
. Acost^aesle un adevăr ce 
s-d desprins eu I t
din atlunăreâ ce a  avut loc 
sâmbăta trecută la Casa-de 
cultură "din .Deva cu pri* 
lejiil constituirii.Consiliului 
consultativ al agriculturii 
din judeţul nostru. Chiar 
dacă unii, în glumă, au 
numit-o ca fiind o plenară 
lărgită cu activul, aduna
rea a dezbătut probleme 
esenţiale pentru prezentul 
şi viitorul agriculturii hu- 
nedorene.

Să spunem deschis, demo
cratic, fără menajamente, 
orice probleme care-i fră
mântă pe ţărani şi agri
cultori în perioada de tran
ziţie, chiar dacă deranjează 
sau nu avem acum răspuns 
la ele. P.D.S.R., este ade
vărat. cu întârziere, s-a 
gândit să se ocupe mai

Agricultura rte po
scoate din necazuri

insistent şi organizat de 
agricultură, de valorifica
rea potenţialului ei de in
teligenţă şi a bazei ma
teriale, pentru a asigura 
din resurse interne hrana 
poporului şi a crea uc.e.s 
disponibilităţi pentru ex
port. S-a constatat că. pe
riodic şi conjunctura!, se 
creează artificial criză de 
produse zahăr şi ulei 
îndeosebi, uneori carne şi 
brânzetui'j — deşi fabricile 
dispun de stocuri mari, 
existând, credem, alte in
terese în joc. în acest an 
producţia agricolă, în spe

cial la cereale, a fost bună. 
Nu pentru asta a fost 
schimbat ministrul agricul
turii. Ministrul a avut şi 
vina de a nu fi stabilit 
(împreună cu ministrul fi
nanţelor — n.n.) la timp 
preţul cerealelor, întârziin- 
du-se recoltatul şi plata, 
ceea ce a dus la pierderi, 
deci să vedem şl pierderile, 
nu numai câştigul. Respec
tând principiul democratic, 
componenţa forumului agri
culturii se va constitui în 
viitor de jos în sus. Agri
cultura ne poate scoate 
din necazuri, dându-ne si

„ . vieţi), însă tre
buie să-i'ajutăm  cu ade
vărat pe ţărani.' Vom re- 
iSptâ toate criticile şi pro- 
punerile, cei. ce le fac ur
mând să primească răs
puns în scris asupra solu
ţiilor şi modalităţilor de 
rezolvare, (dl. Nicolae Ră- 
dulcscu Botică, din par
tea conducerii P.D.S.R.)

Avem obiective impor
tante de realizat in campa
nia agricolă de toamnă, în
tre care de însămânţat pes
te 26 000 ha cu cereale 
plioase şi de strâns recolta 
de pe mai mult de 25 000 
ha. Asigurarea producăto
rilor agricoli împotriva ca-

NICOIAE TIRCOB 
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Mobilă de Brad la export
— 4 Mc loan Pocnar, sec

ţia de mobilă din Brad a 
avut si are un renume in 
industria de profil.. Pentru 
cioc mai lucraţi in pre
zent?

— producţia pc care o 
realizăm, la ora actuală, 
este destinata pentru 1 ex
port. Am lucrat. pentru 
Germania iar în prezent 
majoritatea lucrărilor noas
tre jau drumul Franţei, 
undo avem doi parteneri 
prin intermediul cărora ex
portăm măsuţe, etajere, co
mode de pantof; cu posi
bilitatea înt'r-un viitor a- 
propiat de a ne lărgi gama 
produselor pe această piaţă. 
Ubci, în perspectivă ar mai 
ti încă patru produse pc 
care să ic oferim partene
rilor noştri -pentru a ti 
vândute pc relaţia Fran
ţei.

— ('arc este situaţia e- 
conoinico-financiară a Fi
lialei de mobilă Brad până 
in prezenţ?
‘ — în primele cinci luni 
ale anului a mers binişor, 
cu un mic profit pentru ca 
în lunile iunie şi iulie să 
stagnăm, printre cauze 
numărându-se si vacanţele

de vară ale - pai tenacilor 
noştri, care stopează a- 
proape o lună şi jumătate 

•activitatea. în prezent însă 
am ajuns ia zi cu comen
zile. Problema cea mat 
dificilă rămâne blocajul e- 
conomico-f inanciar, - unii
parteneri la gare le-am li
vrat mobilă ne plătesc 
numai după două-trei lupi,, 
timp în care ara fi putut 
relua producţia şi evident 
lucrurile ar fi stat mai 
bine. Tot din această ca-; 
uză, în ultima perioadă, 
am avut probleme ca plata 
salariilor, neîncadrându-ne 
în termenele stabilite, de 
unde au fost şi discuţii în 
rândul lucrătorilor noştri. 
Tot datorită comenzilor â 
fost necesar să ne restrân
gem activitatea existând şi 
situaţii când am fost - ne 
voiţi să apelăm la con
cedii fără plată. Datorită 
mecanismului economico- 
financiar existent, al blo
cajului în special, sun
tem nevoiţi să apelăm la 
credite ale căror dobânzi

CORNEL POENAR

(Continuare in pag. a 2-a)

Prefectul
Di PRESA

h contra

invers
Ordinul Prefectului ’ ju

deţului Hunedoara de sus
pendare din funcţie până 
Ia lămurirea unor aspecte 
juridice ale activităţii de 
ordonanţator de credite şi 
altele a preşedintelui Con
siliului judeţean, măsură 
prevăzută în Legea 69/1991 
şi pentru; a cărei aplicare şi 
ziarul nostru a militat stă
ruitor, a născut reacţii pro- 
şi contra. Fiecare din cei 
dbi mari ai judeţului a 
simţit nevoia şă se explice 
în faţa opiniei publice. 
Şi pentru că explicarea 
faţă în faţă cerută şi ob
ţinută de postul de tele
viziune „Devasat“ în seara 
zilei de 6 septembrie a- 
memnţase să se. transforme 
într-un fel de „revoluţie 
română în direct", a doua 
zi, miercuri, 7 septembrie, 
fiecare din protagonişti 
şi-a organizat propria con
ferinţă d? presă. Spune 
multe asta despre climatul 
de conlucrare care _ s-a 
instalat între ceîe două 
insţituţii ale puterii de la 
nivelul judeţului. Că a- 
ceastă stare dG spirit s-a 
transmis si funcţionarilor 
aparatului celor două insti
tuţii o atestă şi următoa
rea secvenţă anecdotică. 
Ne-am interesat miercuri 
înainte de masă, la corn-, 

-partimentul de resort al: 
Consiliului Judeţean, asu
pra temei conferinţei de 
presă a preşedintelui sus
pendat. Când ne-am ex
primat nedumerirea de ce 
nu s-a organizat o confe
rinţă de presă comună;, 
funcţionara de la celălalt 
capăt al firului ne-a răs
puns; „Comună? Noi şi 
prefectura?!" O rugăm să 
ne ierte pentru faptul de 
a-i fi redat aici replica, 
dar era în tonul domniei 
sale atâta nedumerire de 
parcă ne-ar fi în trebat: 
..Credeţi că focul şi apa 
pot convieţui?"

Cu aceste consideraţii de 
ordin general să trecem la 
evenimentele propriu-zise. 
Mai întâi despre conferinţa 
de, presă a domnului pre
fect, Georgel Răican, a- 
Ceasta desfăşurându-se pri-' 
ma.

Cum era normal, domnul 
prefect şi-a susţinut moti

vaţia ordinului de suspen- 
" dare emis, bazat pe preve

derile art. 46 şi 70 din 
Legea nr. 69/1991. Domnia 
sa f a  informat pe ziariştii 
prezenţi că în cadrul atri
buţiilor sale conferite prin 
lege Camera Judeţeană de 
Conturi a controlat acti
vitatea financiară pe doi 
ani financiari — 1992 şi
1993 — a Consiliului Ju-< 
deţean. Constatările făcute 
au determinat luarea mă
surii suspendării.

„Vă pot spune — afirma 
domnul prefect — că s-au 
încălcat cu bună ştiinţă 
legile financiare, obligaţia 
morală de a chibzui când 
şi cum sc foloseşte banul 
public.

Măsura — ordinul 107/
1994 — este una asigura- 
torie. pentru ca atâta vre
me cât se află în judecată 
şi cercetare atât de ' Cole
giul jurisdicţional al Ca
merei de Conturi cât şi 'a 
parchet, trebuie să înlăture 
bănuiala că, prin funcţia 
ce o deţine, ar influenţa 
cele două organisme. De
spre această măsură am in
format guvernul, care a 
aprobat-o, urmând ca la 
sfârşitul săptămânii vii
toare Consiliul Judeţean 
să-şi aleagă dintre vice
preşedinţi — un preşedinte 
care să conducă cu dele
gaţie treburile judeţului".

Tirul întrebărilor ziariş
tilor a ţintit multe aspecte 
colaterale .ale măsurii lu
ate, inclusiv dacă are sau 
nu conotaţii politice, fapt 
negat categoric de domnul 
prefect

Una dintre întrebările a- 
dresnte de ziarul „Cuvân
tul liber" se referea Ja le
gitimitatea alegerii dom
nului Costel Alic în func
ţia de preşedinte al Con
siliului Judeţean, în con
textul când nu avem cu
noştinţă ca domnia sa să 
se fi confruntat cu marele 
electorat la alegerile . lo
cale din 1992 iar, potrivit 
prevederilor art. 97 din 
Legea 69/ 1991, nu avea 
voie să candideze pentru 
asemenea funcţie, domnia

ION CIOCLEI 
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Ouna pe z i
Proverb „eosmetizat":

•  Umblă cu cioara machiată. •'
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('58) şl Răducioiu

Vineri. 9 septembrie
•  Au trecut 251 zile 

din an, au mai rămas 
114.

* •  Sfinţii ioachim şl 
Ană, părinţii Maicii 
Domnului.

•  122 de ani de la 
moartea lui Avram 
iancu.

•  9/21 septembrie 
1886. Se adoptă la 
Berna Convenţia pentru 
protecţia operelor lite
rare şi artistice (intră 
în vigoare ţn România 
la 5/17 dec. 1887). 
• • • • « • • • • • • a .

D. Petrescu 
(’88). (S.C.)

0  Seminar. în organizarea Mi
nisterului Tineretului şi Sportului 
la Costineşti are loc în perioada 
8—11 septembrie a.c. seminarul 
cu tema „Presa pentru tineret". 
Vom reveni cu amănunte. (V.N.)

0  România — Azerbaidjan
3—0. în preliminariile Campio
natului European de fotbal, re
prezentativa noastră a învins 
miercuri la Bucureşti pe selecţio
nata azerilor eu 3—0 prin goli
rile înscrise de Belodedici (’44),

‘.VAV.VW^AVAV

„Crişbus" Brad, dar, de o pe
rioadă de timp, autobuzul care 
pleca din Brad la Vaţa Băi la 
ora 7,30 a fost suspendat. Oare 
se va găsi cineva să-l repună în 
circulaţie gândindu-se la acei 
oameni bolnavi care aşteaptă în 
fiecare dimineaţă pe marginea 
şoselei în apropierea gării un 
binevoitor particular sări ducă la 
destinaţie? (A1..J,)

0 Buruienile-şi fac de cap. 
Aceasta este situaţia generală, 
se pare pe ţară, de-a, lungul căi
lor ferate. Motivele ar fi mai 
multe. Ori nu mai sunt coase, 
ori aceste „furaje" nu mai au 

tă de către locuitorii din zonă, care căutare în ultima vreme, orj nu 
îşi tămăduiau suferinţele de- maj sunt bani, ori nu se şue; a 
plasându-se cu autobuzele S.G, cui este proprietatea respectivă.

0  Concurs^ de pescuit. Mâine, 
10 septembrie, Asociaţia Handi
capaţilor Neuromotori din ju
deţul Hunedoara organizează, pe 
malul drept al râului Mureş, în 
amonte de barajul de la Mintia, 
concurs de pescuit. Vor participa’ 
alături de hunedoreni şi membri 
ai aceloraşi asociaţii din judeţe 
limitrofe. Plecarea se face de la 
sediul A.H.N. din Deva,' str. 
Andrei Şaguna, 1. (E.S.)

0  Până nli demult exista. Sta
ţiunea Vaţa Băi este bine cunoscu-

Indiferent de motiv, o schimbare 
a macazului, cel puţin pentru 
impresie, este necesară. (N.T.)

© Se înfruptă ca din averea 
lor. Deşi anul a fost destui de 
bogat, în multe localităţi, dar 
mai cu seamă în - Crişcior unii 
sunt puşi pe fapte mari „uşu
rând" pe adevăraţii proprietari 
de unele produse agricole. Re
cent aici s-au sesizat* proprietarii 
că pe timp de noapte au început 

.să fie sustraşi ştiuleţi de po
rumb, dovleci, precum şi fâneţe 
din clăile adunate pe holde. Oa
menii au început să facă de 
pază pe timp de noapte cu sco 
pul de a-i depista şi a-i face de 
ruşine. Deci, ateotie amatori ! 
(AU.)
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Numai în bună înţelegere 
face treabă bună"

»f

Vorbele acestea nj le-a 
- )us dl. Dorin Drăgoescu, pa- 

rontil firmei „Metal-Ex- 
pres“, în cadrul une; dis
cuţii ce am avut-o recent 

’cu dumnealui, la noul şi 
modernul sediu al firmei.

— Cum merge firma, dle 
Drăgoescu?

-» Nc. străduim să fa
cem pentru oamenii acestui 
judeţ, pentru oricine ape
lează la noi, lucruri trai
nice, frumoase. Nu ne aba- 
ţni cu nici un milimetru 
je Ia această cerinţă de 
jază a zilelor noastre. La 
noi se munceşte cu plă
cere, disciplinat, fără nici 
un rabat de la calitate. 
Cele de mai sus sunt de
viza eu care lucrăm şi eu, 
ca patron, şi ceilalţi oa
meni. p

Împreună cu patronul 
„Metal — Expresului**, pre
cum şi dnii ing. Iuliu Ti- 
mofte, directorul unităţii, 
ec. Laurenţiu Maier, con
tabilul şef, am trecut, sâm
băta trecută, pe la câteva 
puncte^ de lucru. Era sfâr
şit de'săptămână, cum 
ziceam, sâmbătă, dar în 
toate şantierele se lucra, 
aşa fără să o ceară patro
nul, ci din voinţa oameni
lor, convinşi că au o treabă 
le făcut şi trebuie s-o 

facă foarte bine şi s-o fi" 
laiizeze cât mai repede.

Primul popas, la Teatrul 
de Estradă din Deva. Aici 
lucrările sunt avansate — 
se execută, cum se ştie, 
reparaţia capitală a clă
dirii — dar s-au oprit- Deo
camdată. De ce? Fiindcă 
beneficiarul nu are a 
câta oară 7 — bani. Oame
nii de pe şantier au fost 
detaşaţi la alte puncte de 
lucru, unde sunt bani şi 
este front de lucru. Dl. 
patron ne spune:

— Avem promisiuni că 
în scurtă vreme conduce
rea teatrului va primi fon
duri. Vrem să facem aici 
lucrări care să fie ad
mirate de cei ce vin la 
spectacole. Maistrul Popa 
şi oamenii lui, toţi mese
riaşi de clasă vor lăsa 
în Urma lor lucrări minu
nate, trainice.

La Filiala din Brad, con
dusă de dl. - ing. Vasile 
Savu, nu ne oprim decât 
câteva minute. Pe şantiere, 

-la faţa locului, este mai 
interesant. îi găsim aici 
pe dnij Paşcalău şi Co- 
dilă, care coordonează Lu
crările la noul punct ter
mic şi la extinderea unuia 
mai vechi. Ing. Iuliu Ti- 
mofte sublinia:

— După cum lucrează 
oamenii noştri vor asigura 
brădenilor apă caldă şi 
căldură înainte de terme
nele înscrise în contracte.

In t r -o  b u n ă  c o la b o ra re
In Sarmizegetusa aplica

ta Ligii fondului funciar 
. a încheiat în satul Brea- 
zova, unde s-au dat şt ti
curile de proprietate şi se 
află spre* finalizare în satul 
de reşedinţă ât comunei. A- 
•est fapt se datorează, în
tâi de ţoate, strădaniei de
puse îtf*mod donstant şi in- 
-istent' 'âe '' consiliul local 
şi de primărie; care uritlă 
: esc ca oamenii să-şi re- 
ntre în drepturi, ca şi 

participării Ia această ae- 
iune de mare amploare şi 
nsemnătate ac e lo r trei 

specialişti de la camera a- 
jricolă — soţii Elena şi 
iheorghe Vrânceanu şi dna 

! .uizas Lupescu. Dl. Adam 
orui, primarul comunei, 

considera:
— Există o colaborare, 

pună între noi şi camera 
agricolă, nu numai în ce 
priveşte aplicarea Legii 
.ondului funciar, ci şi In * 
ilte domenii.

Cei trei specialişti agri- 
■oli participă efectiv la mă

surarea pământului, la stin
gerea uriiîr WCîffţSîegeri ce 
ipar între oameni Aşa se 
face că în localffâte n-au 
apăruţ .nemulţumiri de 
mare amploare care să a- 
: ungă în faţa instanţelor de 
judecată, iar oamenii îşi lu- 
•rează pământul cu price-

(Urmare din pog. 1)

imitaţilor naturale este o 
erinţă esenţială a perioa

dei actuale. Capitalizarea 
•omplexelor pentru creşte* 
rea porcilor şi a' păsărilor, 
precum şi protecţia produ
cătorilor agricol; constituie 
ibiective importante pen
tru asigurarea securităţii 
alimentare a populaţiei. 
Privatizarea agromecurilor 
şi găsirea unor modalităţi 
do integrare a producăto
rilor agricoli cu cei ce 
prelucrează produsele a- 
grîcoîe ar aduce un inte
res sporit faţă de valorifi
carea potenţialului agricul 
turii. Sperăm ca până la

pere şi hărnicie. îl lucrează 
cu animalele, dar sporeşte 
mereu numărul maşinilor şi 
utilajelor . agricole. Numâ 
rul de tractoare, de pildă 
a trecut de 30.

TRAIAN SONDOR

— La alimentarea cu apă 
a comunei Sîntămăria-Or- 
lea, la cele de canalizare, 
lucrările se desfăşoară în 

bune condiţiuni — intervine 
dl. Dorin Drăgoescu. Eu, 
fiind născut şi crescut pe 
aceste meleaguri, vreau să 
le facem oamenilor lucruri 
temeinice. Aşa cum vă 
spuneam cu câteva luni 
în urmă, firma „Metal Ex 
preş", oamenii ei pot exe
cuta lucrări de orice fel, 
oriunde în judeţ şi în ţară.

— Ziceaţi de oameni. 
Cât câştigă, dle I.auren- 
ţiu Maier? î i , î,
; —Dl. patron .Dorin Dră-
goescu este un om cu su
fletul deschis.. Le cere oa
menilor să-şi facă datoria 
cât mai bine şi le asigură 
venituri frumoase.. Sunt 
foarte mulţi oameni care 
iau lunar 500 000 de lei, 
Mai reţineţi că fiecare an
gajat primeşte zilnic, gra
tuit, o masă caldă consis
tentă.

— Eu — intervine din 
nou patronul — mă ghi
dez după un principiu: an

gajez diferite lucrări — prin 
1 iei talie, binetnţeleş. Le spun 
apoi şefilor 1 de formaţii, 
de fapt, tuturor lucrătorilor 
ce anume avem de făcut, 
cum şi în cât timp. Apoi 
începe treaba. Eu nu stau 
Ia spatele oamenilor să-i 
mân din urmă. Cât, cum 
şi când muncesc oamenii 
nu are importanţă. Dar 
atunci când o formaţie are 
de făcut o treabă, lucrează 
până seara, unii şi sâm
băta şi duminica, fără să 
le-o cer. Când termină- ce 
şi-a asumat, formaţia res
pectivă îşi ia banii.

‘ * GH l NEGREA 
TRAIAN BONDOR

Părintele Ioachitn Dan
ciu îşi are parohia în sa
tul Almaşu Mic de Mnnte 
(Balşa). Este un om plin 
de viaţă, care nu pregetă 
nici o clipă să se, ocupe 
de biserica în care ofi
ciază duminică de dumi
nică serviciul religios. 
Bun gospodar, păruitele 
Ioachhn Danciu este, deo
potrivă, un om luminat, 
deschis, conştient că poate 
face mai mult pentru 

spiritualitatea locală, Gân- - 
dul său de om cumpănit 
l-a îndemnat să amena
jeze in propria xcasă o 
colecţie etnografică în 
care să fie inclusă o mul
ţime de obiertc de mare 
preţ. în Lumea satului 
hunedorean.

întâlnim icoane pe Sti
clă, unele având o ve
chime de secol XVIII. 
Numeroase sunt obiectele 
de ceramică, extrem de

interesante — cănceie, 
blide ctt două toarte vechi 
de peste un secol. Pen
tru Starea Unire de ta 
Alba lulîa s-au confec
ţionat, la acea vreme, căni

Un preot 
de sat

împodobite cu Tricolor. 
Ei bine, părintele Ioa- 
chim Danciu posedă şi 
expune" patru astfel de 
cănj împodobite cu Tri
color, impresionante, fără 
îndoială, pentru semnifi
caţia lor şi modului îp care 
ai| fost gândite şi conce
pute. Mai sunt expuse 
blide de diverse forme. 
Ulcioare de apă ş,a.

Aista»! de ceram ică, ţe - i  
săturife ş l obiectele de 
port ocupă un loc soarta. 
R eţine atenţia culm ea cu  
tindele, patul cu covoare 
şi perne» bula de zestre cu  
oprege, cătrânţoaie, ciu- 
paguri, baticuri, broboade 
de cap, costume Complete j 
de femei şl bărbaţi 

Impresionante sunt u- 
neltele agricole specifice 
localităţii şi zonei. Păiu- 
rnerăm câteva dintre a- 
cestea: imblăcii. felcasă, 
ceaclău, nelipsitele picio
roange pentru vremea rea.

în colecţie mai pot fl 
întâlnite monede vechi, 
medalii, cutii de chibri
turi ş . . l  Toate vorbesc 
despre aceeaşi pasiune a 
unui preot de sat, anima
tor. deopotrivă, al vieţii 
religioase şi spirituale a 
localităţii. Tot respectul, 
dle părinte!

MINEI BODEA

[i

Dureri de cap peptru săteni
PORUMBEL IN PERICOL

După ce au fost atinse,de 
secetăi aceasta afectând ne
gativ recolta, acum porum
bul este „bântuit" dc tot 

Telul de vizitatori. Unde 
nu sunt mistreţi, cum este: 
cazul lanurilor din jurul 
oraşelor, spre exemplu, 
apar culegătorii nepoftiţi. 
Mai ales când ies din 

"schimburi- de pe tâ fabrici
le din Orăştie, unii dau 
iama în lanuri şi amenin- 
ţându-i pe cei ce se încu
metă să mai facă pauză că 
îi „scaldâ-n" Mureş, îş] 
burduşesc sacoşele.

Este un mare păcat să 
fie dijmuită munca cinstită 
a producătorilor agricoli, 
chiar dacă sunt eî indivi
duali. O fi oare furtul un 
obicei incurabil.la români?

SPRIJIN prom is

Răspunzând sesizărilor a- 
gricul lorilor din măi multe 
zone ale judeţului unde 
mistreţii îşi cam fac de 
cap eu porumbul, dl» di
rector al Filialei Silvice 
Deva ştia exprimat dispo
nibilitatea să contribuie la 
limitarea pagubelor.- In a- 
cest sens, pe lângă sesiza
rea oportună a cazurilor de 
, invazie? se pot organiza 
goane sau chiar vânători 
în tot timpul anului, , ne

aproape decât sarea, este 
■greu de presupus că fiecare 
cîescător de animale se 
poate deplasa până la sa
lină să-şi asigure cantităţile 
de care are nevoie în gos
podărie.

Problema are totuşi o 
Soluţie. Dl. ing. Romeo 
Korb, director la Direcţia 
judeţeană pentru agricul
tură şi alimentaţie, ne-a 
spus că prin centrele a- 
grieqle locale se poate sta- 
bili necesarul pe localităţi, 
şi, contra cost, se asigură 

existând jtiici un interes sâ mijloace de transport pen- 
f ie rhehţîntjtt Un efeCtiv de * u ca din hfcl o "Ifecaîîtate
mistreţi mai mare 
cel critic admisibil.

decât
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s a r e a  BULGARI

Dl. Ioan David, crescă
tor de animale din Criş- 
cior, s-a prezentat la re
dacţie pentru a ne expune 
O ; mare durere a oamenilor 
de la sate, fapt ce ni s-a 
confirmat şi din alte zone. 
Este vorba despre asigura
rea sării bulgări necesară 
animalelor, produs care lip
seşte cu- desăvârşire de 
multă vreme din magazi
nele săteşti. Cum coopera
ţia de consum nu mai este 
interesată să blocheze fon
duri băneşti în această 
marfă, animalele sunt puse 
la regim fără sare. Aşa se 
întâmpla cu bovinele şi cu 
ovinele în special. Cum şi 
transportul este mai scump

să nu lipsească sârba bul
gari.

drum uri
IMPRACTICABILE

Ploile torenţiale şi inun
daţiile ce nu avut loc pe 
Valea Grădiştei au stricat 
multe drumuri şi poduri 
din zonă, făcându-le im
practicabile.

Dacă nii se înţelege ne
cesitatea ca acum să fie 
asigurate fonduri şi măsuri 
pentru refacerea stricăciu
nilor, la eventualele feno  ̂
mene naturale de proporţie, 
se amplifică rupturile şi 
dărâmăturile, ceea ce eşte 
un semnal db alarmă care 
trebuie luat şi înţeles ca 
atare de către factorii res
ponsabili.

NICOLAE TIRCOB

de Brad la export

Agricultura ne poate scoate din necazuri
sfârşitul acestui an să fie 
date circa 20 000 titluri de 
proprietate (dl. Iustin Va- 
siu, director general al Di
recţiei judeţene Hunedoara 
pentru agricultură şi ali
mentaţie).

Avem probleme cu mis
treţii, cu lipsa reproducăto
rilor şi cu curăţatul păşu
nilor, care se împăduresc. 
Ar fi bine să se dea un 
preţ mai bun pentru tă- 
uraşi, pentru că altfel 
mulţi sunt sacrificaţi clan
destin (Aurel Alic, prima
rul comunei Topliţa).

Dacă cineva, acolo sus,

mai iubeşte agricultura, să 
se gândească şi la situaţia 
juridică a fostelor A.E.I., 
care mai există. De ce nu 
se gândeşte nimeni să ca 
pitalizeze şi complexele 
pentru creşterea bovinelor 
şi ovinelor? Dacă se pro
mite ceva, cum este ®u 
primele pentru viţei, gu
vernul să aloce fondurile 
necesare, să se ţină de 
cuvânt. Ceva trebuie schim
bat ' tn finanţare şi credi
tare (dr. Mire ea Sumei, 
agricultor, comuna Densuş) 

în organismele noi ale a- 
griculturii să fie cuprinşi

mai mulţi ţărani. Să fie 
reglementai mai judicios ra
portul de preţuri la grâu, 
sămânţă şi pâine, având 
în vedere că eu am primit 
230 lei/kg, făcând şi trans
portul la bază, dar pâinea 
vine în sat cu peste 1100 
de lei/kg. Agromecurile 
să-şi facă mai bine dato
ria, având în vedere că 
e’Xecută tihele lucrări la 
tarife, mari şi nu de cali
tate (Ioan Crişăti, agricultor 
dirt Sălciva).

Participanţii la discuţii 
au mai adus în atent:- oro 
bleme legate de apii^urea

(Urmare din pag. t)

nu sunt uşor de suportat 
şl care ne afectează în mod 
direct activitatea.

-■* Feîtini că aţi amin
tit de o restrângere de ac
tivitate, care an ■ fost impli 
caţille asupra personalului?

Legii 18/1991, în special 
cu referire la păduri, asi- 
gurarea seminţelor şi des
făşurarea campaniei de 
toamnă, finanţarea agri
culturii, acordarea de cre
dite cu dobândă subvenţio
nată şi agricultorilor parti
culari, dezvoltarea acti
vităţii de agroturism, .asi
gurarea de facilităţi locui
torilor din zonele montane 
Activitatea curentă a Con

siliului consultativ al agri
culturii din judeţul nos
tru este condusă de un co
mitet director şi un birou 
permanent,. eare-l au la 
conducere pe dl. ing. Iustin 
Vasiu. ,

„ — In anii 1988—1990, în 
secţia noastră din Brad 
îşi desfăşurau activitatea a- 
proximativ 220 de salariaţi, 
pentru ca în prezent să mai 
lucreze doar IO» persoane. 
Ceea ce este îngrijorător 
o reprezintă creşterea pre
ţurilor la materiile prime, 
creşteri de câteva sute de 
ori, de unde rezultă şr 
preţurile mari ale produ
selor noastre. Cred că un
deva s-a greşit, dându-se 
mână liberă unor produ
cători — un mobilier este 
rezultat al 70—89 de su- 
bansamble care fiind 
nu în puţine cazuri unici 
pe piaţă şi-au fixat preţu
rile care le-au convenit 
Ne străduim pentru viitor 
să extindem exportul pre
cum şi producţia pentru 
piaţa internă' pţpţru a ne 
menţine cel puţin la ni
velul actual, .deşi dificul
tăţile cu care ne confrun
tăm în segmentul nostru 
de activitate sunt o conse
cinţă a ceea ce se întâmplă 
in economia naţională,
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{Urmare din pag. 1)

sa îndeplinind, la  data res
pectivă. funcţia de prefect 
al judeţului.

Răspunsul domnului pre
fect Georgel Răican a fost 
următorul: „Că dânsul n-a 
fost confruntat cu , electo
ratul aşa este. Dar se pare 
că din acest punct de ve
dere este un vid legislativ".

S-au adresat întrebări 
despre răspunderea pre
fecturii şl a  prefectului ca 
instituţii ale statului pen- 
tru  preîntâmpinarea luă
rii de către Consiliul Ju
deţean a unor măsuri de 
cheltuire a banului public 
cu încălcarea legii.

Răspunsul dlui prefect: 
„La nqî nu au venit toate 
hotărârile consiliului,. ba 
mai mult, Camera de Con
turi a descoperit falsuri în 
actele financiare ale sale"

Conferinţa de presă a 
preşedintelui suspendat, dl. 
Costel Alic, a avut ca do
minantă eforturile domniei 
sale de a convinge presa 
despre totala sa nevinovă
ţie ca şi despre bunele 
intenţii care. l-au condus

Conferinţe de presă
în toate actele decizionale.

Domnia sa socoteşte mă
sura suspendării nelegală 
şl neconstituţională şi, 
în consecinţă, împotriva ei 
s-a adresat cu sesizare sec
ţiei de Contencios Admi
nistrativ a Curţii de Apel.

• Foarte multe dintre în
trebările ziariştilor s-au 
axat pe două din acţiunile 
preşedintelui, , interpretate 
ca deturnare de fonduri de 
către echipa de control a 
camerei de conturi. Este 
vorba despre achiziţionarea 
de către Regia Judeţeană 
de Drumuri şi. Poduri 9 
unor utilaje terasiere in
complete şi neperformante, 
din credite de la buget 
şi cu interpunerea pe cir
cuit a unei firme particu
lare, şi de achiziţionarea 
unui autoturism Mercedes 
190 D, prin intermediul 
firme; furnizoare a utilaje
lor terasiere (pe care dl. 
Costel Alic le socoteşte 
înalt performante şi una 
dintre cele mai hune a-

AVANCRONICĂ FOTBALISTICĂ
«v
I

Campionatul Diviziei Naţionale se reia mâine cu |  
meciurile celei de-a patra etape cu numai 7 partide * 

|  întrucât.Rapid — U.T.A, şi Dinamo — Gloria Bistriţa |  
I se dispută azi. Sunt de reţinut întâlnirile directe „U" , 
I Cluj — Steaua, Universitatea Craiova — F.C. Argeş, I 
I ÎOţelul — Progresul, Farul — Electroputere, care. şe *

faceri pe care a în cheia t-o 
DJDP — RA cu medierea 
dumîsale).

întrebările ziarului nos
tru în legătură cu aceste 
date ale problemei au fost 
clare: dacă s-a achitat.sau 

;■ nu acel autoturism prin 
virament sau eash, dacă 
s-au plătit sau nu utilajele 
terasiere care au sosit în 
ţară şi dacă acestea produc 
ceva. ■ ■/:.

Răspunsul dlui Costel 
Alic în cazul Mercedesului 
ne-a orientat către pielea 
ursului din pădure: „Nu 
plătim acest Mercedes din 
buget îl plătim d intr-o
linie de credit nerambur-- 
sabil, -  pe care partenerii 
noştr; de dialog (in cadru] 
ARE n.n.) s au oferit sa 
o deschidă pentru dotarea 
instituţiilor administraţiei 
locale din judeţ sau a ce
lor pendinte de acestea".

Acea linie de creditare 
s-a dovedit a fi, deocam
dată, doar o promisiune, iar 
cheltuielile care deja s-au 
făcut pentru dotarea insti
tuţiilor administraţiei de 
stat „la nivel european" in 
contul ipoteticei linii de 
creditare, rămân să fie 
justificate.

în  legătură cu utilajele

terasiere dl. Costel Alic 
a răspuns: „Contractul 
pentru aceste utilaje se 
derulează pe parcursul a- 
nilor 1992—199a Ele sunt 
o parte în ţară (în valoare 
do aproape 1,8 milioane 
dolari), celelalte urinând să 
sosească în Deva1 la sfâr
şitul lunii septembrie. Ele 
pot funcţiona şi separat şi 
împreună. Până acum au 
produs în valoare de peste 
600 milioane de lei".

Acuzaţiile dlui Alic au 
fost că ingerinţe din afară 
au perturbat derularea nor
mală a acestui contract. 
Cât despre comisionul pe 
care se bănuieşte a f,- fost 

. încasat de firma particu- 
. Iară care a asigurat plata 

în valută a utilajelor deja 
achiziţionate, domnia sa a 
spus: „în acest contract de 
la început am plecat cu 
„Electron" (firmă credi
toare cu valută n.n.) fără 
nici un fel de comision.

Indiferent ; de rezultatul 
cercetărilor, eu îmi voi da 
demisia — a spus dl. pre
şedinte suspendat".

Şi uite aşa, am aflat şi 
noi ce mare filantrop este 

••firma „Electron"!
Asta a fost pe scurt, la 

cele două conferinţe de 
piesă, care au consumat în 
total cinci ore din timpul 
ziariştilor.

în Divizia A, seria a Tl-a, reprezentantele juţk’ţu- > 
i nostru, F.C. Corvinul Hunedoara şi Jiul Petroşani, I

* anunţă a f i echilibrate în care se poate înregistra o -j
|  rice rezultat. • *
V

I lui
* îşj dispută meciurile din etapa a IlI-a pe terenurile .
|  proprii. Hunedorenii primesc replica fotbaliştilor- de |
J îa Phoenix Baia Mare. Oaspeţii au început destul de J

1 greu. După ce au fost învinşi la scor (4—0) în prima |  
etapă la Mediaş, în următoarea partidă, acasă, nu au »

J obţinut decât o remiză (1—1.) cu Unirea Dej. Asta nu l 
I înseamnă că la Hunedoara sunt dinainte învinşi. De J 
» fapt şi Corvinul, conducerea tehnică privesc cu toată |
I seriozitatea fiecare partidă.' După meciul ele cupă de J 
î miercuri, Corvişol a jucat în deplasare tai Laminorul*
I Nădlac, pregătirea a continuat sub exigenta îndrumare»
< a profesorului, Remus Vlad, şi nu punem nici o clipă *
| la îndoială victoria hunedoreriilor. j
«S Jiul Petroşani, după una caldă — a învins acasă '
I cu 2—0 pe C.F.R. Timişoara, a pierdut cu 4—0 la i 
J Tractorul Braşov, echipă ce are la cârma şa ca an- J 
| trenor pe Paul Enache (fost la F.C. Braşov) şi Care*
I are gânduri mari in actualul campionat. A- fost te -« 
j tuşi surprinzător scorul la care a pierdut Jiul. Mâine,»
I la Petroşani, Jiul poate obţine cete trei puncte în faţă I 
* braşovenilor de la I.C.I.M., o echipă destul de inco- J 
I modă şi în deplasare, |  <
• în etapa a V-a a Campionatului Diviziei C — faza • 

judeţeană, derby-ul etapei va avea fee la Aninoasa. |  ,

Noi şi bunurile de folosinţă 
îndelungată

Cu amabilitatea dlui ,ec. 
Zevedei Ştef, directorul Di
recţiei Judeţene da Şta- 
tistică.am sintetizat câteva 
date privind dotarea popu
laţiei cU bunuri de folo
sinţă îndelungată, menţio
nând că, la începutul aces
tui an, judeţul nostru Se 
Situa, cu puţine excepţii, 
peste media existenţă pe 
ţară. ,• v " ■ .

Astfel, în ceea ce pri
veşte dotarea cu aparate 
de radio la 400 de gospo
dării, în judeţul nostru e- 
xistau 1Q8.2 receptoare. Mai 
bine se situează dotarea în 
Bucureşti, în judeţele Ti
miş şi Arad, iar cu mtilf 
sub media pe ţară — 94,6 
—, se găsesc gospodăriile 
din judeţele Ialomiţa, Că
lăraşi, Tulcea şi Botoşani. 
Tot la 100 de gospodării, In 
judeţul nostru reveneau
67.6 televizoare, precum şi
22.7 autoturisme. Sub as
pectul dotării cu auto-

teres şi numj|rtiî 
telefonice Insfehr

Formaţia Minerul întâlneşte pe Mureşul Deva. Am- 
, bele echipe se află în lupta pentru primul loc. Cele :

I două formaţii s-au pregătit cu toată seriozitatea pen-1 
tru acest joc foarte important pentru locurile acestor • .

|  două formaţii în clasament. Acum, Minerul Aninoasa |  turisme, o situaţie mai fave- 
I se află pe locul 2 cu 12 puncte (golaveraj 7—0, sin- * — „
J gură echipă din judeţ care n-a primit încă gol), iar I 
| . Mureşul Deva este pe locul 3 cu 10 puncte şi golave- *
• raj 9—2. Un meci ce merită a fi văzut. Cum e cazul |
I şi la Certej (Minerul — Min. Şt. Vulcani) ce este pe J 
, locul 4 cu 9 puncte- Nu credem că experimentata e- >
I chipă din Certej — lider în clasament — scapă pri- I 
J lejul de a mai acumula 3 puncte. Minerul Gheiari — j

I în puternică revenire de formă joacă acasă cu Jiul (
Petrila, mult schimbată în bine în acest campionat '

|  cu „jiulistul" Adi Coşereanu, antrenor principal. Sunt |
I şi partide în care oaspeţii pot produce surprize cum •
; sunt cele, dintre Favior Orăştie — Victoria Călan, I 
|  E.G.C.L. Călan — Min. Teliuc sau C.F.R. Simeria — }
» Aurul Brad. însă, cum bine ştim, nici un meci nu este I 
I dinainte jucat. Aşa că o să vedem ce „iese" duminică, *
* la prânz. j

SABIN CERBU I 
*

rabdă există în judeţele 
Mureş, Siţiiu, Cluj şi în 
Capitală.

Prezintă, deăSOfifinea, in- 
jjjptîl ae posturi 

late la abo
naţii din Judeţul nostru, 
raportarea făc&idu-sc tot 
la 100 efe gţşpodfjprli, a- 
cestea având 27,2 abona
mente. Datele statistice re
liefează efi peste media pe 
ţară sunt judeţele Sibiu, 
Cluj, Braşov, Constanţă şi, 
bineînţeles, Capitala. Cele 
mai puţine abonamente se 
înregisiiează îp judeţele 
Olt, Teleorman, Giurgiu, 
Botoşani §.a., unde există 
un telefon la mai niult de 
5 familii. Fireşte, datele 
respective pun în evidenţă 
o serie de elemente legate 
de puterea de cumpărare a 
populaţiei, precum ţ i  de 
unele conjuncturi mai mult 
său mai puţin favorabile, 
generate de trecerea te eco
nomia de piaţă. (Nicolac 
Tîreob) vw

13J05 Mica publicitate ra- i 
dio; 14,00 BBC; 14,30 Co- 
uotry show; 16,00 Sport 
şi mtizică; -16,30 Radioma- 

VINERI, 9. 09. 1994 gazin de vineri; 17,00 Bu
letin dă ştiri; 17,05 Mica

0,00 Vocea Amerfcii; publicitate radio; 17,151 
6,30 Maraton matinal; Bgdiomagazin de" vineri; l
9.00 Buletin de ştiri; 9,05 1B.00 BBC; 19,00 Rondul f 

Morning music; 11,00 Mica de seară;21,00 BBC; 21,30 ( 
publicitate radio; 12,00 Rondul de seară; 22,00 Bu- 
CUşee cinematografice; letin de ştiri; 22,05 Blue
13.00 Buletin de ştiri; night; 24,00 V.O.A.E.

II ; I UNIVERSITATEA „SPIRU HARET“ BLAJ I«■ f umr f jm  / am* mm » f «m f m  M  ( m  : 1';
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. Organizează admitere în ziua de 18 sep-1 
I tembrie 1994 la: (

cumcntar TV — VVorldnet;! 
18,19 Avanpremiera fil-J 
meior la Devasat;' 18,25' 
Un concert pe săptămână:! 
„Concertul pentru pian şi J 

Emisiunea din orchestră" de George J 
scara precedentă (reluare); Gcrschwin. l a  pian: Ru- 
11,25 Film artistic: Pac» dolf Bucbbinder; 19,00 A-l 
tul Holcroft (reluare); 13,10 nunturi, publicitate; 21,00! 
Anunţuri, publicitate (vi- Toie-magazlnul sfârşita-* 
deotext); 18,00 Deschide- luj de săptămână; 23.001 

rea emisiunii de după- Film Urtistlc: Jacknife.!

D E V A S A T
VINEUr, 9. 09. 1994

10,00

I \9  Facultatea de istorie-geografie 
•  Facultatea de ştiinţe agricole, speciali-1

I zare management agricol !
I •  Colegiul univ. de contabilitate, comerţ J 
J şi turism, specializare contabilitate 2
» •  Colegiul univ. pedagogic de institutori I
; .  Candidaţii respinşi Ia alte faettliăţi eu me- j 
I dii peste 5 se pot înscrie fără examen de ad» J 
! mitere. 1 r i
I Informaţii la sediul Universităţii Blaj, te l.; j 058/711258. j
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lioriti şă vă economisiţi banii?
Doriţi să vă economisiţi timpul?
Doriţi o amintire în mai puţin de o oră?

B * Developări tihne color toate l
in îOiaDOfare cu * Fofogratii cobr * dimensiuni diferite 1

'Fotografii tip POLAROID {
din domeniul foto, vo Pentru profesionişti:

putem îndeplini 
aceste dorinţe! RFDUCERI Dl PRffURt |

S.C. MARINA IMFEX SRL DEVA 

OFERÂ SPRE VÂNZARE EN GROS :

•  produse cosmetice şi de igienă, produse
de concernul p i

COLGATE PALMOUVE
•  produse cosmetice produse de S.C. MIRAJ 

S.A. BUCUREŞTI
•  produsele firinci ASTRA — CEHIA 
Produsele oferite au adaos comercial zero şi

se pot cumpăra din depozitul situat In DEVA, 
cartier GOJDU, str. Aicea Pescarilor, punctul 
termic nr. 1.

Program de lucru ; zilnic 9—17.

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ŞI LOCATIVA BRAD i\

str. Vînătorilor nr. 49, judeţul Hunedoara,

organizează

CONCURS DE SELECŢIE 
pentru postul de 

MANAGER
în conformitate cu Legea nr. 66/1993, pen

tru data de 14 octombrie 1994 la sediu! Con* j 
siliului Local Brad.

Cererea de ofertă, criteriile de selecţie 
precum şi celelalte documente stabilite prin] 
lege se pot consulta începând cu data de 12 j 
septembrie 1994, la sediul RAGCL BRAD.

---- \

S.C. EL VILA IMPORT — EXPORT 
D E V A  y

str. M. Eminescu, nr. 24 1

Vinde en gros, la preţuri fără concurenţă yL

0  BĂUTURI ALCOOLICE (vodcă, rom, ' 
lichioruri, bere Hophen — Baia Mare etc.)

•  PRODUSELE FIRMEI „PEPSI" (Pepsi < 
şi Mirinda 1/4, Pepsi—Mirinda—7 UP 2 lit 
şi 330 ml)

•  MARGARINA Linco 590 gr .
•  DROJDIE import Franţa şi Turcia (pro 

pătă şi comprimată, calitate deosebită)
•  ULEI import (90136)

! 1[ i F R E S C 0
p n m

amiază; 18,05 Ştiinţa, în 
slujba oamenilor — do-

Ca: Ifîfbert de Niro, Ed • 
Harris.

prin reprezentanţa Hunedoara

Ş dozatoare sucuri (superconcentrate)
•  maşini îngheţată; vitrine frigorifice
•  refrigeratoare bere
•  maşini paste făinoase 
Hunedoara, str. N. Bălcescu, nr. t  Poli-

I clinica cu plată, et. 3, tel. 054/712832.



FELICITARE

•  La mulţi anr. ' pentru 
Marc Victoria din Bă iţa. 
la împlinirea vârstei de 
39 ani, din partea soţului 
Costică şi a fiicei Luminiţa.

(C0525)

VANZARI — '
CUMPĂRĂRI

•  S.C. Monica S.R.L. 
Brad vinde en gros 
haine import Olanda, 
sortate .şi nesortate, de 
sezon, la 3029 lei/kg, 
inclusiv TVA. uleiuri 
şi unsori Speedoil de 
înaltă performanţă, 
pentru motoare Die
sel şi cu benzină, 
BMW 518, IFA izo
termă 6 tone, preţuri 
foarte avantajoase. Tel. 
054/650961, duiă ora 
19 (10024)

•  Vând grâu. Tel, 619476,
•  Vând apartament etaj

IV, bloc 40, strada Mine
rului si Ford Taunus. Tel. 
622885. (99143)

Vând Dac'a 1300 ne
înmatriculată, în stare de 
funcţionare, pentru piese 
de schimb, 624515, 629116.

•  Vând casă, drujbă,
plăcj azbociment, butelie 
mare. Tel. 615107. (90503)

•  Vând IMS 461, stare
perfectă, motor D. 115 (şi 
dezmembrat), motor tăiat 
lemne autoportant, cu mo
tor B. 115. Caraşcă Ionel, 
Orăştie, str. Pandurilor, 
nr. 7, tel. 642798. (90533)

•  Vând garsonieră Mio
riţa. tel. 629768, după ora 
<6. (90526)

•  Vând garaj metali; 
demontabil, tel. 611399.

(90521)
•  Vând instalaţie sifon

austriacă şi remorcă auto 
tip rulotă (500 kg). Tel. 
651205. (90523)

•  Vând urgent aparta
ment două camere. preţ 
convenabil, • Deva, Dacia, 
bl. 26, sc. 2, ap. 38, etaj 
IV. Relaţii după ora 15

(90520)
•  Vând casă mare, de

pendinţe,, încălzire cen 
trală, telefon, trifazic, gră-/ 
dină. Sântandrei, 63.

(90518)
•  S.C. vinde teren ex

travilan în suprafaţă de 
1,78 ha, la şoseaua naţio
nală, deschidere 50 m. 
vinde bus Volkswagen, an 
fabricaţie 1988, preţ ac
ceptabil. Informaţii tel. 
661626, 660285. (90519)

•  Vând cartofi (la can
tităţi peste 3 tone asigur 
transport). Relaţii la tel. 
067/341128, după' ortl 15.

(90372)
•  Vând maşină tricotat 

electrică nouă, cu cartelă 
Singer, maşini de cusut, 
televizoare. Tel. 618463.

(90501)
•  Vând urgent casă cu

grădină şi anexe, teren 
arabil 56 ari. Cristur, nr. 
122 C, tel. 671578. (10096)

•  Vând urgent aparta
ment două camere, maşină 
scris, combină muzicală. 
Tel. 628698, 623870, după 
ora 16,30. (90438)

•  Vând Renault Fuego. 
1600 cm.e, negru, cu .spoi- 
lere, înmatriculat, motor, 
cutie viteze, arcuri etc. 
de rezervă, preţ 3500 DM, 
preiau contract garsonieră. 
Relaţii tel. 616415. (90538)

•  Vând apartament două 
camere sau schimb cu 
casă la ţară, tel. 628363.

(90539)
W /A V W rtV A W A V A V riV iV iV V ^ V W iY r« V W V .W .1

S.C. „RETEZATUL14 S.A. DEVA

Str. Depozitelor, nr. 11, judeţul Hunedoara

Organizează concurs de selecţie pentru o- 
cuparea postului de

M A N A G E R

Conform prevederilor Legii nr. 66/1993 şl 
N.M. 1/1994.
, Candidaţii vor depune ofertele şi documen
tele necesare în plic închis şi sigilat, Ia sediul 
societăţii comerciale „Retezatul" S.A. Deva, 
str. Depozitelor, nr. 11, în termen de 30 zile de 
la ultima publicare a prezentului anunţ. (90147)

DIRECŢIA SANITARA VETERINARĂ A 
JUDEŢULUI HUNEDOARA — DEVA

Str. 22 Decembrie, 
«21145.

nr. 226, tel. 625500,

Organizează în data de 26 septembrie 1994, 
ora 10, concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante:

•  Contabil şef 
0 Consilier juridic 
0 Tehnician constructor * ţ
•  Şofer:
0 Funcţionar dactilograf
•  Medici veterinari
Condiţiile de participare 

! sediul unităţii.
sunt afişate la 

(CEC) 5

•  Vând apartament 3
camere, confort I, deco
mandate, zonă centrală. 
Brad, tel, 650170. (9574)
«-«ww e w w v w w w w w .

•  Vând Opel Kadett 
Diesel, fabricat 1987. 
ultimul model, vama 
plătită, 4 uşi, preţ 5000 
DM. Vând Audi 80 
benzină, 4 uşi, fabri
cat 1984, vama plătită 
preţ 3000 DM, stare 
bună. Tel. 625707.

(90451)
.v .v r .'.w r z .w r t'z .v .v

•  Vând en gros haine,
import nesortale. preţ 2714 
lei/kg (TVA inclus). 
627929. (90541)

•  Vând prune şi 
ofer de închiriat pă
şune pentru oi, ur
gent, Haţeg, tel. 770085

(9046!)

•  Vând convenabil mo
tor Dacia 1410, tel. 714385, 
după ora 18, (9130)

•  Vând sau închiriez 
chioşc, Piaţa Obor, preţ 
negociabil. Tel. 711955.

(9129)
•  Vând avantajos casă 

cu1 etaj, garaj, gaz, nefini
sată. Hunedoara, str. Fu 
nicUlarului, nr, 3. (91260)

•  Vând calculator P.C.
286, talon VW, microbuz. 
Cumpăr motor VW Trans- 
porter, 2000 cmc. Tel. 
712748. (9127)

PIERDERI

•  Pierdut'• certificat de 
calificare nr. -5612, pe îu- 
mele Rădos Mari oara, e- 
liberat de Drum Nou Hu
nedoara. IV declar nul.

(9124)

ÎNCHIRIERI

•  tnchiriez drujbu ita
liană, maşină de scris ger
mană, aparat electric su
dură german. Tel. 651093.

' (1529576)
•  Caut apartament (gar

sonieră) de închiriat. Tel. 
612028. (90523)

•  Ofer spre închiriere
apartament două camere. 
Informaţii tel. 616361, după 
bra 13. (90520)

•  Ca ui asociere, posed
spaţiu: Tel. 620661, după 
ora 10. v- (90535)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Mişti Luppa anunţă ex 
cursie Polonia, duminică, 
11 septembrie, 40 000 lei 
şi Turcia, duminică IR 
septembrie, 50 000 lei. Tel.

*612166. (90132)
' •  împrumuturi în Tei la 
Casa de amanet Simeria, 
zilnic 8—12, 15—17. Tel. 
661721. (90530)

•  S.C, Ardă Prod Cont 
S.R.L. Simeria, cu sediul 
în Simeria, str. Streiului, 
nr. 2, angajează ospătari 
şi bucătari. Tel. 661366.

' (90433

Reluarea emisiunilor pc 
emiţătorul propriu (ca
nal 21 VHF).

Prima emisiune va fi 
transmisă vineri, 1G sep
tembrie, ară 19,00 

Până la această dată, 
TV Deva emite non-stop 
în regim de probă.

Informaţii suplimcn 
tare la telefon 604240.ANUNŢA

S.C. „CONDOR11 S.A. S.U.T. .— DEVA 

Str. Depozitelor, nr. 21.

ANGAJEAZĂ 

0 1 tinichigiu auto
0  2 cond. auto — categ. B, C, D şi E 
0 1 electrician instalaţii forţă 
Informaţii: tel. 626157, int. 16, 626158.

SOCIETATE COMERCIALA 
DIN ALBA IULIA

V I N D E

TABLA ZINCATÂ 
de 0,5 x 1000 x 2000 mm

CALITATE ŞI AMBALAJ EXPORT

Tel. 058/830938
(090135)

' !*

N O U!
S.C. SCORPION S.R.IX H 

din Hunedoara, str. Constantin Bursan, nr. t 
Vă oferă en gros î , ;;
0 PULPE DE PUI S.U.Ă.,

la preţul de 3000 Iei/kg. *
Telefon 717439. (090105)

! ÎN ATENŢIA CITITORILOR [ -

■ Începând de azi, 9 septembrie 1994, ziarul! 
| „Cuvântul liber11 se pune în vânzare şi, la Tu-1 
! tungeria din Deva, str. Kogălniceanu, aparţi- * 
Inând „S.C. PRESI COM FAVORIT11 SRL ( 
| Deva. j

I t
j IN ATENŢIA AGENŢILOR ECONOMICI ? v j

i Direcţia generală a finanţelor publice şi j 
î controlului financiar de stat, prin Serviciul bi-J 
I lanţuri, vinde agenţilor economici' lucrarea i
• „NOILE REGLEMENTĂRI PRIVIND AMOR- \ 
JTIZAREA CAPITALULUI IMOBILIZAT INI
• ACTIVE CORPORALE ŞI NECORPORALE1*.«
I Lucrarea cuprinde toate actele normative) 
j în formă finală aprobate, inclusiv catalogul cii J 
J duratele normale de funcţionare şl clasifica-1 
I rea mijloacelor fixe. Preţul lucrării este de j 
! 3 000 lei. *
I

i
X

I

I

i. %
i

i 
i: - «

I
■ •»,

I

I%
\+
[ ___________

i
iS.C. 4  AS
I

! '  FABRICI DE BERE tip KALŢENECKF.li.
|  cu capacitate între 650—1300 V /.\ ia preţuri şi 
j condiţii avantajoase.

J 0 PREŢURILE DE VĂNZARE conţin şi
• următoarele servicii:
j — asigurarea proiectării pentru instalarea 
j fabricii de bere;

Î
— montarea instalaţiilor şi predarea lor la 

I cheie.

SOCIETATE PROFIL CONSTRI CŢII 

A N G A .1 E A Z A :
0 INGINER CONSTRUCTOR, alnolvenl 

1994 — 2 ; /■• -ţv-'
. 0 ARHITECT, absolvent 1994 - -  L ;
0 ECONOMIST FINANŢE CONTABILI

TATE — 1 ;
0 DULGHER, ultima categorie de califi 

care — 2 ; '
0 MOZAICAR, ultima Categorie de cali- 

ficarc — 1; \i ■' - O-rV '
0 SUDOR ELECTRIC-AUŢOGEN. autori

zat cu panson — 1 ;
0 ZUGRAV, ultima categorie de califica

re ~r 1;
0 NECALIFICAŢI — 4.
Informaţii la telefon 613370, intre orele 

9—11. (CEC)

I 
I

i
i 
i 
i 
i 
i 
i

. V

I
%

I

i
__________________i

ă SRL DEVA»
OFERĂ SPRE VÂNZARE

transportul întregii instalaţii la destina-

I- 0 SE ASIGURA:
| — un an garanţie pentru piesele în miş-
> care;
| — cinci ani garanţie pentru rezervoare;

— zece ani piese de schimb;
— reţeta de fabricaţie a berii.I

j  Informaţii şi alte relaţii suplimentare la 
|  sediul firmei, str. B. Şt. Delavrancea,. nr. 13; 
! ap. 5 — Deva sau la telefon: 612145 si telefax: 
|  613668. .

| — --------------------------------- ----------------------“

I

S.C. ARDELEAN SRL DEVA
mmm ------: ■■ - •

I 0 hârtie Igienică — 156+TVA 
| 0 detergenţi — 975+TVA
1 Deva, str. Horia 172, tel. 618879. (189) j

2lar editat de S.G. „GUVANTUL LIBER** Săi. DEVA 4/20/018/1991. fo a t 307050601 B.0. Deva. 0od fiscal 211682? Deva, «tr. 1 Decembrie, 85 Jad. Genedoara 
(Telefoane 611275. 612157, 611269, 625904, fax 618061 Sonslllal de administraţie i Dumitra Gheonea — preşedinte. Minei Bodea, Virgil Grişan,
Tiberiu Istrate. Nicolae Tîrcob s -  administratori. întreaga răspundere pentra conţi notai articolelor pablicate o poartă aotorll acestora.

^  Tîparal execatat ia S.G. „POLIDAVA’’ Să . DEVA.


