 650 M ; ifron 204 D ; pluguri P2V; |

5* grape stelate ; cultivatoare; maşini de plantat!
cartofi ; tăvălugi ; semănători păioase ; combine * 

I cereale C 12 ; combine furaje EÎ—281 stare nouă; I 
1 prese de balotat şi şasiuri remorcă. I
‘ Taxa de participare este de 500 lei la în- ■ 
I scriere şi 10 la sută din valoarea utilajului so-1 
|  licitat cu 3 zile înainte de data licitaţiei. J
; Relaţii suplimentare la sediul S.C. AGRO- J 
|  MEC S.A. Baia de Cris, str. Calea Moţilor, nr. |  
|  11, telefon 107. ' ’ (170) j

RENUMITA FIRMA

TUNGSRAM
se află şi in judeţul Hunedoara, 
prin UNICUL DISTRIBUITOR

M A G A Z IN U L  “K O N YA "
bu lev ard u l B ecebal, bloc l), telefon tV‘>5 <v2.6J,9(> 

oferă en-gros şi en-detail 
surse de iluminat casnic, public şi industrial-
•  Becuri de uz casnic - dare, mate,color

•Tuburi fluorescente -20W, 4(IVV, 65VV

•Becuri de iluminat public cu vapori de mercur cu 
autoaprindere - 160VV, 25<l\\

•Becuri auto- toate tipurile, inclusiv hatogeue.

•  Becuri fulo, becuri speciale - _W)0\V, 5IH)VV, ISbOW

Durată de funtronare mărită ! înaltă 
luminozitate î ' •
Aşteptăm comenzile onoratei clientele la 
adresa mai sus menţionată. (182)

S.C. OUASAR ELECTRO S.R.L. DEVA

bdul Decebal, bl, R parter, tel. 611261 
Vinde /
•  instalaţii recepţie satelit
•  televizoare color marca Goldstar, Me-

gavision, NEI, diagonala 51 cm. :f243|

1 1II i
I Organizează concurs pentru ocuparea unui I )

post de contabil şef. !  \
I Se primesc economişti — absolvenţi ai Fa-1 l
■  cultăţii de Finanţe şi Contabilitate, cu o vechime I ţ 
I în specialitate de 5 ani. , § • l
| Angajarea se face în conformitate cu pre-1 /
~  iTArl-AaîIzt AA«i4<tAnl*«lt»S aa^ aIÎ-ct /Ia nstlriAA ir» Ifi_ ■  /

! !
H  1

S.C. „CARMETAPLAST“ DEVA S.A. .

Vă oferă spre vînzare : , . r
Piese de schimb auto şi utilaje agricole
•  elemenţi pompă injecţie ; |
•  pivoţi fuzetă ; * • , / ,
•  prezoane roţi; ■>
•  arbori planetari;
•  ax abricht;
•  ax circular;
•  moară universală de furaje.
Produse din mase plastice şi confecţii tex

tile
•  nasturi poliester gr. I, nr. 18—32;
•  nasturi poliester gr. V, nr. 18—36;
•  nasturi poliester P. 23, T. 24, T. 32 (pen

tru pantalon, salopete şi halate);
•  prelate pentru orice tip de autovehicule;
•  huse de protecţie pentru maşini-unelte. 
Materiale de. construcţii
•  terăsit în diferite culori;
•  mozaic calcar;
•  filer calcar.
Agregate de carieră
•  cribluri;
•  piatră spartă;
•  piatră fasonată, calupi, pavele, borduri. 
PREFABRICATE DIN BETON : stîlpi gard,

plăci panouri, dale, borduri  ̂ bandaje mină.
Executăm la comandă : construcţii metalice 

cu o greutate de pînâ la 25 tone.
Informaţii sau comenzi la adresa :
Deva, str. Em. Gojdu, nr. 73, judeţul Hu

nedoara.
Telefoane : 95/627106, 627107, int. 38 ; 95/ 

613326 — Secţia mase plastice Deva. i; ,
Telefon C.F. r 981/616 ; 472.
Fax : 25386 ; Telex : 72266.
S.C. „CARMETAPLAST“ DEVA S-A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
HUNEDOARA

Face cunoscută schimbarea denumirii unor 
străzi din municipiu, după cum urmează :

•  Str. Dr. P. Groza şe schimbă în str. 
CONSTANTIN RURSAN.

•  Str. Grigore Preoteasa se schimbă în str. j 
GEORGE VULCANESCU.

Instituţiile în cauză şi locatarii străzilor ' 
nominalizate urmează să procedeze la schkn- I 
bările ce se impun conform cu noile denumiri. I

(82)1
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