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ţţ̂aascdatd, fe cofttiaug-
s, reformei economice.

lâniei g  a- 
a privi

„ _  ... .Silita*
tea leului. Amastâ Hotărî» 
re. pe larg comentată sl 
eKflticată In Parlament de 
primul ministru Theodor 
Stoiejan, despre care s-a 
putut lua cunoştinţă din 
traasmisiunile la radio $1 
Tv. este menită să deter
mine o revigorare a între
b i economii, folosirea mai 
bună a  resurselor valutare, 
umane şi materiale ale tă
rii, in interesul stimulării 
producţiei de bunuri, pre- 
«8M şl al exportului, ur- 
mărtndu-se echilibrarea ba
lanţei de plăţi, stabilirea 
Si menţinerea unei corela» 
tV corespunzătoare între 

terii $1 preţuri. (N.T.)

La toate cele trei şcoli 
«pariate, conducerile stat 
preocupate ds găsirea u- 
nor forme cit mai diferi
te de organizare a » aettvt. 
tâţilor de fixare a  cunoş
tinţelor. de* socializai a 
e# » P r. In strafeg'le de 
laubunătăţifţ iwoeesu- 
lui instructiv-educptiv, dl 
Ioan Grozoni, directorul 
Şcolii Speciei* Săcei, spu
nea c i un accent deose
bit se va pupe pe ferma., 
rea .personalităţii subiec
ţilor debili mintal, pentru 
redirecţionarea lor in con
cordanţi cu diagnosticul 
corect stabilii Se va în
cerca în aceste instituţii o 
terapie ocupatională il 
recreaţională, prin artă, 
muzică şl ioc.

Activitatea de instruire 
se va face diferenţiat, gru
pele de copii constituin- 
du-Se după aptitudini şl 
preferinţe, dar şi după

vtrsti sau grad de d eb i
tat» teerârite reaUarte 
BT' oi verse cercuri tw  . 
ponstttal obiecte pentru 
recptteSBfeşl tombolele «s 
vfextie «gani?ate în afa- 
arereaMremNwremmreanaa

la Săcei se. evidenţiază 
afin  atelierul da fimelă- 
rie. se psr» unic tn jttriet,
prin -lucrări pe care le  fee

Ilionl. ©bleeteîe de mobi-
tn
Sirtoir,

acestor
r « n n r r -

educator
t

Ce se mai intîuipiă în şcolile ajutătoare? (H)
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începuturi timide, dar promiţflteare
ra  şcolii. Pentru aceste 
luefări. copiii celor trei 
şcoţi au nevoie de deşeuri 
textile şi de pielei de di* 
mepsiuni oricit de miob 
Firmele din judeţ, care 
dispun de aşa ceva. i-ar 
putea ajuta ?i- sper să pe. 
cepţiomese acest apei din 
partea copiilor handica
paţi. fn  privinţa activi
tăţilor practice, şcoala de

lier executate aici au con
tribuit — şi o vor face 
ţ i  in viitor —  la dotarea 
şcolilor speciale.

Pe Ungă valenţele edu
cativ# ii  tţ& tivp,’: aceste 
a c tiv u l contribuie ii 
ia integrarea sordidă a ca, 
piilor handicapaţi. Desi
gur. alături de altele. Cum 
este, de pildă, legătura cu 
şcolile de masă, pentru

francez, care, din partea 
organizaţiei „Medeclns du 
monde", lucrează de fi lupi 
la Peşteana, în urma In
vestigaţiilor . făcute, susţine 
Că situaţia upora dintre 
părinţii fepiuor <te «tei: 
s-a schimbat I» răstimpul 
(dă a n i!) de cind nu şi-au 
mai văzut fiii. De aseme
nea.. că distanţa între do
miciliile acestora şi şcoli

le speciale, precum şi ab
senţa unor mijloace de Ia* 
oomotfe -au contribuit tu 
timp. îa -depărtarea şţ. jfe.
pian- ss- is; a eosMfec, 
de familiile lor. De aaeea. 
după o studiere atentă » 
condlţidor 4s  care dis
pun familia»* studiu fă. 
eut în colaborare cu raî* 
«năriş municipiului. ş-« 
stabilit petrecerea weşk, 
cod^ilui eofeiior din Hu
nedoara acasă la ei. La 
această acţiune se aso
ciază şi şcoala din Săcei.

Apropierea de familii, 
scop în «are. din iniţia» 
tivş inspectoratului 4? 
profil, sînt căutate chiar 
şl rudele mai îndepărta
te ale oopjilor, are o im»

VIOBICA «OMAN

(Continuare în  pag, « M i

LA —■ PESTE 20 DE 
t ? La finalizarea clădi- 
cunoscute sub numele 
„Biblioteca Naţionala* 
■casă societatea comer- 
I .Concis*. Construcda 
de fa|rt» doi-b«neftc>arl 

teume Ministerul Cul- 
i  şi Ministerul Învăţă- 
itriiiL iw s  Mimul mi-

taşmassm

Ce-i determini, «tec, 
p* oameni, să ajungă a 
ridica toporul asupra ce- 
lor'de lingă ei şt a- lovi ? 
întrebarea devine reto
rică, atunci cind cel sau 
-,C|| 'fe  muză sînt rude 
de etnge foarte apropiate, 
ettm «ste cazul de care 
ne ocupăm In continua
re: tată şl fiu.

In acea. Zi fatidică. Sa- 
m uili Busuioc, din sa
tul TJric, a venit acasă 
aam băut, cum făcea «- 
ies in ultima vreme, şi 
cu şânUs#S de scandal. 
Aşa se fam că a pornit 
o ceartă cu loan Busuioc,

— l-tm  smuls toporul 
din mină şi l-am lovit t

loan Busuioc, ajute# 
de JgntMa <m care trăte, 
bau ridicat pe eel căzut 
te mbteeut ulbei fi I-oh 
dus acasă. Trăia încă.

— Adu repede spirt, 
sări f  recăm pe ta tim
pii- ! a  poruncit el.

Vei doi s-au pus serios 
pe treabă, in  Zadar, insă. 
Victima Samuilă Busuioc 
a decedat in  scurtă vre- 
me.trimisă in lumea um
brelor chiar de Neluţu, 
fiul său- Groaznică in- 
Implore t

fiul seu, pe care cunos
cuţii U med dezmierdau, 
spuntndu-i Neluţu, ©e 
la ceartă, au ajuna te o- 
ritenhiţâri, tar cal mai fe 
.■VSţSti. a  luat: toporul şi 
l-a atins pe tinăr in 
piept, Pupă care, o ieşit 
in drum şi -a pornit prin 
sat. Neluţu s-a luat du
pă. el. §*a întors şl r»  
zis Constanţei Bănească, 
concubina:

— Tata este căzut in 
dmtm, • r

— De ee ?

smt comune. Pî

. ■  OfyfEAT*® LA ŞE
DINŢA HjtZTÂ}. Ţările 
memibro «te Pactului NonJ- 
A^untiC fU căzut de acord 
Să4 invKe pe miniştrii a-
y reriîor -«sirena dăm «fe
tele (ostului Tratat dc la 
V « fH b  fi ni ««fer teu  
republici baltice, să parti
cipe la reuniunea NATO, 
Prsdripnstă şă aibă fee fe 
BruxeltM, fe *0 decembrie 
— infarpswsă agenţia 8 m -  
I mv în trunirea din decern-

feNMHd dfe VM SS. sau ds 
fesiabifitatea rezultată din 
prepride'prebfeme. d  va 
avea menirea «ă încurajeze 
cooperarea lh  domeniul 
secarife^l enrepeng.
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Mulţi dinţro coi, «are 
trebuie să se ocupe du 
asigurarea apei calde şi 
a căldurii în apartamen
te «u rămas r«»ter»ţi in 
acest sflrşit de octom
brie şi început de noiem
brie. ia vonirea primu
lui văl de frig. Intr-o 
asemenea situaţie, s-au 
complăcut şi salariaţii 
de fe E.G.C.L: Hăţ«g. 
Faptul ne-a fost confir- 
isat a tît la Primăria ora
şului. rit .şt -prin apelu
rile făcute la ilarul nos- 
tru de către unii loca
tari năpăstuiţi şl obîi- 
gaţi să îndure urmările 
şuperifioialităţii şt ale 
insenslbîUţftţil de «are 
m  dat dovadă «geeeliş- 
tH. După ce s-a luat ati- 
tadine fn ziarul nostru, 
semaaîîud unele defec
ţiuni în asigurarea apel 
reci la blocurile ABC 
{care, ulterior, s-au re
mediat —* un.), acum;

cînd ş» simtre acut |  
voia de «ăldură şi <ţe apă -, 
caldă, oelor ce ne-au se
sizat li s-a «pus. prin 
nujjpac* norihriife. - 
lc-foane anonime — n .rj 
.acestea să vi le dea 
zferul la sare aţi serial» 
NI se pare Cel puţin bi
zar pn nsemeneş mod d»
tMMţta^probiedre. # t
»rinent 4 ce r«8Jecuvîl.
sînt învestiţi cp răspun» 
dere şl plătiţi pentru a 
se ocupa de asigurarea 
confortului în locuinţe 
şi de salubrizarea Ora
şului In ciuda asigură
rilor „ferme* j»  carp cpr»- 
rlucerea E,G.CT4, {direcior 
Francisc DţigUr şl . 
şef Ovidiu Laza) le-a 
dat, mi o dată Primăriei, 
asigurări potrivit cărora 
la începutul lunii octom»

NJCQLAIE TlBCOB 

fCnnlînaare to pag. a S-a)

Aa to m  zilele ploi» ase, Călătorii aşteaptă in staţiile teanspertehti fe 
«oman dw Deva, Infee « oră, •  oră ri Jmnăfete. situaţi* consistată fe rina 
de marţi, ă noiembrie ate. In «retaşl finiri, fe $mă aufebnzelo jh> întrec* 
«are sS plece Primat fe  cefeft, Jfepft ea, tm «ren s-au botărit, clnd ajung în 
stofe, şe deschide doar cîfe e uşă. sub pretexta! că prezinte defecţiuni, iar 
personalul de bord nu ştie să fe remedieze. Demnii e r de îa R.A.T.P. Deva, 
cînd semnaţi statele de plată aveţi, cumva nevoie 4e specialişti ?!

Text şt fete PA VEL LAZA

PP-. -  •-

— Dumneata scrii numai pentm bani. «p fesă 
scrin pentru cinste I r- .

Fiecare scrie pentru ceea ce-i f e tf e f e

ffl SINERGIA ELECTRICĂ ^» 
PROBLEMĂ VITALĂ Avtnd fe 
vedere gravele probleme cu oa
re se confruntă producătorii şl 
furnizorii de energie electrică, 
fe ziarul nostru de m ine tttfe 
publica materiale ee conţin mă* 
suri ti  sancţiuni pentru teri 
ccmeematorU de energie eletm - 
că, respectiv agenta eeonomud 
şi consumatorii particulari. (N.T4

o  PAS IN DOI. Sfârşitul de 
săpt&mtnă anunţi un mare nu
măr de căsătorii Printre fericiţi 
se numără tinerii loan Radu Pe-

truţ »t AngeUca, Radu Vaste şi 
Alina, dtn Luncoîu de Joş, care 
fac simbăţă, 9 noiembrie pri
mul pas în dof. Dorim viitoare* 
tor familii <— ca$ă de piatră /

{C.P.)

© PROMISIUNI FALSE. De 
cel puţin patru ori a intervenit 
Primăria din 8Stfa, pe Ungă 
conducerea secţiei din Brad a 
R.AG.C.L, Deva, eerîndu-t să 
trimită meseriaşi care şă repa
re conducta de apă ce face le
gătura tntre bazinul ie  coopta
re şl localitate. De fiecare da
tă 3 primit doar promisiuni,

(T.B.)

© SEMNAL, In ultima vre
me, H Deva se înregistrează

multe fapte necugetate, Afişele 
prin cari sînt anunţate specta
cole, acţiuni culturale, sportive, 
Am distruse de cetăţeni ires
ponsabili, tmpiedkfndu-se astfel 
o informare corectă şi te timp 
Util. Organizatorii fac un apel, 
SoHdGnd mai multă raţiune şi
diseemimint din partea celor 
care cOmR asemenea acta. (C.P.)

0  a t e n ţ ie , PĂRINŢI! 7,li
nie, la autogara din Deva pot fi 
intilniţi elevi a căror prezenţă 
ar trebui eă fie, la acea oră, te 
Olt foc declt la focurile meca
nice. Să fi ajuns şcoala faculta
tivă ? 'Este 0 întrebare pe eare 
mulţi trecători prin autogară şi-o 
pun fC.Pj

0  n e c a zu r il e  c o p iilo r . 
Dl Grigore Cititul, dfn Geoagiu- 
Băi, ne semnalează necazurile 
copiilor de aici, eare fac naveta 
la şcoala din Geoagiu-Sat. Au
tobuzul pleacă din Geoaghi-Băi 
la ora 8, cind colegii sînt deja 
in clase şi cursurile începute, iar 
întoarcerea este de-abia la 19, 
la citeva ceasuri de fe încheie
rea cursurilor. Care riad mai au 
timp aceşti copii să-şi facă lec
ţiile si să înveţe ! (TJ.)

FLASH
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Un destin vitreg ur
măreşte familia Howard 
şi tn România. Pauza 
neprevăzută ide noi) du
pă episodul 26. lăsîndu- 
ne in plin suspans, e o 
consecinţă a sărăciei: acel 
leu şl 78 de bani pe ca
re i-l dăm noi zilnic nu-i 
ajunge eroicei şi mult 
hulitei noastre televi
ziuni pentru a achiziţio
na si restul de 52 de e- 
pisoade. Dar ni se pro
mite că se va face tot 
posibilul. Stnt sigur. Pînă 
atunci însă. în destinul 
Howarzllor e o pauză, iar 
in seara asta vom face 
cunoştinţă cu loăna d’Arc, 
tntr-un serial francez din 
1989, pe care l-am pri
mit probabil cadou sau 
o fi fost mult -nai ’efţin. 
Cit despre interminabi
lul „DaRas*. se pare- că 
nimic nU-i poate opri 
.derularea", performan
ţa fiind desigur posibilă 
graţie unor artificii fi
nanciare al căror secret 
ne scapă. Dar. între noi 
fie vorba, preferam o 
pauză în destinul Ewin- 
gilor şi nu în cel al Ho
warzilor. Ştiu că, expri- 
mlndu-mi public o ase
menea opinie, risc să îmi 
ridic împotrivă pe toţi

CONTRAPUNCT

admiratorii Pamelei şi 
ai lui Site Ellen, pe toa
te admiratoarele lui 
Bobbtg şi J.R. Dar ce să 
fac ? Mie îmi sînt mai 
dragi Howarzii. B  la mij
loc, fără îndoială, spiri
tul de solidaritate euro
peană. Ziceam şi in urmă 
cu vreun an, cînd cu
Guldenburgii: -Dallas" e 
o producţie de succes ti- 
pic americănească, sim- 
pluţă şi brutală, care mi
zează exclusiv pe ele
mentul spectacular. Nu 
duce lipsă de imaginaţie, 
dar e în evidentă penu
rie de idei şi de ideal. 
Căci ce fac aceşti Ewingi, 
cu toată bunăstarea lor ? 
Mai pun la cale o miş- 
eulaţie, mai ascund' un 
matrapaziîc. se mai com
bină între ei ca să le 
treacă de urît şi între 
timp — gîl, gil — mai 
trag cîte o duşcă. Pe 
cînd Howarzii mei, eu
ropeni fiind ei şi nici
decum miliardari, păs

trează încă, fiecare in 
felul lui, credinţa intr-un 
ideal. Tom, şomerul, nu 
disperă, fiindcă se ştie 
un profesionist de elită 
şi are încredere in pro
iectele lui. Bătrtnul Jack, 
tradiţionalist, are orgo
liul lucrului bine făcut 
şt, în mijlocul unei lumi •  
de plastic, se bate peri- ; 
tm  gloria bărcilor de 
lemn. Jan şi-a căutat Şi* 
şi-a descoperit o vocaţie. 
Lynne e o romantică în
drăgostită de mare şi în
crezătoare în steaua ei 
dar, păguboasă rău, ni
mic nu-i iese. Leo are 
singura ambiţie de a ră
nii ne liber şi cinstit. Aiu
rita de Abby e mereu 
în căutarea unei busole. 
Avril- îşi descoperă ge
niul speculativ tn afa
ceri. Oricum, nici unuia > 
nu-i e ruşine să mun
cească nu numai pentru 
o pîine. ci şi pentru a-'şţ 
păstra independenţa. Pî
nă şi escrocul acela V de 
Charles are stil şi o eti

că ă tui, respectînd un 
soi de fair-play specific 
neamului său.

Sînt, desigur, şi aici, 
obişnuitele tocuri comune 
tuturor serialelor, con- 
trapunctele melodrama
tice, dezlegările- previzi
bile, dar ceea ce rămîrte 
important e identitatea 
specific europeană a per
sonajelor. mai umaniza
tă, mai egidă, mal tan
dră chiar, decît cea ă 
eroilor din ..D a l l a s Ş i  
nu numai identitatea-per
sonajelor ci, în general, 
tot acel duh, acea atmo
sferă alcătuită din im
ponderabile detalii Care 
animă această istorie, de 
la trebăluitul intr-o mi
că bucătărie, vină la re
fugiul" în singurătatea u- 
nei grădini, atît de fa
miliare nouă, dar de ne- 
găsit tn redundantul se
rial american. De a- 
ceea-mi sînt dragi Ho
warzii. Ştiu că rin jetul 
de satisfacţie al lui J.R. 
e capabil să rupă inima 
tîrgvlui. Dar dau toate 
rînjetele lui pe o singură 
îngîndurare a celuilalt 
J.R. — bătrînul nostru 
Jack Rolf...
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i  Ce «  îndemnat, dom
nilor profesori. Aurelia şi 
Petru Bdciu, să scrie}! o- 
ceostă carte: „Pe urmele 
lui Aurel Vlaicu" ?

-  Volumul, apărut Io E- 
ditura pentru Turism, se vrea 
o încununări* â preocupări
lor noastre moi vechi de
spre acest geniu al 'neamu
lui românesc. Fiind dascăli 
Io liceul din Oră ştie, ce-i 
poartă numele, fost
permanent într-un contact 
nemijlocit cu imaginea lui, 
prin aniversările şi prin 
comemorările pe care le-am 
organizat, prin articolele pu
blicate fn presă. In T982, 
la centenarul .naşterii sale, 
am alcătuit o micromono
grafie Vlaicu, tn care i-am 
evocat chipul. >A«n conside
rat că trebuie prin
lucrarea .recent apirufă, re
laţia şi .prieMMtt foi Vlai
cu cu scriitorii vremii, cu 
care s-a -comptetat reciproc. 
Ei au văzut în el copocita-

tea şi genialitatea poporu
lui român, care ln acest timp 
avea atîta nevoie de afir
mare, de înălţare. Goga îl 
vedea: „Primul sol al unui 
vis milenar, îhtîiul soldat că
zut pe un cîmp de bătaie, 
cel dinţii sfnge vărsat pen
tru trecerea Carpaţilor", iar 
la Blaj, £arogiale pllngea 
sp unind că „acest geniu al 
nostru a trebuit să’ moară, 
ca glia ce o revarsă asupra 
neamului românesc sd fie

-  Ce mijloace de docu
mentare afi avut î

-  Am citit aproape tot ce 
s-d scris despre Vlaicu, par
ţial, i-am cercetat drumu
rile şi le-am putut recon
stitui. Dar cei care scriu o 
carte trebuie să aducă şi e- 
lemente noi. intr-o ilustrată 
din 1900, în posesia căreia 
ne aflăm, trimisă de Vlaicu 
unur coleg de colegiu, el 
precizează: „Deja am înce
put să lucrez la maşină de

zburat". Este primul semn 
concret despre aparatul sau 
de zbor. In al doilea rînd,. 
spre norocul nostru, am in
trat în posesia cîţorva arma
re* ale Colegiului Reformat 
„KUN" din Oră ştie, exact 
din anii cînd Aurel Vlaicu 
a fost elev aici.

-  E vorba de un roman 
sentimental sau de o carte 
bonetă pe -documente î

- E vorba de o lucrare de 
cercetare, bazată pe docu
mente. Aceasta nu înseamnă 
că nu am urmărit şi latura 
sentimentală.' Vlaicu, prin 
însăşi viaţa lui de perma
nente căutări, de' înălţare, 
reprezintă un caz de excep
ţie, o dramă, un erou ro
mantic, cum se spune în 
beletristică. La Politehnica 
din Miinchen, praf. Erbert 
asista în laborator la exer
ciţiul ce-1 făcea Vlaicu cu 
miniaercplanul său. După ce 
maşină înconjura de cîteva 
ori, în zbor, _ sala labora
torului, teleghidată;' cu pre
cizie de Vlaicu, profesorul 
Erbert îl îmbrăţi şa şi îl să
ruta, .felicitîndu-l călduros:

Uneori, atacat de zei
Mă simt uneori atacat dc zei— 
forţele sunt dure şi nevăzute 
ce a avut, pare să nu mai aibă temei, 
‘frumuseţile să devină slute.

Strig îngerul cu ochiul de foc, 
cu glas mut continui să strig, 
totul curge, dar rămîne pe ioc 
şi în armură de jar mi-e frig,

Trecutul este un spaţiu închis, 
înainte drumurile ard în ceaţă . 
se cască sub pas un abis — 
nu sc mai face, nicicum, dimineaţă.

IV MARTINOVICI

înapoi

„Iţi doresc mult succes, iu
bitul meu Vlaicu! -  şi, ne- 
avînd altceva la îndemînâ, 
îi făcea cadou briceagul său 
universal, încrustat cu fildeş. 
Tine această amintire, de 
la profesorul tău. Ce-ai fă
cut tu şi ce-ai să faci va 
fi de mare folos în _ lume. 
Lucrează cu răbdare şi vei 

, reuşi I"
In ce priveşte ilustraţia, 

am folosit imagini cunos
cute din albume şi din căr
ţile despre Vlaicu, la care 
am adăugat cîteva elemen
te noi referitoare la mor- 
mînful lui Ion Vlaicu, Liceul 
din Oră ştie ceŢ poartă nu
mele şi macheta aeroplanu
lui- Vlaicu II din faţa,, liceu
lui, monumentul • -Aurei Vtai- 

”cu din Piaţa' Orăştiei, rea
lizat de sculptorul Nicolae 
Pascu, şopronul şi şura de 
la Binţinţi (azi Aurel Vlaicu 
-  n,n.), reviste din colecţii
le personale, confinînd ar
ticole despre viaţa lui Au
rei Vlaicu, Biserica din Bin-, 
ţinji ş.a. • ’

pînă la visare,
scara în spirală a somnului prelung, 
urcată cu degetele, 
cu genunchii,
cu limbile tăcute ale ceasului din noi.
co horiţi fără grabă...
metroul aşteaptă, .
nu pleacă nicicînd fără nol.„
e o ducere reciprocă,
o aducere înapoi...
lingă scara de sticlă,
diafan şi greoi,
se urnesc tăcute
limbile ceasului, înapoi.

CARMEN DEMEA

MOJTO: („Tăcerea dintre două valuri 
prăbuşindu-se.„")

E drept, foarte rar, mi se intîmplă. oricît ar 
părea de bizar In aceste vremuri, să simt intens, 
aproape extactic, o linişte într- atlt de plăcută, de 
neaşteptată. Incit îmi spun: .ajunge şi lumai atît, 
pentru a merita să trăieşti" ! Este o stare de beati
tudine şi mărturisesc că nu mă zbat să aflu, să 
iscodesc, de unde vine. Poate dinafara fiinţei, poate, 
dinlăuntrul ei, ori poate sînt doar un receptor viu, 
poate doar .interceptez" cumva, ca un mesaj mira
culos, graţia acestei staze. Nu pretind că aceste 
ciudăţenii aparţin doar poetului, sînt convins că 
toţi oamenii resimt felurit acest flux enigmatic. 
Este oarecum asemănător „beţiei limpezi" pe care 
o trăiesc îndrăgostiţii ,1a prima vedere"... Numai că 
obiectul străfulgeratei acela de fericire, pe care-1 
invoc, este unul indicibil. Tot ce pot spune este că 
atunci, cu o forţă psihică suprafirească, de care mă 
umplu pînă la suprasaturate^ dificil s-o transcriu 
în vreo frază, în vreun vers, o f rintură melodică, 
sînt pur şi simplu fericit că trăiesc.

Mă ămt jifoliflcat, adică, simt că merită să tră
iesc, ciTiSbate că... şi în pofida faptului că... Atunci, 
în mod nu mai puţin ciudat, survine, ca un contra- 
curent. uri reflux, sentimentul unei vinovăţii: acela 
că tot Ce simt nu comunic .şi eelailalt, semenului 
meu, că îmi rezerv numai mie, egoist, starea asta. 
că savurez acea singurătate, înaltă şi fastuoasă a 
sinelui meu, şi mă rog lui Dumnezeu să mă ierte : 
sînt copilul care, ascuns, muşcă d intr-un fruct exo
tic, zemOs, parfumat, ui tind că altora le e sete.

eugen evu

l:

MINEL BODEA =------------------------ r -----

Avînd * la bază studiile 
renumiţilor lingvişti Ni
colae Drăganu, Ion î. Rus- 
su şi Grigore Brâncuş, 
cercetările noastre au sur
prins un 'număr aprecia
bil de localităţi cu nume 
ce cuprind elemente de 
origine autohtonă, exis
tente nu numai în zona 
Munţilor Orăştiei, unde. 
după cum este cunoscut, 
se află centrul statului 
dac, ci pe întreg terito
riul hunedorean, mărtu
rie peremptorie a dăinui
rii românilor pe moşia 
străbună.

Balta, • numele unor că
tune ale satelor: Federi. 
Fizeşti şi Hobiţa. ale co
munei Pui şi ale unei loca
lităţi dispărute. atestată 
documentar între satele 
Zam si Almăşel. Denumi
rea are la bază substan-

Străvechi nume de localităţi hunedorene
tivul baltă, moştenit din 
tracă şi aparţinînd radi
calului indoeuropean bhel 
— .a luci, a sclipi", după 
aspectul lucitor al bălţi
lor.

Barza, cătun al locali
tăţii Gurabarza; Gura 
Barza, localitate compo
nentă a comunei subur
bane Crişcior. Toponimul 
a fost. iniţial. Gura Băr- 
zii, legat de cursul de apă 
numit Părăul Bărzii. din 
apropiere. Cuyîntul bar
ză. de la care şi-a luat nu
mele pirîul respectiv şi, 

caU-ulterior, cele. două loca 
tăţi, provine dintr-un ra
dical indoeuropean bhe- 
reg — „a străluci: alb", a-
vînă, la daci, sensul de

„alb; alburiu". Nu , este 
exclus ca numele Părăul 
Bărzii să se explice, în
tocmai ca şi in cazul rîu- 
lui Crişu Alb, prin cu
loarea alburie, provenită 
de la minercurile aurifere.

Brad, oraş şi localitate 
dispărută, atestată în 1418, 
pe lingă *Ilia; Valea de 
Brazi, localitate compo
nentă a oraşului Uricani; 
Sub Brazi> localitate dis
părută, atestată în 1392 
lingă Sălaşu de Jos; Bră- 
dăţcl, sat, «imuna Burjuc; 
Brădct, cătun al satului 
Izvoarele şi localitate dis
părută, atestată în 1292, 
intre Brănişca şi Bretea 
Mureşană. Cunoscut în toa
te dialectele româneşti,

toponimul Brad, provenit 
dintr-un substantiv omo- 
fon, are în componenţa sa 
radicalul indoeuropean 
bher — „a fi proeminent, 
ascuţit; a forma o dungă 
(tăioasă)".

Bucureşci, sat şi comu
nă. în româna comună âu 
existat adjectivul bucur 
— „frumos", verbul a bu
cura — „a înfrumuseţa" şi 
substantivul bucurie — 
„frumuseţe". Adjectivul s-a 
pierdut în limba vorbită, 
păstrîndu-se ca toponim şi 
antroponim. Grigore BrSn- 
cuş este de părere că te 
substratul autohton. cu- 
vîntul a putut avea în
ţelesul de „plăcut,- mul-.

ţumitor, care produce* bu
curie”.

Copaci, cătun al locali
tăţii Toteşti şl parte a sa
tului Cigmău. în daco- 

- româna veche, forma ter
menului copac (de la care 
provine toponimul) ■ era 
„copaciu". varianta autoh
tonă impiinîndu-se pentru 
înlăturarea omonimiei eu 
pluralul. Esenţa semanti
că a acestui curint, de o- 
rigine autohtonă este- 
„trunchi tăiat, tulpină de 
arbore tăiat, buştean", de. 
venit, prin extensiune, si
nonim cu „arbore- (pom)", 
sens cuprins te sfera pro- 
cesului de defrişare.

Măgura, sat, comuna 
Mărtineşti şi cătun al sa

tului Stănija. Creat după 
substantivul măgură, ca
re, în vechile texte româ
neşti, avea înţelesul ' de 
„munte, deal", toponimul 
are caracter autohton, cu- 
prinzînd o bază de forma 
magul, ee implică în par
tea finală noţiunea „pro
eminenţă. umflătură, ri- 
dicătură”.

Meria, sat, comuna Lun
ca Cernii de Jos, Denu
mirea âre la bază adjec
tivul mieru, mieriu (femi
nin mierie) — „albastru". 
I.I. Russu susţine că, o- 
dinioară. mieru exprima 
ideea de culoare (indife
rent de nuanţă) şi aparţi
ne la radicalul indoeuro- 
pean mei — „în culori mâi 
ales întunecate, . murdar, 
a murdări".

Dr. MIRCEA VALEA.
Prof. ANGIIEJ. NISTOR
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(Urmare din pag. I)

brie trebuia să fie ter
minate toate lucrările, a- 
tunci cînd s-a analizat 
situaţia pregătirilor de 
iarnă iată că acestea 
n-au fost acoperite ta 
fapte, ceea ce atestă că 
nu s-a lucrat pe măsura 
aşteptărilor, a posibilită
ţilor şi a salariilor plă
tite. Pe fondul de nepu
tinţă şi de tergiversări, 
a apărut şi un nucleu 
de concurenţă, fapt pozi
tiv, unele lucrări întîr- 
ziate fiind preluate de 
nişte meseriaşi ce au 
mai multă tangenţă cu 
activitatea din agricul
tură.

Este adevărat că baza 
materială moştenită de 
E.G.C.L. nu a fost toc
mai de lăudat, dar ‘nici 
nu se poate spune că a 
existat o organizare şi» 
o exigentă coresounză- 
toare în muncă, la toa- 

r~ te nivelele serviciilor 
prestate de către sala
riaţii unităţii amintite. 
Aceste neajunsuri, con
jugate cu lipsa Unor 
materiale si a unor me
seriaşi calificaţi în, spe
cialităţile cerute, au de
terminat întîrzierea ne- 
permisă a pregătirilor 
pentru iarnă. Nu negăm 
însă Că. din cauza stării 
precare a reţelelor, au 
aoărut multe defecţiuni a 
căror remediere a nece-. 
sitat intervenţii nume
roase pe tronsoane. De 
asemenea, a fost nevoie 
să fie înlocuite şi repa
rate o parte dintre reţe
lele interioare, inclusiv 
de la subsolul unor blo
curi. acţiune ce va eon-. 
tinua. ceea ce a dus la 
fărîmîţarea forţelor si la 
diminuarea efectului in
tervenţiilor. - imolicit al 
confortului locatarilor.

Intrindu-se oarecum 
în nanică. luaţi Drin sur
prindere de valul de frig
venit mai timpuriu ca In 
altl ani. s-a făcut -apel

la forţe şi la ajutoare 
suplimentare (respectiv 
la „Condor” Deva), reu- 
şindu-se ca şi la cen
trala termică nr. 3 să 
fie urgentate lucrările. 
Dar, pentru ca centrala 
să devină funcţională, 
este nevoie ca aici să se 
facă racordarea unor 
blocuri pe alte trasee, 
care anterior n-au prea 
beneficiat de căldură de 
la centrala la care fu
seseră racordate din 
cauza lipsei de agent’ter- . 
mic.

Ca un aspect pozitiv 
este de notat că. prin pu
nerea în funcţie a două 
bazine de apă a cîte_ 500 
de mc fiecare, se îmbu
nătăţeşte substanţial, a- 
provizionarea cu apă a 
oraşului. în acelaşi timp. 
merită relevat că s-au 
făcut intervenţii şi s-au 
găsit posibilităţi, de a 
se realiza racordarea u- 
nor blocuri la gazul me- y 
tan.

De la dl Marius Con- 
stantinescu. primarul o- 
raşului. am aflat că mari 
probleme se ridică şi. în 
legătură cu starea reţe
lei de canalizare, care 
este subdimensionată, ne
corespunzătoare cerin
ţelor actuale. Din păcate, 
o situaţie cu totul apar
te are (sau mai bine-zis 
n-are) una dintre sta
ţiile de epurare care. 
dintr-o greşeală de pro
iectare, ce n-a fost se
sizată şi nici luată în 
seamă de constructor, n-a 
funcţionat mei vin minut, 
deşi a costat eîteva mi
lioane bune. Cei impli
caţi în realizarea respec
tivei isprăvi n-au oare 
nimic de spus ? !

Pentru ca nota să fie 
totuşi optimistă, sperăm 
că deficienţele semna
late vor fi remediate cît 
Riai repede posibil, că 
în apartamentele haţe- 
ganilor, în această iar
nă, nu va fi frig ca afa
ră. cum s-a întîmplat 
pînâ de curînd.

(Urmare din pag. 1)

portanţă deosebită după 
încheierea perioadei de 
şcolarizare. Atunci vor 
avea nevoie nu numai de 
un loc de-muncă, dar şi 
de locuinţe, de căldura si 
sprijinul familiei. Acum. 
din cei 200 de copii de la 
Săcel. aproximativ 70— 
80 nu sînt niciodată luaţi 
acasă, mulţi dintre părinţi 
pierzîndu-şi urma.

Acum, cînd în aceste 
unităţi şcolare există o 
bază materială incompa
rabilă cu cea din trecut 
preocupările trec pe un

alt plan. Deja s-a început 
educarea... educatorilor. In
tr-un spirit nou. Va fi mâi 
dificilă tentativa apropie
rii copiilor de propriile 
lo r familii, dar mai ales 
schimbarea felului und- 
ra dintre părinţi de a-şi 
privi urmaşii de a-şl re
considera responsabilită
ţile fată de el.

Iniţiativele şi preocu
pările celor 3 instituţii 
chiar dacă unele se află 
la începuturi, sînt lăuda
bile şl promiţătoare. Lău
dabile prin dorinţa de a 
depăşi rutina şl promiţă
toare prin rezultate, dar 
mai ales prin perspective
le pe care le deschid.

Poliţia ne informează
TÎLHÂRIE ^

N-a trecut nici o jumă
tate de an de cînd Ionel 
Toderaşcu (29 de ani), 
muncitor la E.M. Lupeni, 
a fost eliberat din peni
tenciar. că infractorul 
înrăit este pus acum în 
situaţia să ’ se întoarcă 
de unde venise. Cauza ? 
De curînd, I.T. a- comis 
un act de tîlhărie asu
pra lui S.D. din Petro
şani, pe care. prin vio
lenţă. l-a deposedat de 
200 de mărci şi de paşa
port.

FRAŢII „LUCRAU" 
NOAPTEA

Fraţii Gorea Ştefan Eu
gen (16 ani), elev la Li
ceul Industrial Simeria, 
împreună cu Ioan Go
rea (22 de ani), munci
tor la S.C. „Siderurgiga” 
S.A. Hunedoara (secţia 
Simeria), se îndeletniceau 
şi ■ cu furtul de . noapte. 
Aşa au procedat recent.

cînd au furat obiecte ta 
valoare de peste 100 000 
de lei ale unui cetăţean 
din Iugoslavia* «?are par
case autoturismul în Si
meria. Acţionînd opera
tiv. Poliţia i-a descope
rit pe făptaşi, elevul fiind 
depus la Centrul de mi
nori din Deva. în vreme 
ce fratele său este cer
cetat pentru furtul co
mis. (N.T.)

SACUL L-A DAT 
DE GOL

Numitul Călin Covaci 
(19 ani), fără ocupaţie, 
venit de prin părţile Bis
triţei, „defila* cu un sac 
prin oraşul Căjan. Agenţi 
de, ordine ai Poliţiei lo
cale l-au identificat şi a- 
restat, constatîrtd că, in 
sacul, ce l-a dat de goli 
infractorul avea diferite 
bunuri în valoare de 
peste 51 000 de lei, acestea, 
fiind furate noaptea din- 
tr-ruh garaj pe care îl 
spărsese.

CONCURSUL 
DIN 10 NOIEMBRIE

1. „U”, Cluj • (1) 12 10 2 0 24— 3 20 (-4-1,Q>
— F.C. MARAM. (3) 12 7 2 3 26— 7 16 (-f 4)
Clujenii se anunţă candidaţi serioşi la primul 
loc. Aşa că încercarea băimărenilor pare sortită 
eşecului. ,
Pronostic: 1 ■ ■

2. ARMAT. ZALAU (4) 12 6 2 4 28-J-18 14 (+2)
— CEAHL. P. N. (2) 12 8 3 1 20— 8 19 (+7)
Pentru a mai spera la promovare. Ceahlăul va 
trebui să plece neînvinsă de la Zalău, deşi Armă
tura n-a dat speranţe nimănui.
Pronostic: 1, X

3. GLORIA BUZĂU (8) 12 5 3 4 15—13 13 (+1)
— FLAC, MORENI (1) 12 7 4 1 15— 5 18 (+6)
Gloria a revenit puternic, dar Morenarii conduc 
autoritar în clasamentul seriei I.
Pronostic: X ______________

4. ANCONA (1) 10 5 4 1 13— 7 14 (+4)
— LECCE (5) 9 4 4 1 11— 7 12 (+4)
Liderul, acasă, .este puternic; probabil că Lecce 
va reuşi, însă. să smulgă un punct, fiind o echipă 
valoroasă.
Pronostic: l, X _______________________

5. BOLOGNA (7) 10 4 3 3 11— 7 11 (+1)
REQGIANA (2) 10 5 3 2 12— 7 13 (+1)
Reggiana încă n-a remizat în deplasare, dar ,der- 
by-ul provinciei' Reggio Emilia rămîne deschis ori
cărui rezultat.
Pronostic: 1, X, 2

6. BRESCIA (6) 10 3 6 1 9— 5 12 (+2)
— LUCCIIESE (13) 10 2 5 3 6— 7 9 (—1)
Lucescu are gînduri mari. dar Brescia poate lăsa 
din nou oaspeţilor... un punct.
Pronostic: 1, X

— PESCARA (4) 9 5 2 2 13— 8 12 (+2)
Pescara, jucînd la Casertana, _va ciupi” cel puţin 
un punct, care s-o instaleze mereu în frunte. 
Pronostic: X„ 2 ‘

8. MESSINA (19) v 10 1 5 4 7—13 7 (—3)
— PALERMO (15) , 10 2 4 4 8—10 8 (—2)
Derby-ul sicilian va trebui să dea ciştig. de cauză 
Messinei, care se luptă din răsputeri pentru a 
scăpa de zona inferioară a clasamentului. 
Pronostic: 1 - . .. *v

9. MGDENA (16) 10 3 2 5 12—16 8 (0)
— AVELLINO (10) 10 3 4 3 11—15 10 (0)
La Avellino, numărul meciurilor nule se tot adu
nă. Modena, după izbînda de la Taranto. va fi... 
de aceeaşi părere.
Pronostic : X

10. PADOVA (12) 10 2 5 3 9—10 9 (—1)
— COSENZA (8) 10 3 5 2 12— 9 11 <-f  1)
Numărul ridicat de egaluri ale celor două echipe, 
ce nu au un anume obiectiv, converge spre un 
solist „X". ' .
Pronostic : X . •

11. PIACENZA (17) 10 3 2 5 8—13 8 (—2)
— UDINESE (3) 10 3 7 0 10— 6 13 (+3)
Neînvinsă încă, Udinese poate realiza a opta sa 
remiză (a şasea în deplasare).
Pronostic : X

12. PISA (11) 10 3 3 4 13—13 9 (—1)
— CESENA (9> 10 3 5 2 10— 8 11 (+1)
Pisa a rămas aceeaşi echipă capricioasă. Cesena 
va profita, oare, de această situaţie ? !
Pronostic : 1, X

13. TARANTO (20) 10 1 3 6 6—14 5 (—5)
— VENEZIA (18) 10 2 3 5 5— 9 7 (—3)
Un meci al codaşelor, în care oaspeţii — cu 4 
puncte în deplasare — vor avea. poate, un cu- 
vînt de spus.
Pronostic : X

APEL UMANITAR I

SINDICATUL LIBER RTVR J

Colectează de la populaţie televizoare şi aparate 1 
de radio scoase din uz, pentru a fi reparate şi do- I 
na te persoanelor fizice şi aşezămintelor social-uma- 5 
nitare care nu dispun de posibilităţi materiale pen- I 
tru cumpărarea acestora. ■

Astfel, avem ta* vedere ajutorarea, în primul |  
rînd, a familiilor din Moldova sinistrată, care şi-au |  
pierdut întreg avutul ta timpul inundaţiilor din |  
această vară. |

în funcţie de ofertă, vom extinde aria acestor I  
donaţii asupra azilelor de bătrlni. a caselor de copii I  
orfani şi handicapaţi, a unităţilor spitaliceşti, asupra I 
tuturor celor care nu pot să-şi procure astfel del
aparate datorită veniturilor scăzute. ■

Colectăm aparate care pot fi reparate. în spe- I

I
cial din generaţia celor cu circuite integrate sau cu 
tranzistoare, ofertele-fiind acceptate numai în urma 
unei înţelegeri prealabile, realizate prin contactarea 
noastră la telefonul 90/336981.

Oferim donatorilor ga ranţii oficiale câ darurile » 
lor vor ajunge la cei cărora le sînt destinate. Uite- I  
rior, acestea vor fi întărite prin scrisorile de mul- a 
turnire primite direct de la beneficiari. I

Sindicatul Liber RTVR invită şi alte organizaţii a 
să colaboreze cu noi, contribuind astfel la reuşita |  
acutei acţiuni cu un caracter profund -umanitar. |  

Aşteptăm primele dumneavoastră apeluri tele-1 
■fonice! i'

I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
li
■  _ Organizează în data de 18 noiembrie 1991
■  concurg pentru ocuparea a .

|  •  2 posturi de revizor contabil, cu respec-
I tarea legislaţiei în vigoare.
|  - Reiaţii.suplimentar e ta Direcţia Sanitarâ —

(biroul resurse umane, telefon 15050, interior 130.
(784)

I 
I

Organizează licitaţie publica, în dota de 
14 noiembrie, orele 10, pentru vînzarea mij
loacelor fixe; casate. Lista acestora, precum şi 
preţul de pornire a licitaţiei, se'află afişate la 
şediul unităţii, din localitatea Mintia, str. Şan
tierului. nr. 5.

Informaţii suplimentare 
interior 23. (774)

la telefon 1875a

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Direcţia sanitară 
udetului Hunerioara

?. CASERTANA (14) 10 2 5 3 6— 8 9 (—1) * Echipă penalizată cu 2 puncte. < L.M.B.
n v w v w w w rr tV iW iw w w v w w w

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I 
I
I 
I 
IIJIElectrosigma S.A. i
i i 
i 
i 
l 
i 
i 
i 
i 
i 
i

„Prodsercom“ S.R.L. i
icu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 30 .

Vinde, din stoc, maşini de măcinat cafea I 
tip „familiar", construcţie indigenă, cu motor I 
de 235 W. !

Oferă-, în condiţii avantajoase, cabinetelor 
medicale particulare

•  aparatură medicală pentru : electrotera- 
pie, electrochirurgie, diagnostic-investigare.

Adresa : str. Republicii, nr. 109, telefoane j 
95/113444, 115038 (marketing), telex 31391.

(788)
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I
PRIMĂRIA ORAŞUILH MAD j

I  A N U N Ţ A :  ]

!
* locepînd cu d o ta  d e 1 ianudrie 1992, schim- j
I fe r e a  bu îe 'iilo r d e  a rag az  pentru p opula ţie  »  ,  
,  m  face numdî p e  b a tă  d e  tith e te  ş in u m âr d e  j 
1 erdm e. r. j
î  ; în  ocest sens, rugăm  locuitori! cu dom icm ul |  
|  Sd « raf« ! B rad, ca , începind cu d a la  d e  1 de- |
* t t M  1991, să se  adreseze Prim ăriei araşu tu i l  
1 H â d , perins  e lib erarea  tich fielo r p e  am il 1992. j
I ; •••V ndnt^  mi AlikckriffAH dii tioidtu, *
I i

De
ÎNGROPAŢII DE Vn AU FOST DESCOPERIŢI

. Trupurile a 40 de soldaţi irakieni „îngropaţi de 
Vii de trapele americane* în cursul războiului din 
Goif au foA descoperite -de autorităţile irakiene In 
sudai ţării r* a anunţat agenţia INA citată de France 
.•Ptesss. Agenda precizează că ele au fost descoperite 
într-o groapă comună, situată la- 50 km sud de oraşul 
Narsjryah. -

luna septembrie, Bagdadul a cerut Comitetu
lui Internaţional - de Cruce Roşie să Iacă demersuri 
pentru ca guvern# american să furnizeze informaţii 
prerise asupra amplasamentului gropilor comune în 
care mi fost îngropaţi de vii mii de soldaţi irakieni. 
Faptele s-au petrecut în prim elezile ale ofensivei 
terestre « aliaţilor In februarie anul acesta — preci
zează AFP, - '

REPERE BIOGRAFICE PENTRU UN MILIARDAR 
• Rafeert Maxwell. Născut la Rutania «Un Cehoslo
vacia interbelică apropiată de frontiera românească,

într-o familie de evrei săraci Mama *sa a muriţ la i  
Auschwiţz. Despre tatăl său «u $e mi# ştie nlmie fl 
după ce a fost arestat de Gestapo. A fugit In Marea •  
Britanic luptînd în arm ata. britanică împotriva aa- I  
ziştilor. Obţine Înalta distincţie cu 13 mii de dolari ■  
împrumutaţi „Crucea. Militară". Editura Persanon 1  
îl va lansa fo afaceri.‘Deputat laburist. A editat bio- î  
grafia... ultimului dictator al României! Doi paria- 1 
mentori britanici întemeindu-se pe date cuprinse 2  
intr-un recent volum de senzaţie, lansat CU tam-tam V 
pe piaţţi anglo-saxonă îl acuză pe ilustrul patron 2  
multi-mfliardar." -  8

u ltim a  st a t u ie  eu ro pea n a  a  l u i l e m n  §
Este vorba de statuia din Berlin. Sa a  rezistat 1 

încercărilor de demolare întreprinse de autorităţile I  
din Berlin. S-au opus vreo 20"de extremişti. De stln- 1  
ga, evident. î

S-A film a t  pen tr u  f r m a  im
m  MAUSOLEUL DIN PIAŢA

Au putut fi văzute cu acest prilej şi sofisticatele fl 
instalaţii menite să menţină cadavrul în... viaţă.uicuvuui cciu# vt ui iu... vwţu, ^

t„A . ACTIVITATEA ORAŞTIE [

|  str. V ictoriei, nr. 19 f
I  Vinele la licitaţie, în ziua de 15 noiem brie,! 
5 # 9 1 , a rd e  11,  la  p re ţ avantajos, m ijlocul f « .  
| # R b  t« ft* S * n u  (fundaţia pentru bloc d e  1o-î

l

m m im n
a n i v e r s a r i

’ T  AZI, îTîwăembrie 
1994 cted F le r#  Mă- 
tea$ f i  Cartea Cela

formaţii suplimentare la 
telefon 16020, Deva. (6742)

a îl* , a c iiv it a - ; 
nr. 19. f9 7 ) I

A N U N J A

DCSCMtDflREA UNUt

DE SOCIETATE

vîrsta 7—28 d e an i 
mt»
m

e  ÎN de 13 no
iembrie lip i, orele 15, 
vă avha foc licitaţia 
publică 3 mijloacelor 
fix» dări satele şoimuţ, 
Bejan si C i l  Zisia 
«ORoacelor fixe se a- 
f i t  la sediul fost# u- 
nităţi €J4J*. Şoirauş.

16743)
ri n#-' .10“
•  VÎND vilă (gaze «1 

grădină). Deva, telefon

o  DRAGA stea  
Dorica Stană, ifiri îturjuc.

timante d e dragoste ce  ţi 
le pact fel urez 
nâtoite, fm i(are ş l  un căî-
d w  di« fot * m m . M  
nadR m m  Aurie*. l lP t -  
. m c u  peasia «jfirerfibii

l
ŵ |j|a . apwapşEMfil *>f: »>QW6‘* J
j  l a  60. p în ă  în  d a ta  do 25 noiem brie, 1991. j

#  i r
m

13966 î
m  j

9 . 

1

h al Cc
Floarea f!ş*%

U J.C C . HUNEDOARA—DEVA,

cu sediul în D eva, slr. 1 or. 14 {

■; i^  concurs pentru  — .
Iucrător gerikmar fa tnogo-ţ 

din Cristur, judeţul Hunedoara.

Informaţii suptimentare la UJ.C.C. Deva, î 
oraanizare-salarizare, telefon 14530, in-1 

24. |796) j
%

— ----------------------------------------------------- ,

i de * >
■ ,  .: f

Vinde p rin  licitaţie publică, dum inică, 10! 
[ f loio B tr o  1991, urm ătoarele m ijlooce fixe pi j  

! d e  inventar «
tim stratfv «fl C.AJP. «  m agazie I

_____  d *  meitA In d a slâ i f i  te t  .".es,,
, _ î  •  g rajduri anim ale f i  satvane ovine i
m agazii cereale în cadrul fermeî  zootehnica | 

>4* •; m ie fu : u je ră  ţm tsgozieţ tv  do tiâ  b iro u ri, 
m oară to ca t fu raje f i  autocam ion Diesel •  j  

I e a să  do fie r fim obU icr d in  b trourtte ssdttdm  f i  J 
I wiaşini 4 e  confe cftă n at m ături sorg f i  frază cozi (
| f ip a tâ  •  freză  cozi tîrnâcop f i  m asă circular f 
| cu m otor f i  m otor circular pentru  tă ia t lem ne \ 
f i  betooiarâ, j

Lista cu preţurile se află  afişa tă ta  sediul J
I

suplim entare se p o t ob ţine la  teW on J

'  JUk om̂ B ă n l ^

e  PRIETENA tă, L ia -  
n i, îţi urează „La mtfflS 
acu I* dragă Negreanu Ste- 
lian. mm

F I N Z Ă E J  — 
QOMP ARAf i *

o  VÎND Dacia break. In
formaţii Deva. telefon 27g82 

itâ-dtcminfoă). ffi©a
*  CA.P. ROfCANl vin

de la RritaţJe. ta  data de 
lf  noiembrie j m ^  orele 
Iţţ mijloace fixe aflate tn 
datam. LMa J#r prasum 
şi vafoârea acestora ce află' 
aîtşate la mac*ala#e să
teşti dm  Roş câni «ţ M M -
ieţţi v ţ

o  VÎND microfon AKG. 
difuzor Soundcraft 15 ţoii 
— im /m  W. Călău, tele
fon m m m .  m m

*  TIND marină trieabâ 
semiamtesată. UE) ace. De
va, tetefm» !BiS6 . mm

m VÎND video Panasonic. 
Deva, telefon 21521. (671©)

*  JOI. I5 noiembrie im »  
orele WQ, tocepe !icifc4 iâ 
remorcilor pavilion apioo!. 
tip RPA 56 ri RPA *0. la  
sediul Ocoalelor Geoagiu şi 
Dobra, şi lip Centru Fructe 
Pădure Haţeg, Ia sediul O. 
colului Silvie Retezat în-

•  VÎND ©®3ia 1390, fo- 
tevfoor Sport alb-negre. 
Deva, tetefon 148te. (6752)

*  VÎND loecriere Daria 
1300 (1968) şi piei vulpe
S “ ‘te. Deva, telefon

âm $  ora IA 11753) 
•  VÎND VW—411—LE, 

motor VW—1700 cmc, Bo- 
xer, riructomă meţsdlcă a- 
coperis. supratiţă 450 m  
*“ T pented b^â,  s^van 

ele. Deva, telefon 1332?.
, m m

VÎND « r ^ i t  aparta- 
mwit. mantou astrahan. De
va, telaAm 36022. flîTSfi) 

•  C0MRAR footor ABO 
Diesel. Braşov. Deva, tele
fon 18318. (6755)

A Vil ) garsonieră con- 
fort I, Deva, telefon 27234, 
duţm Orele 18,00. (6760)

•  VÎND Dacia 1300. mo
dificată 1410, fiare excep
ţională, drfşcîor, telefoane 
53387 sau «0570, după-a-

•  VÎND televizoare alb- 
negru, (m port Deva. tele
fon I4pr. (6731)

*  VÎND easă In Deva. 
str. Petru Maior, nr. *7.

(8782)
§ VÎND 'covor persan 

3,5x2,5 m (13660 lei) şi cer
gă lină, «doare vişinie 
(1400 tei)- Deva, telefon 
35Sîiu (8784)

•  VîîfD foseriere Dacia 
(decembrie 1917). Hunedoa
ra, tetefon 13364. (6^ 8)

•  VÎND Dacia 1*04 
break. forgonetă (pentru 
tnWMMrfi f i boiler electric 
alb, capacitate ÎS litri. nou. 
Deva, telefon 13437. (6765) 

•  VÎND cfeşdar portativ 
rum Blak & Decker — plus. 
Vînd aparat fizioterapie 
(ultrascurte), baie de lumi
nă portaiivâ şi ultraviole
te. antibiotice etc. Haţeg, ~ 
telefon m m m ,  după o- 
rele 15,00. (S760)

•  VÎND casă. Hunedoa

ra, strada Brazilor 13, mi
luţă. Informaţii toată ziua.

(6404)

S C H I M B U R I
0 £  L O C U I N Ţ E
■  SCHIMB apartament

2 camere, Orăştie, cu si
milar Deva. Informaţii De
va. telefon 20858. (6741)

•  SCHIMB apartament
3 camere, cu apartament
2 camere (sau cedez con
tract), Deva. MârăşU, bl. 
H  ap. i i . m im

•  SCHIMB apartament
3 «camere, Galaţi, cu simi
lar Deva. Informaţii Deva, 
Miere 15, bl» 61, ap. 2L

r;v (6750)

m C H I R l f R i
•  CAUT garaj de închi

riat pentru 3 luni, preţ con
venabil. Deva. telefon 956/ 
23520. (6663)

•  CAUT. pentru închi
riat. «pertameot 8 eamere 
sfii garsoni«A In Deva,' Dv* 
farmaţii Deva, telefon 
27234 după oefie

. . .  m m )
m CAUT garaj de închi

riat |n  Deva. zona ţrifiă. 
Caza Vodă «au Progresu
lui. Deva. telefon 14337.

■ ’ (6761)

P I P R O E R I
•  PIERDUT legitimaţie 

veteran de război ihv 
179375, eliberată de Aso
ciaţia Veteranilor de Răz
boi Hunedoara—Deva. pe 
numele Goţolan Arsenic. O
dedat* nfiă. - mm

•  PIERDUT autorizaţie 
transport persoane (nr. 
1532) din 3007.1090, ©e nu
mele Magda Daniel Ale
xandra. 0  declar nulă.

(6739)

D I V E R S E
•  S-A stabilit termen

pentru licitarea imobilului 
situat In Brad, ite. Tudo* 
răneşti, nr. 5. pentru data 
de 27 noiembrie I®91, o- 
rfie S. Licitaţia are foc la 
sediul Judecătorii Deva. 
biroul executorilor judeci- 
torefiL (6738)

•  CU autorizaţia ar. 
5647, din 16.09.1991. elibe
rate de Prefectura Judeţu
lui Hunedoara-, a luat fiin
ţă „Activitate Independen
tă* ea şedfoi te  Petroşani, 
str. St. O. foia. U. X  a». 
41, reprezentată prin Ma- 
cavei Nicolae Octavian, a- 
vîad obiectul actîvîtăţîl : 
confecţionare şl desfacere

de obiecte de artizanat.
m m

0€<3ES6

•  FIICA Mariana,
Nieu, fiul Dănuţ. eu 
Rodlca. şi nepoţica Anufo 
anunţă, cu nemărginită du
rere, Încetarea din viaţă a 
mamei.

ANA VICTORIA,
din Mesteacăn, Brad. Iri- 
mormîatarea va avea foc 
simbătă, 9 noiembrie, ore
le «.Do. m m

•  COLEGII de fo maga
zinul altmNitar nr. 3 Brad 
sînt alături m  Mariana 
Lup, te  grbaaa încercare 
a pierderii su tu ri sate.

ANA VICTORIA, 
st Ui exprimă întreaga for 
compasiune. m m

•  SOŢIA Ana anun
ţă, eu adtncă durere în 
suflet, decesul saţului, 

NICOLAE CHISEA, 
în vlirfiă de 65 ani. În- 
mortrdntarea fia  toc 
azi. 8 noiembrie 1991, 
orele 14 de la capete 
cimitirului ortodox din 
fir. Eminescu. Deva. 
Dumnezeu isă-i odih
nească te pace sufle
tul h«i buni (6744)

•  MAMA-soacră A- 
na, cumnaţii Agneta. 
Maria. Iosif şi Ştefan 
deplîng dispariţia din 
viaţă a celui care a 
fost

NICOLAE GIUREA 
Dumnezeu să4 odih

nească te  pace! (9763)

•  UN ultim omagiu ce
ha care a fost colegul şi

SANDU VICIU,

un mare sufletist Dana şi 
Florin Gamotlreeanu. (9757)

•  NEPOŢII anunţă cu 
adîncă durare încetarea din 
viaţă a  mătaşlî.

Mi%fitA m m ,  

te  virată de 75 aal. 
Inmorefiatarea «re loc 

azi, 8 noiemiwte-1094 ore
le 13, de te  care mortuară 
din str. Eminescu, Deva. 
Fie-i ţărtna uşoară ! (8791)

£*♦»¥*»*¥¥***♦**#*»*****»* »»#***»###» »»»»»»l|"»####»»»»»»»»»»»»»»»»».»»##»»»»»####»»»»»»»###»»»»»S#»■»»»» «#»»»»»*»»»»»■»

3EDACT4A ţ l  ADMihUSIBAţlA t

2780. Deva, fir. 1 (terembria. 35,

CJLP
M m m  > 1127S. 12157 

Telefon tipografie i 25904 
Fax i 18061(792) |r —V # mmm ★ » » » ★  t *******************#**™*************

TIPARULt  
S. C. JhM mmr S.A.

Tiraj s 26 673 eu


