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După cite va ore petrecu
te în Spitalul din Hajeg, 
discutînd cu pocienți și me
dici, pe neșimfite ajungi la 
părerea că nu depinde de 
rangul unității calitatea ac
tului medical. Cu alte cu
vinte că oamenii pot fi 
mulțumiți și aici de îngri
jirile acordate, de interven
țiile făcute. De altfel dl 
dr. Olimpiu Aldeo, directo
rul spitalului, preciza că nu 
sint trimise la Hunedoara, 
unitate la care sint aron
dați, decit căzui ile extreme. 
Este vorba mai ales de 
situațiile in care sînt nece
sare interver.)ii chirurgicale, 
intrucît secția de chirurgie 
din Hațeg este încadrată cu 
un sirgur medic, fiind ne
voie de încă 2 specialiști.

Și asta pentru că după re
voluție 5 medici specialiști 
au părăsit spitalul, plecînd 
spre locurile de baștină. In 
prezent sînt în stadiu de 
instalare un anestezist și un

fost micșorat din dispoziția 
ministerului de resort. Acum 
capacitatea spitalului este 
de 250 de paturi, tn urma 
reducerii unui număr de 62, 
cît și a dezafectării, ante

bucurîndu-se, de tempera
turi pe care In locuințele lor 
nu le au. De asemenea, 
In farmacia spitalului se 
găsesc și medicamen*» sau 
Jte materiale sanitare de

Medici și pacienți
oftalmolog, familia de me
dici amenajîndu-și aparta
mentul primit în Hațeg.

Pentru că posturile au 
fost scoase la concurs, e- 
xistă șanse ca spitalul să 
dispună de toți specialiștii. 
Dacă nu cumva intervine 
vreo reducere de personal, 
căci numărul de paturi a

rior, a secției de la Nălaji.
Unitotea face o bună im

presie fiind nouă (dată în 
folosință în 1981) dar și 
prin curățenia care dom
nește peste tot. Impresia 
de confort este accentuată 
de căldura din spital (care 
beneficiază de centrală ter
mică proprie), bolnavii

ficitare. E drept că nu chiar 
toate, dar nu lipsesc siro
purile oentru tuse, vata, ca 
să dăm doar aceste exem
ple. Și *ot oe linia dotării 
trebuie amintit și ajutorul 
promis din Franja, în mobi- 
lier și aparatură, ce ur
mează să sosească.

Date fiind condițiile asi

gurate, solicitudinea perso
nalului, se mai întîmplă u- 
neori ca anumite persoane 
să abuzeze de ospitalitatea 
spitalului. Este vorba mai 
ales de bătrîni, care soli
cit!. id salvarea, reușesc să 
obțină o internare (care 
altfel li s-ar refuza), pen
tru ca apoi să nu mai vrea 
să plece acasă, motivînd 
că nu-și pot asigura căldu
ra, medicamentele și poate 
nici alte condiții ca în spi
tal. La secția pediatrie e- 
xistă și doi copii semia- 
bandonați, cum îi califica 
dl director, pentru că în 
primăvară s-ar putea să fie

VIORICA ROMAN
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Privatizare cu... boMrnace
în ansamblul ei. privati

zarea merge extrem de a- 
ncvoios în tura noastră. Și 
w? ista, deoarece însăși Le
tca privat zării prezintă 

ircnte și neclarități iar 
statul, cu multe din struc
turile sale vechi încă în 
funcțiune Ia toate niveluri
le. nu stimulează fenome- 
nuL dimpotrivă...

— Totuși, cile ing. hn 
Bozeșan. în calitate de pre
ședinte al Filialei iudelene 
Hunedoara o Uniunii Eco
nomice Române a între
prinzătorilor Particulari, 
din cadrul Patronatului Na
tional Român vă rugăm 
să ne spuneți cît de mult 
întindeti mina cetățenilor 
particulari care vor să *e 
□riv. tizeze 7

— Noi le-o întindem cu 
generozitate. Insă ca este 
cam goală si putini o prind.

— Adică...
— Celor interesați le o- 

ferim gratuit informații 
Privind economia de Diată, 
le dăm explicații referi
toare la lee'slatia în vi
goare. le asiguiăm spriiln 
la întocmirea documenta
țiilor necesare în procesul 
privatizării. Ie înlesnim pro
curarea de aparatură in
stalații. utilaie de care au 
nevoie în activitățile oe 
care doresc să le organi

zeze. însă este necesar ca 
dinșii să vină cu mai mul
tă încredere spre noi. să-1 
aiutăm și să ne aiute. in
cit să urgentăm drumul a- 
cesta ireversibil spre eco
nomia de piață. Ne-am 
propus ca în luna februa
rie. după alegeri, să ne în- 
tîlnim cu patronii, oe lo
calități. inclusiv cu cei din 
comune să ne cunoaștem 
mai bine unii oe alții, să 
le spunem ce putem face 
noi pentru ei să-i atragem 
la acțiuni comune.

— Ce acțiune concretă 
ati inițiat mai nou pentru 
ei 7

— I.a solicitarea a patru 
întreprinzători, am întoc
mit documentațiile tehnice 
pentru mori si brutării si 
le-am trimis unor furnizori 
interesat! din Turcia, avem 
în atenție anumite contrac
te si cu parteneri din Fran
ța. ne gindim să-i aiutăm 
mai mult oe țărani în asi
gurarea de utilaie si echi
pamente specifice affr,cul- 
turii și zootehniei dar aș
teptăm ți de le el so
licitări, propuneri, op
țiuni. De asemnea, vrem 
să conlucrăm mai strîns cu

DUMITRU GHEONEA

(Continuare In pag. a 2-a)

PS Z!
— Doamnă farmacistă, nu 

pentru somn ?
— Pentru acasă sau pentru

aveți un

birou '!!

medicament

FLASH!
o DL. ION RATIU IN JU

DEȚUL HUNEDOARA. Finalul 
săptămtnil trecute a consemnat 
vizita tn mai multe localități ale 
județului nostru a dlul deputat 
Ion RațitL Momentul de virf l-a 
constituit dialogul cu electoratul, 
simbătă, ! februarie, la Casa de 
Culturii din Deva, in expozeul 
domniei sale, pr nm . răs- 
tmrtsuril la întrebările ce l-au 
fort adn ate. ?-a referit la iltua- 
tla economică a țării. In taurarea 
unei societăți <u adevărat demn- 
cralxe, sprijinul real ce trebuie 
acordat aiirh ulturll, desfășurarea
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CANDIDAȚII SE PREZINTĂ
EUGENIA MARIȘ, 

candidat pentru funcția 
de primar al comunei 

Burjuc

Problemele cu care se 
confruntă comuna Burjuc 
sînt multiple și diverse. 
Ridicarea gradului de con
fort .și civilizație al locui
torilor acestei comune, al 
cărei specific dominant îl 
reprezintă agricultura, ca 
de altfel pentru majorita
tea localităților rurale, con
stituie un obiectiv esen
țial al activității Partidu
lui Democrat Agrar.

Fiind propusă candidată 
pentru funcția de primar 
din partea acestei forma
țiuni politice, am dorința ca 
împreună cu consătenii 
mei, să contribui la solu
ționarea operativă și con
cretă a problemelor lega
te de aplicarea Legii fon
dului funciar, la punerea 
în valoare a tuturor posi
bilităților ce le avem pen
tru a obține producții cît 
mal bune la toate culturile, 
de a spori efectivele de a- 
nimalc șl producția acesto
ra. Hărnicia șl priceperea 
locuitorilor comunei noastre 
vor fi etalate și in alte do
menii cum sînt: gospodă
rirea satelor, înviorarea 
comerțului, viața spiritua
lă. Sint convinsa că, aflîn- 
du-se în fața urnelor, co- 
tuțenii comunei vor ști să 
decidă fiecare pe cine să 
aleagă pentru a le repre
zenta mai bine interesele.

ILEANA ( IUCLAN, 
candidat pentru funcția 
dc primar al comunei 

Luncoiu dc Jos
Lucrez de aproape 20 de 

ani la primărie și mi-am 
propus să acționez sub de
viza : curaj, cinste, compe
tență. Pentru a servi, în 
cadrul legal, interesele ce
tățenilor, voi urmări reali
zarea următoarelor obiecti
ve mai importante : • în
curajarea întreprinzătorilor 
particulari spre activități 
productive (intenționăm să 
deschidem și un abator) ;
• punerea în posesie a ce
tățenilor cu suprafețele de 
părnînt stabilite ; • cei ca
re au terenuri la I.A.S. vor 
intra în posesia pămîntului 
prin mijloacele legale ; •
vom menține „Agromccur 
din localitate cunoscut fi
ind rolul important al a- 
cestuia în zonă ; • finali
zarea oficiului poștal și pu
nerea în funcțiune a cen
tralei telefonice automate ;
• amplasarea unei stații 
C.F.R. în Luncoiu de Sus ;
• deschiderea unor filiale 
ale băncilor agricole și co
merciale ; • construirea u- 
nel biserici la Luncoiu de 
Sus ; • prelungirea traseu
lui R.A.T.L. pînă în satul 
Denlu Mare.

Votul dumneavoastră, sti
mați locuitori ai comunei 
Luncoiu de Jos, să fie ga
ranția unei vieți demne și 
în continuă prosperitate pe 
tfirîm economic și spiritual. 

Ing. IONEL MUNTEANU, 
candidat pentru funcția 
de primar al comunei 

Riu de Mori
în perioada trecută din 

ianuarie 1990, de cînd sînt 
primar al comunei, m-am 
preocupat de soluționarea 
a numeroase probleme pri
vind activitatea din agri
cultură, comerț, gospodă
rire a localităților aparți
nătoare, din domeniul pro
tecției sociale și sănătății. 
Avînd însă în vedere faptul 
că mai există unele neîm- 
pliniri, doresc să Ic punc
tez, ele constituind repere 
ale muncii viitorului pri
mar : • înființarea unor noi 
secții productive și servi
cii (croitorie, confecționat 
iâdițe, deschidere abator, 
frizerie) ; • betonarca dru
mului spre Sarmizegetusa ; 
• amenajarea unui teren 
pentru sport ; • asigurarea 
aprovizionării locuitorilor 
cu semințe, îngrășăminte, 
pi ine și produse industria
le ; • îmbunătățirea asis
tenței sociale și a stării de 
sănătate a populației.

In ziarul noslru dc miine publicam :
HQTÂRÎRILE GUVERNULUI ROMÂNIEI 

cu privire la stabilirea și indexarea salariilor 
și a altor venituri ale populației, 

inccpinil cu l ianuarie 1992

unor alegeri cu adevărat libere. 
Intilnirca a constituit un moment 
benefb pentru cel prezcnțl. (C.P.)

O hV MEMORIA LUI IULIU 
MAN1U. Duminică, la Catedrala 
Ortodoxă din Deva, a acut loc 
un parastas in memoria Iul lullu 
Mari'u, de la a vărul moarte, In 
închisoarea comunistă dc la .Si
gilatul Marmațicl, se împlinesc 
ia aceste zile 39 de ani. La sluj
ba de pomenire, oficiată dc un 
sobor dc preoți șl corul catedra
lei, au luat parte membri șl slm- 
patlzanțl al Partidului Național 
Târâne-e Creștin Democrat, pre- 
eum șl lideri ai organizației fu- 
dețcni- al acestei fd-mațli poltți- 

Domnul Mthai Ciucur, preșe
dintele organizației Hunedoara a 
P.N.Ț.C.I)., a evocat. viața șl ac

tivitatea marelui bărbat ce a a- 
vut un rol de seamă in Istoria 
neamului. (T. 13.).

Q DEZIIATERE. Primăria mu
nicipiului Deva a orga
nizat vineri 31 Ianuarie, o utilă 
dezbatere privind protecția so
cială a persoanelor — minori sau 
adulțl — depcndențl material. Au 
participat reprezentanți al unor 
organisme, guvernamentale șl ne- 
guvernamentale, patroni de socie
tăți comerciale, ziariști. In cursul 
dezbaterilor s-au reliefat cltcva 
căi dc perfecționare a organizării 
protecției socialo a minorilor, 
liandlcapaților șl persoanelor de
pendente materialicește șl chiar 
s-nu Jăcut oferte de sponsoriza
re. (LC.)

O fArA nici o evidenta. 1

Simbătă și duminică, tratamen
tele cu medicamente injectabile 
pentru pacicnțll dispensarelor 
medicale din Deva se fac la spi
tal, la urgență. Este o măsură 
lăudabilă, mulțt bolnavi nravind 
prin vecin! surori medicale care 
să-l ajute. Rău este însă că a- 
ceste injecții se fac fără să se 
(Ină vreo evidență. Sau, cel pu
țin așa s-a Intîmplat simbătă 1 
februarie a.c., In jurul orei 13,30. 
A apărut o soră medicală, a ce
rut fiolele, a dispărut Intr-un ca
binet, a revenit cu seringa pre
gătită, a introdus pacientul lntr-o 
cameră cu mal multe paturi, l-a 
făcut Injecția și „Mulțumesc; 
llună-ziua", „Hună ziua". Nici 
cea mal mică urmă că al fi trecut 
nn acolo, Să ne ferească sfIntui 
da eet'fi •*»* ' l^’it.R.)

■ JAFUL SECOLULUI. 
„IIold-uT-ul do la Uniunea 
Băncilor Elvețiene din 
martie 1990 a fost calificat 
drept -jaful secolului". Pe 
17 ianuarie a fost deschis 
procesul intentat prezum
tivilor autori, «.arc nu sint 
decit — probabil — com
plici locali ai unur filiere 
corsicane alo crimei. Din 
păcate pentru păgubași, su
ma furată (31 milioane 
franci elvețieni !) nu a fost 
încă recuperată.

■ AURUL SE ÎNTOAR
CE ÎN ARMENIA. O bară 
dc aur în greutate do 1 kg 
constituie începutul creării 
tezaurului național de aur 
al Armeniei. în timpul c- 
xistenței U.R.S.S., trezoreria 
centrală era „alimentată" 
anual cu 1 100 kg de aur 
din Armenia. Retururile 
nu vor avea insă același 
rilm.

■ CURIER ULTRARA
PID. Afirmația că orice 
scrisoare sau colet va ajun
ge din Europa in România 
(sau invers) in 21 dc oro 
ar putea stirni ilaritate. Și 
totuși firma americană 
DHL—International, spe
cializată in transporturi 
foarte rapide, va realiza 
acest record prin filialele 
sale din România, utilizind 
propria flotă de 110 avi
oane. Primul birou se va 
deschide la Constanța cît 
de curind pcrcepînd taxe 
numai in lei.
■ PRIM MINISTRUL IN

DIAN a hotărit de bună 
voie să-și reducă salariul 
cu 10 la sută. Intr-un mod 
foarte diplomatic a sugerat 
și miniștrilor săi același 
lucru, dar piuă acum nu
mai doi dintre ei i-au ur
mat exemplul.

■ DE CE E MM IEF
TINA MAȘINA JAPONE
ZA ? Multitudinea de fac
tori ce concură la această 
realitate alarmantă pentru 
producătorii europeni și a- 
mcricani se poate rezuma 
la o simplă comparație 
„lin automobil japonez se 
produce in 17 ore, pe cînd 
unul european în 36 dc o- 
rc

■ AFACERI A DEVA- 
KATE. I iliala germană a 
companiei de autoturisme 
japoneze NISSAN a anun
țat că în 1991 a crescut vin- 
zare.i cu 17 la sută față <lc 
anul precedent. Această 
prosperitate de excepție 
este cil ntit mai lăudabilă 
cu cit filiala germană arc 
«loar 190 dc angajați.

■ INFLAȚIA l.A ve
cini. In Turcia rata infla
ției a crescut in 1991 do 
la 60.1 la 71 la sută și se 
estimează că va crește in 
continuare. Mai optimist, 
guvernul dc la Budapesta 
preconizează o reducere cu 
2j la sută a ratei inflației 
in 1992, fără să dea insă o 
cifră absolută. în Bulgaria 
situația este mult mai tris
tă, guvernul antințind p<> 
lingă catastrofalul deficit 
pe 1992 (1,6 miliarde mărci) 
și o rată a inflației de 690 
la sulă.

M NEMȚII ( RITIG \ A- 
( ORDl’l, \MEI{|( ’INO-NI- 
PON Ministrul german al 
economiei a criticat acor
dul comercial dintre Stole
le I’nilc și Japonia, i on- 
siderind că el contravine 
principiilor unui comerț 
liber, promovate dc G \TT. 
El a criticat in special pla
nul de sporire a importu
rilor japoneze din Si \,



CUVÎNTUK UBER

! Medici și
(Urmau- din pag I)

lua)i din spital. Desigur, a- 
cestea sini excepții generate 
de precaritatea vieții unor 
categorii sociale. Ceilalți 
pacienji apelează la servi
ciile spitalului motivat, fă
ră să abuzeze.

In această ultimă catego- 
Irie 'e reqăsesc pacientele 

secției obstetrică-ginecologie 
și nou-născuți. Printre ele, 

i din păcate, încă se mai in- 
tilnesc cazuri cu probleme, 
cum îmi spunea dl dr. Nis- 
tor Gavriș, șeful secției.

■ Unele pentru că solic-to în- 
J treruperi de sarcină in lună 
ț mare sau pentru că nu vor 
i sau nu pot să plătească 
J taxa de 500 lei și atunci 
ț apelează la metode băbești, 
i ignorind riscurile la care 
. se expun Dar aici se foc 
i și operoții. Dl dr. Zoltan 
I Schmidt spunea că în anul 
i trecut s-au realizat aproxi- 
> motiv 80 de operații, ceea 
I ce e mult pentru un oraș 
’ ca Hațegul, mai ales că 
1 unele nu se fac nici in spi- 
i tole moi mari. Deci, acolo 
i unde există pasiune și pre- 
I ocupare se pot face lucruri 
l pe măsură. De altfel, de- 
i spre dl Gavriș, dna dr. Flo- 
> rico Adesmon, ginecologă, 
\ afirma că este prezent in 
i secție ori de cite ori este 
? nevoie, indiferent de o n 
J din zi sau dm noapte lj 
l care este so'cifot.

UN FRIGIDER CÎT UN ORAȘ

pacienți !
In sectorul nou-născuți, J 

din cadrul secției, domnea ) 
liniște. „Nu avem decît 
cinci nou-născuți", îmi măr- i 
turisea cu regret dna dr. > 
Maria Filimon, medic coor- 
donator cu program dirijat i 
între sector și policlinica. ’ 
Firește, scăderea natalității ț 
nu poate fi imputată medi- ț 
cilor. insă daco cei peste 1 
20 de copii care s-au năs- > 
cut în acest an în Hațeg ț 
n-au avut și nu au probleme l 
este meritul celor care le 
asistă venirea pe lume și i 
primele zile de viață. De ț 
altfel nu este întimplător i 
faptul că tocmai în această ; 
secție om zăbovit mai mult, ț 
știut fiind că de sănătatea l 
mamei, de noșterea fără . 
traumatisme a puiului de om 1 
depinde evoluția sa ulteri- ț 
oară, poate întreaga viață, i

Adesea am auzit in tim- , 
pul documentării remarca ( 
„n-ovem cu ce să ne Iau- ’ 
dăm", ca și cum aș fi cău- ț 
tat cu orice pieț ceva spec- l 
taculos. Cred că nu e lipsit 
de interes pentru cititori să 1 
vadă „rodiografia" unei zi- l 
le obișnuite într-un sp tal i 
în care medici, asistente, in- ,’ 
firmiere își îngrijesc pacien- 1 
ții cu competență și cu în- l 
țelegere pentru suferință. Și, i 
de asemenea, că despre 1 
munca și neodihna lor de ț 
zi și de noapte medicii ha- 1 
țegani vorbesc cu modestie. ’

„I’iiveam fără de tinta"... 
in jos (însă), de la geamul 
biroului pulberea albă ce 
se cernea peste bătrînul 
parc „Cetate". O mișcare 
ciudată mi-a atras aten
ția. O doamnă sărea pe 
loc.. ca mingea. Sau cel 
puțin așa mi s-a părut în 
prima clipă. Abia apoi am 
înțeles că de fapt doamna

Din motive 
egoiste

sărea pentru a aiunge la 
crengile unui tufiș de care 
nu se putea apropia prea 
mult din cauza gardului 
viu.

După ce-a obtinut un bu
chet de crengi, și-a văzut 
liniștită de drum. Probabil 
că ramurile arbustului, ca
re primăvara înainte de a 
inverzi pare stropit cu 
mici stelute aurii, la tem
peratura camerei îi vestesc 
învierea naturii în avans. 
Dar dacă toți vom fi ten
tați să ne aducem primă
vara în case cu o clipă mai 
devreme, ce se va întîmpla 
cu parcurile noastre (și a- 
șa piștine in Deva) ? Cum 
vor arăta ele la primăva
ră ? (V.R.)

Ca și la Bălgrad, nume
le popular românesc al o- 
rașului Alba lulia, topo
nimul Orăștie nu apare în 
documentele oficiale medie
vale, ci numai în texte și 
tipărituri românești. Cea 
mai veche mențiune, în 
formă arhaică, Orășcie, se 
află în încheierea predo
sloviei Paliei de la Orăștie 
(1581—1582). O cercetare 
mai atentă a documentelor 
oficiale, care semnalează 
numele localității (începînd 
cu cel din 1224), arată că 
în sec. al XIII-lea apare 
forma Waras, pentru ca 
din sec. XIV—XV, Waras 
să alterneze cu maghiarul 
Vâros „localitate cu ceta
te ; oraș" (C. Suciu, Dicțio
nar istoric al localităților 
din Transilvania, București, 
1968, vol. II). Alternanța 
se datorează apropierii 
dintre termenul Văros și 
cel românesc după care s-a 
creat termenul maghiar, 
desigur, toponimul băștinaș 
fiind redat stilcit. Cunos
cut fiind că după preluarea 
alfabetului latin, maghiarii 
nu au făcut deosebire în 
scris, pînă în secolul a) 
XVI-lca, între vocala u și 
consoana v (W), pronunța
rea maghiară a numelui 
Waras trădează tocmai e- 
xistența unui vechi topo
nim, Oraș. Provenit din 
arealul indocuropean, un 
posibil apelativ dacic, oraș 
(de la care toponimul Oraș) 
are in componența sa ra
dicalul uer „a urca, a ri
dica", cu o dezvoltare 
uero-s „loc ridicat", 
uoros-s „înalt, ridicat", 
la care a intervenit o 
contaminare cu rad. uer — 
„a acoperi, a proteja", de 
unde sensuri ca „a ocroti 
închizind, a salva" (Ion I.

Russu — Etnogencza româ
nilor, București, 1981 ; A. 
Riza, Ardealul (VIII) în 
„Transilvania”, Sibiu nr. 1 
1983). Iniția), deci, toponi
mul avea înțelesul de -loc 
înalt cu cetate". Interesant 
este faptul că și în prezent 
denumirea Oraș este folo
sită de locuitorii satelor 
din amonte de Orăștioara 
de Jos pentru desemnarea 
numelui orașului Orăștie, 
Oraș fiind tratat ca un 
toponim propriu-zis și nu

ORĂȘTIE— 
vechi nume

românesc
un simplu „supranume" a- 
cordat în mod obișnuit lo
calităților urbane.

In vremurile de început 
ale vieții românești, ținu
tul străbătut de Rîul Gră
diștii sau Apa Orașului 
cum 1 se mai spune hidro
nimului la trecerea sa prin 
Orăștie era împînzit cu 
ruine ale așezărilor dacice 
și romane. Or, era exclus 
ca aceste vestigii să nu fi 
fost cunoscute de către lo
cuitorii din preajmă. In a- 
cest sens, atestările docu
mentare din 1484 ale satelor 
Orăștioara de Jos și Orăș
tioara de Sus apar sub for
ma Warasthywar care tre
buie citită Orăștioara, to
ponim ce provine de la a- 
pelativul orăște, legat se

mantic de oraș, creat de 
români și avînd ca și sino
nimul său, grădiște (to_L 
creație românească, de ori 
gine slavă) sensul de „loc 
de ruine ale unor vechi 
așezări fortificate". întinse
le terenuri cu ruine stră
vechi de pe valea Riului 
Grădiște au fost folosite 
de către populația româ
nească ca locuri prielnice 
pentru agricultură, astfel 
că orăștile capătă și un alt 
înțeles potrivit necesităților 
vieții sociale. Termenul 
orăște este semnalat și în 
zona colinară Băița—Brad 
(Dicționarul limbii române, 
seria nouă) în aceeași zonă 
(satele Lunca și Fizeș) oriș- 
te i se spune unui loc în- 
țelenit, iar în Banat, orăște 
este sinonim cu pirloagă, 
bătătură, paragină (Vasilc 
Ioniță, Nume de locuri din 
Banat, Timișoara, 1982). In
fluența substantivelor fe
minine derivate în -ie^ 
mișie, soție, bărbie etc. a 
dus cu timpul la diftonga- 
rea lui e final și. deci, la 
pronunțarea Orăștie. Sub 
această formă apare în a- 
testările din secolul trecut 
Orăștioara de Jos, iar lo
cuitorii satelor din amonte 
de acest sat numesc, din 
vremuri imemoriale, Orăș
tie, localitatea Orăștioara 
de Sus. De menționat, O- 
răștia de Jos și Orăștia de 
Sus. numele a două locuri 
de hotar la Căstău, sat sly 
tuat între Orăștie și BeriiA 
și de asemenea Orăștinilc, 
sat contopit cu localitatea 
Geaca, jud. Cluj.

Denumirea Orăștie își a- 
re, așadar, obîrșia într-un 
apelativ creat la începutu
rile evului mediu românesc.
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Marți. 28 ianu.ii.c. a fost 
o zi geroasa. La Primăria 
orașului Călan funcționara 
suflă in miini și-si trag ca
petele în gulerul paltoane- 
lor. Caloriferele — căci 
primăria este racordata la 
tcrmoficarea orașului — 
nu reușesc oricit le-ai 
mlngiia. să dezmorțească 
degetele chircite de frig. 
.Sh ved ți cum tremurăm 
în oraș |” — spun ca și cînd 
s-ar lăuda cu o asemenea 
„performantă" două func
ționare d n primărie.

Nu problema termofică- 
rii o aveam în intenție cînd 
ne-am deplasat la Călan. 
dar dacă -subiectul" ne-a 
ic it în cale nu-1 puteam 
refuza, mai cu seamă că 
toți cei cu care sta team de 
vorbă ne spuneau că de 
citeva zile Călanul termo- 
ficat c un uriaș frigider.

La Sidermet S.A. Victo
ria. furnizorul de agent 
termic primar pentru oraș, 
speram că ne vom dezmorți 
de frigul ce intrase in 
oase. Aș' Zgribuleau și aici 
funcționalii prin birouri, 
m.ii ceva ca la primărie, 
așa că se putea spune că 
se simțeau la birou... ca 
a> asă.

Ce se intimolă cu termo- 
ficare.i Colanului, căci pro
misiunile făcute public în 
toamnă nu prevesteau în 
nici un caz asemenea hia 
tușuri in furnizarea căldu
rii 7

Ex olP ațiile „globale" pe 
c tc le primim la ..Sider- 
met” conduc l.i concluzia 
că lire. i căldurii se dato
rează in totalitate lip* i dc 
gaz metan. Mai multe de
talii eu amănunte de ordin 
tehni. n.i furnizează dl mg. 
Me;' 1 L’rsu, cin1 ' irul U- 
zinei 4 GET. „Coti de gaz 
m m p ■ care >, orim m D' 
oraș <-.!e da GooO mc/h ca
ri' trebuie să asigure pro- 
" ele tehnolog,• e caldei In 
combinat, nevoile termofi- 
rfirii 'i ron'.i nani c ->nic 
al oi '.'iltii. Pentru consu

mul casnic din această co
tă se consumă cel puțin IU 
la sută. Cu restul dc 61' la 
sută trebuie Să ne descur
căm pentru pro.csul teh
nologic și termoficarc. fo
losind gam] in amestec cu 
gaz de furnal și gaz de 
cocserie. Cînd Îngheață un 
furnal sau cade o baterie 
de cocsificare, ambele func
ționalități trebuie asigurate 
cu gaz metan. Dc unde ? 
Acum este căzut furnalul 
III. 11 ținem cald numai 
cit să nu se răcească de 
tot. iar tcrmoficarr-a în 
combinat am suspcndnt-o 
dc tot Aceasta este sn 
tia in momentul de fată. 
O asemenea situație nu a 
fost cunoscută însă in ur
mă cu circa o lună dc zile".

Primarul — de scurt timp 
și pentru scurt timp — al 
orașului, dl prof. Bora, un 
bun cunoscător al problc- 
mi lor sociale ale ( ăl,inu
lui, aduce in balanța expli
cațiilor situației nspcctivi 
și alte elemente . „în punc
tele de termoficarc. in re
țelele termice exterioare, 
se pierd permanent mari 
cantităti dc ană încălzită 
— agent termic secundar. 
Aceasta trebuie completată 
cu apă rece. La ce tempe
ratură mai ajunge în acest 
caz agentul termic în a- 
partamente 7". După păre
rea noastră formulată cu 
mîna pe calorifer — la 
circa 20 grade C, ceea ce 
nil as.gură mai mult de 
15—1,! grade in apartament.

Domnul sing. Ion Spită- 
ceanu, directorul :<■( r 
are allă părere :

„In punctele dc t. mo- 
ficare și in rețelele t< rni„ , 
exterioare. nil ,<e pierde 
agent termic. A s ,nstatat 
b'.c" t lun ii ;,i o comisie a 
R A.G C I care a analizat 
actjvitat..i noastră. Am 
susținut și susțin ca' Cen
tralele termice flhre asigu
ră tcrmoficarea orașului sâ 
fie separ,'lie dc cele care 
precară abur te noi me 
Pentru combinat Cit timp 

totul va fi in aceeași oală, 
mereu se va discuta despre 
încălzirea Cătunului. Pier
deri dc aPă există dar prin 
robinetele instalate pe ca
lorifere. Neputînd asigura 
apă caldă menajeră. loca
tarii sustrag apă caldă din 
rețeaua de termoficarc".

S-ar părea că locuitorii 
Călanului se confruntă cu 
o situație fără ieșire. Așa 
să fie 7 In condițiile cind 
există suficient gaz dc fur
nal si dc cocserie. proble
ma termaficării în oraș nu 
se impune atenției cu atita 
acuitate. Acum însă a „că
zut" un furnal, iar la Si- 
dermet se vorbește despre 
cauzele căderii lui. doar 
d;n vîrful buzelor. Se spu
ne ca s-ar fi Intîmplat în 
zilele Anului Nou. O fi. 
înseamnă că cei care nu se 
ingriicsc in combinat de 
buna funcționare a agrega
telor. sint aceiași cu cei 
care tremură în oraș dc 
lipsa încălzirii. D-n păca
te nu tremură numai ci. 
Iată o temă dc meditație 
pentru noul primar al Că
lanului. după alegerile dc 
la 9 februarie ; pentru cl 
si pentru consilierii primă
riei.

ION ( IO( LEI

(Urmare din mg I)

Camera dc Comerț și In
dustrie a județului. pentru 
că avem o sci ic de inte
rese comune, iar din-ii aii 
im contact mult mai larg 
deiit noi cu privatizați!.

Sintcți implicați I In 
pregătirea unor cadre care 
aderă J.i economia du nla- 
lâ

Da .un deschis r,i fi
ri ilizal citeva ciicsuri In a- 
mil l'l‘l| In prezent func
ționează patru cursuri de

„Ulciorul nu merge de multe
Intr-o zi m-a sunat la 

redacție o cunoștință, dna 
C.. o femeie respectabilă, 
ale cărei sesizări nu le-am 
pus la îndoială nici o cli
pă. îmi relata că pe strada 
Libertății din Deva. nu 
departe de hala Dietei, un 
negustor ambulant, cu o 
platformă vindea portocale 
cu 135 de lei kilogramul. 
Nimic alarmant pină hici. 
Numai că a cumpărat si 
dumneaei de la respectivul 
vînzător înainte cu o zi. 
Peste un kilogram, respec
tiv în valoare de 150 lei. 
Acasă a avut curiozitatea 
să le cîntărească. Bănuiala 
i s-a confirmat. CIntărcau 
doar 830 de grame. Nu cu
noștea numele comercian
tului si nici al firmei pen
tru care lucra. Ne cerea 
nouă ziarului, să mergem 
la fata locului să-l depis
tăm deoarece — susținea 
dumneaei — cîntarul este 
„aranlat". Cum nu sîntem 
specialiști șl nici organe 
învestite cu asemenea atri
buții, ne-am adresat, tele
fonie, unui metrolog de la 
Inspectoratul pentru cali

Privatizare cu... bobîrnace
contabilii.de. pentru persoa
ne cu pregătire medie — 
In Deva. Hunedoara. Petro
șani sl Alba Julia — și li
nul postuniversitar dc mar
keting șj management — 
Ia Deva. Un asemeni a curs 
vom deschide în curlnd si 
la Alba luhn. DIspunînd 
acum dc un spațiu cores
punzător pentm filială, a- 
vt'm în atcntie reorganiza
rea alei a clubului patro
nilor unde cei cq doresc 
se [iot inlilnl în dialoguri 
dc conlucrare, eunoa-terc, 
afaceri.

tatea produselor Deva, că
ruia i-ani relatat cele de 
mai sus. Ne-a răspuns că 
are nevoie de o declarație 
scrisă a persoanei care a 
semnalat faptul și că, în 
cazul în care se confirmă, 
este vorba de închisoare 
fără nici un comentariu. 
Dar că oricum este tardiv 
pentru că asemenea per
soane își iau măsuri de 
precauție. E drept că a 
doua zi — cum bănuia și 
domnul cu care dialogasein 
— persoana respectivă nu 
mai vindea acolo.

Care a fost reacția doam
nei care ne sesizase cînd 
a auzit ce consecințe poa
te avea această încălcare 

grosolană a regulilor comer
ciale 7 : „Dar eu nu doresc 
să fac asemenea rău ni
mănui...". Șl, probabil, a- 
ceeași reacție ar fi avut-o 
multe alte persoane vizavi 
de situații identice. Așa 
sîntem noi, românii, senti
mentali, Iertători, să treacă 
de la noi...

Desigur, ideal ar fi ca în 
cazuri de acest gen Garda 
Financiară, Poliția, Corpul

Intenții bune, gîndurl in
genioase. strădanii perseve
rente la U.E.R.I.P. Deva. 
Numnl de s-ar da drumul 
de la centru, după cum se 
exprima cineva — privati
zării mai accelerate. Pen
tru ca. pînă atunci să or
ganizezi o activitate, mai 
ales in sfera productivă, tc 
lovești de multe uși închi
se. de voci reci, de zidul 
betonat al birocratici, tic 
Imperfecțiuni alo Legii pri
vatizării.

Poate se dă... nțvs
ca sînt atîtin care iau...

ori la apă“
de control al Prefecturii 
ori alte organe de speciali
tate, învestite cu asemenea 
răspunderi, să dispună de 
mijloacele care să le per
mită depistarea pe loc a 
unor astfel de practici 
dăunătoare. Numeroase în
călcări ale legii sînt des
coperite cu prilejul cony 
troalelor inopinate al( 
acestor organe. Despre mul-^ 
te dintre acestea ați avut 
ocazia, stimați cititori, să 
luați cunoștință prin inter
mediul ziarului nostru Din 
păcate, pe lîngă multe al
tele trecem fără să le bă
nuim măcar. Dar, oricum, 
„ulciorul nu merge de 
multe ori la apă".

„Domnule" în cauză, sper 
că înțelegi tîlcul ghilimele
lor și mai ales sîntem si
guri că te recunoști. Un 
asemenea fapt încarcă ori
cum conștiința. Nu te gîn- 
dești că în cele din urmă 
toate se plătesc 7 Ce faptă 
poate fi mai Josnică decît 
să te pricopsești înșelindu-ți 
semenii ?
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PRECIZARE
Cu privire la nota 

„Aflăm de la Garda Fi
nanciară" publicată în 
ziarul nostru din data 
de 30 ianuarie 1992 fa
cem următoarea preci
zare, înti-ucii datele pe 
care le aveam la acea 
oră erau incomplete :

Suma de 12 737 859 de 
lei nu este executorie fn 
momentul de față pen- 
Iru Societatea Comercia
lă româno-germană PRI
MA S.A., situația fi ind 
in curs dc clarificare.
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ANTRENOR EMERIT - Un titlu pe care
Octavian Belu îl merită pe deplin

Cunoscutul antrenor fe
deral de gimnastică femi
nină, dl prof. Octavian Be- 
iu, ce s-a ocupat pină In 
1981 de pregătirea unor 
gimnaste la Clubul Petro
lul, a cunoscut din acel an, 
cind a venit la Deva, un 
necontenit urcuș pe trepte
le afirmării profesionale. 
Fiind numit la lotul olim
pie, ce se pregătea sub în
drumarea lui Adrian Go- 
reac, împreună cu Maria 
Cozma, Mihai și Silvia 
Breștean, Iulia Rotărescu, 
Atanasie Albu, la care pe 
parcurs s-au adăugat și 
alți antrenori, a dovedit că 
Federația de Gimnastică nu 
a greșit. Antrenorul fede
ral Oct. Belu își reamin
tește cu o precizie mate
matică participările echipei 
A» gimnastică feminină la 
Campionatele Europene și 
Mondiale sau la Olimpiade, 
printre care amintim pe ce
le de la Budapesta, Los 
Angeles, Montreal, Rotter
dam, Seul, Stutgart. India
napolis, unde s-au afirmat

noi valori ale gimnasticii 
românești, demonstrtnd că 
după cea mai valoroasă 
gimnastă a lumii — Nadia 
Comăneci, au crescut noi 
stele ale gimnasticii româ
nești. Să amintim cititori
lor numai o parte a com
ponentelor echipei gimnas
ticii feminine, care la in
dividual sau pe echipe au 
adus atita glorie sportivă 
României, strîngînd adevă
rate salbe de medalii de 
aur și titluri de campioane 
olimpice, mondiale și eu
ropene : Ecaterina Szabo, 
Rodica Dunca, Emilia E- 
berle, Melita Ruhn, Mari- 
nela Vlădărău, Dumitrița 
Turner, Lavinia Agache, 
Cristina Grigoraș, Daniela 
Silivaș, Aurelia Dobre. Cris
tina Bontaș, Lavinia Milo- 
șovici și alte minunate 
sportive ale căror evoluții 
au clasat pe locuri de

frunte echipa României, 
le-au adus strălucitoare me
dalii.

Acolo, in iureșul întrece
rilor la sol, bîrnă, paralele 
sau sărituri, lingă aceste 
inimoase fete, s-a aflat in 
ultimii 12 ani și antreno
rul Octavian Belu, om de 
certă probitate profesiona
lă, modest, mereu în ac
țiune, pentru perfecționarea 
pregătirii tinerelor talente, 
introducerea a noi și noi 
figuri, creșterea gradului 
de dificultate a unor exer
ciții, care să întrunească 
sufragiile arbitrilor, dar și 
ale publicului spectator. 
Creșterea, pregătirea, mun
ca de migală, de „șlefuire" 
a talentelor cere competen
ță. dăruire totală, simț pe
dagogic și renunțări în peri
oade îndelungate la multe 
tentații ale vieții cotidiene. 
Alături de colegii săi, mai

‘••••••••••••«••■••••••a.....

HANDBAL FEMININ

REMIN DEVA — SIMARED BAIA MARE
25—22 (13—13)

Elevele prof. Ion Mătăsaru de la Remin Deva au 
obținut o victorie prețioasă în fa|a „lanternei roșii'" 
Simared Baia Mare, cu scorul de 25-22, după un meci 
greu, cu un arbitraj ezitant, ncsancționînd in unele faze 
jocul dur al oaspetelor. Cu mai multă decizie, o priză 
mai bună la balon și o precizie mai marc a șuturilor 
la poartă, Remin putea obține o victorie mai categorică. 
E bine și așa, echipa sperăm că își va îmbunătăți 
jocul.

Au marcat : Maria Hamza 8, Simona Bozan, Gela 
Gruescu și Anișoara Dop cîtc 4 goluri, Monica Luca 
și Mihaela Grosu cîte 2 și Cristina Rotar 1. (S.C.)

tineri sau mai vîrstnicl, 
antrenorul Octavian Belu 
s-a legat cu toată ființa de 
micuțele gimnaste, cărora 
le este nu numai profesor, 
ci și părinte. Și e atit de 
mîndru cînd pe cel mai 
înalt catarg se înalță trico
lorul românesc, cînd pri
virea campioanei îl caută 
pe antrenor, mulțumlndu-i 
parcă, pentru tot ce a fă
cut, ca exercițiile ei la ori
care aparat să se apropie 
de perfecțiune !

Și dacă în trecutul nu 
prea îndepărtat antrenori
lor li se cerea doar să-și 
facă datoria, neglijîndu-se 
onorarea a multor cerințe 
ale lor, iată că acum in 
anii democrației începe să 
se schimbe optica forurilor 
superioare despre impor
tanța activității antrenori
lor, a muncii lor de depis
tare și pregătire a viitori
lor performeri. Pe lingă 
îmbunătățirile ce s-au adus 
în condițiile de viață și 
pregătirea sportivilor și 
antrenorilor, încep să fie 
apreciați la adevărata lor 
valoare și stimulați cu ti
tlurile ce se cuvin pentru 
bogatele roade ale profe
sionalismului lor. Așa a 
fost ziua de 24 ianuarie 
a.c., cînd alături de alți 
colegi, profesorului Octa
vian Belu i s-a înmînat 
titlul de ANTRENOR E- 
MERIT. Un titlu pe deplin 
meritat

Echipa de gimnastică fe
minină ce va participa la 
marile confruntări interna
ționale din acest an se a- 
flă in pline pregătiri. Vom 
reveni.

SABIN CERBU

BANCA COMERCIALĂ ROMANĂ S.A.

SUCURSALA JUDEȚEANĂ
HUNEDOARA—DEVA

Gheorghe Țurlea: Cu profesionalism și dăruire
Mureșul Deva are la ti

mona sa un nou antrenor 
principal, pe GHEORGHE 
ȚUJtLEA, venit de la Inter 
Sibiu. El este cunoscut bine 
ți de hunedoreni. fiindcă 
in urmi doar cu puțini ani, 
a activat ți la Corvlnul. 
Dar, să-l prezentăm pentru 
cei carc-l știu mai puțin. 
Și-a început activitatea fot
balistică la .Șoimii Sibiu, in 
anul 1970. Timp de 12 ani 
n-a pâră 't această echipă. 
Iți reamintește foarte bine 
că Intre 1974—1977 Șoimii 
s-au luptat din ri puteri 
să intre in Divizia A, dar 
le-a „barat" drumul la „po- 
tou" Kihorul, Vilcca și Hu
nedoara. In 1983, i s-a îm
plinit dorința ce il stăpi- 
m'a tot timpul : să devină 
antrenor. A fo t numit ca 
secund al lui Jean Gat rllă, 
la Inter Sibiu. De atunci 
și plnă astăzi, aprofundea
ză mereu, dorind :.ă-șl ini- 
bngâțraseă ți cunoștințele 
teoretice dar și cele prac
tica. După doi ani a i cnit 
pe meleagurile hunedorene. 
Ca antrenor la Victoria Că- 
lan -,i de aițl la clubul 
huncdorcan Corvlnul. Din 
primăvara anului 1990 -a 
reîntors la Infer Sibiu ca 
secund al Iul Viorel llizu.

— A fo.l o colaborare 
fructuoasă intri’ noi, fiind

că este un foarte bun an
trenor, sever dar drept, ca
re pune un accent major 
pe pregătirea fizică in strîn- 
să legătură cu tactica da 
joc. Cu toată .duritatea" 
sa, țtle bine să-și apropie 
jucătorii, să-l mobilizeze 
la o pregătire fără cusur, 
stimulați de performanță. 
Nu întîmplător Inter s-a 
clasat pe locul 4 în cani

și deschiși, ca cei din Sibiu. 
Apoi tot tlmjrul trăiesc cu 
credința și încrederea că 
Deva, municlpiu-centru de 
județ — merită mai mult, 
că ți aici se poate practica 
fotbal de performanță. Ar 
fi frumos ca după marile 
satisfacții date de școala 
deveană de gimnastică — 
unde s-au plămădit marile 
noastre gimnaste, compioa-

FOTBAL LA GURA SOBEI

plonatul ’90—'91, a fost se- 
mifinalit'ă In Cupa Itomâ- 
niel la fotbal și a cîțtigat 
finala in Cupa Balcantcă 
lin joc tur-retur) cu Budu- 
cinost Titograd (Iugoslavia). 
Șl rC e important 9 jucă
tori de. la Inter au fost 
chemați la diferita, loturi 
naționale. Din păcate, tot 
ce a fo t mal bun la Inter 
a fost ..ochit" șl deloc oco
lit — luînd drumul altor 
echipe, h'u s-a scăpat nici 
așa-zis-ul „blat" ți cine nu 
intră „în joc" face pași. A- 
șa am ajuns Za Deva, unde 
de fapt, am ți locuință.

— Și de ce la Mureșul ?
— Pentru că Deva e le 

un oraț superb, cu lor ui
tării săi atit de prietenoși

ne mondiale — să-l vină 
rlndul și fotbalului de a 
ajunge pe prima scenă a 
țării. Știu, mulți susțin că 
Deva e doar la doi pași de 
Hunedoara, unde există o 
echipă de Divizia A, că pa
siunea mu-Uor spectatori s-a 
stins, că aici nu se poate 
depăși capacitatea economl- 
co-financiară pentru o echi
pă de fotbal mai departe 
de Divizia li.

— Ce argumente aveți ?
— Iubitorii fotbalului tre

buie să iasă din apatia ca
re t-a cuprins. Sînt mulți 
în Deva (care, nu mai c un 
orășel, <-l un municipiu cu 
90 OuO locuitori) ce le place 
fotbalul și îl trăiesc cu pa- 
fune. Șl publicul poate fi

readus la fotbal, numai cînd 
echipa va juca FOTBAL ! 
Aceasta este treaba noas
tră, a jucătorilor, antreno
rilor și a conducerii clubu
lui I întregul program de 
pregătire este ..clădit" ca 
antrenamentele să fie diri
jate spre obiectivele de joc 
ale echipei, la bază fiind 
disciplina, tar psihologia, 
deschiderea apetitului jucă
torilor spre atingerea per
formanței. La Mureșul sînt 
cîțiva jucători tineri, valo
roși, capabili de a urca 
treptele valorii sportive. 
Au venit de la Corvlnul, 
Bulgaru și Manolache. La 
Deva este un jucător de 
perspectivă certă, llădos, 
care poate, trebuie readus, 
prlntr-o pregătire exempla
ră, Za adevărata valoare. 
Nu pot să creil că nu se 
va reaprinde flacăra mis
tuitoare a performanței In 
acest valoros jucător care 
are tot ce li trebuie pentru 
a bucura clubul, spectatorii. 
Susțin că la Deva se poate 
forma o echipă de perspec
tivă.

De aceea, rugăm agenții 
economici sponsorii să vi
nă Ungă noi să ne sprijine 
pentru a ne putea face da
toria cu profesionalism și 
dăruire.

< .SANDU
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Piața Unirii nr. 3,

prin unitățile teritoriale din |

• Deva 2
• Petroșani "
• Hunedoara B
• Brad
• Simeria Q

primește depuneri în lei de la populațio în con- * 
ditii de dobîndă foarte avantajoase t H

• 19 la sută pentru disponibilitățile la vedere K
• 26 la sută pentru depozitele la termen de u

peste 1 an. J
Relații suplimentare la telefoanele 19559, || 

11745, 16480 sau la sediul băncii. (81) »

SOCIETATEA CO.MERCI ALA
„MARSCHALL" S.N.C. HUNEDOARA

Libertății, nr. 8, telefon 17035/957 
incinta Cooperativei „Drum Nou" ; 

Hunedoara) q
Execută transport auto mărfuri in tra-2 
fie intern și internațional ; J
închiriază mașini transport pentru per- | 
soanc particulare și societăți particu- î 
lare comerciale ; K
Pregătește cursanți teoretic și prac-1 
tic pentru obținerea permisului dc * 
conducător auto. |

i
II 
II h
I
6

Prestări de servicii la domiciliul clientului 8

■ curățenie ; 8

■ spălat ; |
B călcat *, |
■ gătit. jj
Relații și comenzi la sediul firmei din De- « 
str. Aleea Transilvaniei, bloc 7, ap. 12, te- |
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SOCIETATEA COMERCIALA 

„ATLAS ROM" S R L. DEVA

ASIGURA :

va, ’
Icfon 13756, intre orele 16—22. (C.3)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ELIS“ S. A. HUNEDOARA

str. Ecaterina Varga, nr. 3

Angajează prin concurs

■ JURISCONSULT
Data concursului : 6 februarie 1992. 
Condiții : studii superioare de specialitate. 
Menționăm că poate fi și pensionar.
Relații suplimentare la telefoanele 12507, 

12933, 13657, interior 125. (09)

SOCIETATE \ COMERCIALA
I LORA-TUR — VENUS S.R.L. DEVA

Cumpără și tinde la prețuri avantajoase 
O autoturisme și piese de schimb

Consignația de la Complexul 
ha Im.

Program zilnic intre orele 9—IR.

Relații la telefoanele 20294; 21380.
(78)

prin 
Sîntu-

• • 9
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SOCIETATEA „SIGMA" S.C.S. ’
ORGANIZEAZĂ - J

ÎN DEVA \
Cursuri formare analiști programatori— \ 

asistenți pe microcalculatoare pe 16 biți, compa- 
tibile I.B.M.—P.C. (

VÎNZARI — 
CUMPĂRĂRI

Durata cursului este de 10 săptămîni cu 
150 ore pe calculator și se organizează de luni 
pînă vineri, intre orele 15—18.

înscrierile pînă în data de 15 februarie 
1992. Se pot înscrie și elevii claselor a Xlî-a.

Absolvenților li se asigură diplome — cer
tificat. eliberate de Ministerul învățămîntului 
și Științei și Comisia Națională de Pregătire în
Informatică.

! Informații la telefon 11067 (orele 16—22).
j (99)
\ ~:-______ _____________________ ——

' HVNEDOAR \—DEVA
? efectuează
’ ■ transport marfă piuă la 1,5 lo — pre-
* țurî foarte avantajoase. \

Comenzile se primesc Ia sediul nostru din [ 
str. M. Eminescu nr. 2, telefon 11917. (104)

SC. COMSER S R.L. 
DISTRIBUITOR AUTORIZAT RANK XEROX 

Preia în service, la cerere, toate aparatele l 
XEROX instalate pe raza județelor Hunedoara, i 
Alba si Caraș-Severin. !

Se asigură materiale consumabile, hîrtie } 
import format A,, A,, A., A., A „ hîrtie color, 
transparente, etichete, hirtie fax, hîrtie calc pe 
tipodimensiuni variate.

Firma cumpără aparatură XEROX iejită din 
uz cu 10 la sută din prețul unui aparat XEROX ț 
nou achiziționai prin firma COMSER. I

Solicitările se vor primi pe adresa firmei l 
din Hunedoara, str. Revoluției, nr. 5, telefon i 
957/12538, interior 132. Fax 11919, (21)

• VIND caroserie Dacia 
1310. completă (gea
muri. bord), uzată. Preț 
convenabil. Informații Dc ■ 
va, 11269. zilnic, orele 7,30 
—15.

• FIRME de prestigiu:
NEC. PANASONIC. PHI
LIPS. SAMSUNG. TRI
UMPH, ARTECH. MEKO- 
RONIC. într-o largă paletă 
de produse electronice (TV 
— color, videori. combine, 
radio casetofoane, telefoa
ne), le puteți găsi și cum
păra. la cele mai avanta
joase preturi din județ, la 
magazinul nostru din De
va, bdul Decebal. bl .C, 
parter, deschis zilnic între 
orele 9—19. Informații te
lefon — telefax 956 — 
23188. (158)

• Vi ND mobră Hoinar, 
stare perfectă. Deva, tele
fon 15341, între orele 9—23.

(7756)
• VlND apartament' 2

camere, ultracentral. Infor
mații, telefon 14947, între 
orele 17-20. (271)

• VÎND caroserie ARO
243, preț convenabil. Infor
mații Orățtie. telefon 41871, 
familia Stoica. (277)

• S.C. METATEX 
vinde prin magazinul 
„CONSIGNAȚIA", din 
bdul Decebal (lingă 
restaurantul Miorița), 
MARGARINA IM
PORT GERMANIA 

(265)

R.A.G.C.L. DEV \

ANUNȚA:

Ca tu rnare a aplicării H.G.R. nr. 770/91, cil de
cizia nr. 379/91 a Prefecturii județului Hunedoara, 
s-au modificat tarifele la populație și agenții econo
mici pentru prestări de servicii, astfel :

POPULAȚIE

î

4

1
1

» 
t

— lf>3,io 
aplică inccpind cu 

(98)

• APA POTABILĂ
— Brad — 8.00 Ici/ mc
— Gălan — 7.03 Ici/mc
— Deva — 6,33 lei/mc
— Dobra — 5,88 lel/rrc
— Ilia — 6.19 Ici/mc
— Ccrtej — 5.81 Ici/mc 4
— Hațeg — 6.81 Ici/mc 1 l
— Simeria — G,91 lei/mc 1
• CANALIZARE
— Brad — 0.76 ici/mc
— Călan 1.53 lei/mc
— Deva — 1.08 l<4/m<
•— Hațeg — 1.72 lei/mc
TT Simeria — 1.30 lei/mc
• COLECTAT. TRANSP ȘI DEPOZITAT

GUNOI MENAJER
— Brad — 151.93 Ici/mc ,
— Călan (oraș nou) — 150.00 Ici/mc l
— Călan (oraș vechi) — 118.39 Ici/mc 1
— Deva, transp. compactor — 1 17,11 lei/mc 1
•• Deva, transp. cu container — 133.39 loi/mc (
— Hațeg, transp. cu container — 155,19 Ici/mc 1
— Hațeg, transp. cu tractor — 115,68 Ici/mc ț

Simeria — 155.81 lei/rnc l
AGENȚI ECONOMIC [ 1

4• APĂ POTABILĂ
— Brad — 21,50 lei/mc 4
— Călan — 20,39 Ici/mc
— Deva — 21,21 lei/mc
— Dobra — 50.95 Ici/mc ț
— Oia — 39,76 Ici/mc 1— Ccrtej — 87,23 lei/mc
— Hațeg — 16,91 l< i/inc 1
— Simeria — 27.38 lei/mc ț
• CANALIZARE 1— Brad — 3.70 Ici/tni
— Călan — 1.08 lei/mc i
— Deva — 1.19 Ici/mc 1
— Hațeg — 1.59 lei/mc

1— Simeria — 3.17 lei/mc
• COLfcCTAT. TRAN.'.I* 51 DEPOZITAT 4

GUNOI MENAJER 
Brad 573,00

1 l 
Ici/mc

— ( ălan (oraș nou) — 122.00 Ici/mc 1
— Călan (oraș vechi) — 516,00 lei/mc i
— Devn, transp. cu compacte r — 512.59 Ici/mc <
— Deva, transp. cu container — 503.11 lei/mc 1

Hațeg, transp, cu container — 521.51 Ici/mc 1
— Hațeg, transp. cu tractor — 191.10 lei/inc t

Ici/mc J 
IS no- î

(

• VlND rulotă import
R.F.G., Sutu-Mare, telefon 
40831. (221)
• VlND Xerox Canon, te

lefax, magnetofon Rostov, 
închiriez garsonieră in va
lută. Informații Deva, tele
fon 2%13. (233)

• VIND Dacia 13K TX
și motor Volkswagen Der
by 1100. Informații Deva, 
telefon 13789. (279)

• VÎND Mercedes 220 pe 
motorină, Flat 131 pe mo
torină, și Opel Kndct com

bi, toate trei în stare foar
te bună. Telefon 957/17035.

(283)
• VlND înscriere Dacia

1 310, ridicabilă pînă la da
ta de 15 februarie 1992. 
Informații, Deva, telefon 
15983. (286)

• VlND garsonieră ultra
central, Deva informații, 
telefon 18058. (287)

• VÎND apartament cu 
două camere, zonă centra
lă, bdul Decebal. bl. 23. 
sc. F, etaj 1. ap. 43. Infor
mații după orele 16. (288)

e VÎND tractor U 650, 
cu plug ti r< morcă. Deva, 
telefon 28763. (289)

• VlND urgent Dacia
l i )0 și Fiat R50, ambele re
parație capitală netermi- 
njlă. Î ret convenabil. In
formații -- Simeria, str. 
A clierulul, bloc 6. ap. 22, 
famiil > Stoica. (290)

• VIND C.E.C. autotu
rism, anul 1978. Informații 
— Deva, telefon 29333.

(299)
• VÎND Dacia 1 300 cu 

îmbunătățiri. Deva, telefon 
14267, zilnic după orele 
20, în lei sau în valută.

(297)
• VÎND caroserie Dacia

1 300. excepțională. Pesti- 
șu Mare. nr. 24. (7924)

• VÎND car (căruță), osii 
lemn — Cinciș. Zorilor 29, 
Drăgbici Glicorghe. (7925)

• VÎND rulotă ADRIA
(conținînd frigider, aragaz, 
miniboiler gaz), generator 
produs curent 220 — 2 kW 
Hunedoara, telefon 957/ 
14167. (7927)

• VÎND video plaver 
nou, cu patru casete. Hu
nedoara. telefon 14702.

(7929)
• VÎND televizor color,

video player și cuptor cu 
microunde. Hunedoara, te
lefon 14163. (7930)

• CUMPĂR bonuri ben
zină. luna februarie. In
formații, Hunedoara, te
lefon 957/15941. (7921)

• VÎND televizor alb- 
negru. Diamant 162. Infor
mații telefon 18429. Deva.

(300)

DIVERSE

• CU autorizația nr. 1866 
din 30 august 1990, elibe
rată dc Prefectura Județu
lui Hunedoara, a luat fiin
ță Asociația ftamilialâ cu

sediul tn Hunedoara, stra
da Gh. Topîrceanu, bl. 5, 
ap. 8. reprezentata prin Va
leria Mamarazan. cu obiec
tul activității „Atelier de 
marochinărie cu desfacere".

(280)
• S.C. COMALIMENT"

Service Import Export 
S.R.L. Simeria, str. Gh. 
Doja, 33, angajează per
soană calificată (cofetar, 
patiser). Informații supli
mentare la sediul societă
ții. (250)

• S.C. „COMTOUR-LO- 
\^E’ angajează bucătari, 
ospătari, barmani (cu spe
cializare), eventual cunos
cător de limba italiană.

(285)
• CU autorizația nr. 2869

din 19 noiembrie 1990. eli
berată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
„Crama Bogdan" cu obiec
tul activității -Cramă — 
alimentație publică". Se
diul la Uricani. str. Valea 
de Brazi. 73. (284)

• OFER cameră pentru 
închiriat Caut femeie în
grijire copil. Informații, 
Mintia, telefon 28916

(291)
• CAUT menajeră sau

chiriașă. Deva, telefon 
11697. (298)

PIERDERI

• PIERDUT autorizație 
nr. 41, din 1987, pentru 
cizmărie-reparații. pe nu
mele Pândele loan, elibe
rată de Secția Financiară 
Hunedoara. O declar nulă.

(7928)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
proprietate personală, ultra
central, 4 camere, confort 
I. cu qasâ proprietate per
sonală, cu grădină. Deva, 
telefon 18327. (269)

• SCHIMB apartament
proprietate 2 camere. cu 
apartament proprietate 3 
camere. Informații, Deva, 
telefon 20117. (278)

• CAUT apartament sau
garsonieră pentru închi
riat. Informații. Deva, te
lefon 13757. (229)

• ÎNCHIRIEZ aparta
ment 2 camere, strada Mi
nerului. Deva, telefon 
24292, orele 16—20.

(281)
DECES E

• CU inimile frînte 
de durere, soția Gabi și 
fiica Loredana anunță 
încetarea din viață a 
bunului soț șl tată,

M VRIN MEGYERI.
Nu te vom uita nici- 

<>dață;i(2£^2 r

• DIN partea părinților 
Petruța și Mihai, veșnică 
amintire celui care a fost 
al nostru fiu.

MARIN MEGYERI
(294)

• Un ultim omagiu din 
partea familiei Stambor, 
din Deva, pentru nepotul 
nostru

MARIN MEGYERI.
Nu te vom uita niciodată'

(295)
• FAMILIA Ardelean 

păstrează veșnică amintire 
celui ce a fost

MARIN MEGYERI,
un einere și un cumnat 

minunat. înmormîntarea va 
avea loc la Deva. în data 
de 5 februarie 1992. orele 
13. (296)

• S-A stins din viață, 
pe neașteotate. minunatul 
nostru coleg de muncă.

M ARIN MJJQYERI,
Vfrstă deV4> 1 i vom 

păstra neșteaft^irnintirea. 
Colegii de la Direcția Ju
dețeană Drumuri — Deva.

(292)
• MULȚUMIM pe a- 

coastă cale rudelor, veci
nilor și prietenilor care au 
fost alături de noi la des
părțirea pe veci de dragul 
nostru tată., bunic și stră
bunic. inginer

MIRCEA CANTEMIR, 
care a decedat la 27 ia
nuarie 1992. la 78 ani, în 
Deva. Lacrimi și flori pe 
mormintul lui. Mitică și 
Silvia. (7926)

— Simeria
Decizia nr. 379/41 se 

lembric 1991

I ȘI „AUTOTRANS" CĂLĂTORI ITLARET SA.
ț
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BUCI REȘTI

VĂ PROPUN

Sâ călătoriți in condiții ideale (rapiditate, 
confort, aer condiționat, preț convenabil), cu 
autocare! IKARUS, pe noul traseu deservit :

DEVA — SIBIU — KM. \ ÎLCEA — I’I- 
1 EȘTI — BUCUREȘTI (Gara de Nord)

În fiecare zi a săptăminii (mai puțin ziua 
dc sîmbătă).

Autocarele noastre pleacă
Deva si București la ora 21, și ajung 
nație a doua zi dimineața la ora 7,21).

REZERY ĂRII.E de locuri se fac 
gara din Deva, telefon 13033.

CU NOI ESTE CEL MAI BINE II 
I

simultan din 
desti-la

la Auto-

(83)

SOCIETATEA COMERCIALĂ

ț oferă spre vânzare en gros :
■ radiocasetofoane auto

i ■ ceusuri de pereto
1 ■ televizoare celor, marca ORION, diago-
) nala 51 cm, bisistem PAL/SECAM, cu
ț telecomandă» 50 canale, căutare automa-
ț tă a canalelor, decuplare automată pen-
ț tru 30—60—90 minute, garanție 6 luni
. B seturi de masă și cafea, import din 
. I' ranța

I autoturisme
■ autocamioane de 22 t

' B banane
| Asigură procurarea și livrarea la domiciliu
\ de BC/Y de zidărie.
ț Primește comenzi pentru procurarea din

import, în termen dc 30 de zile, de ulei alinien-
, tar, Rama și alte produse alimentare.

Dc asemenea, firma PRIMA este interesa- 
’ tă să cumpere apartamente și terenuri în mu- 
' nicipiul Deva și împrejurimi i să închirieze 
4 spații comerciale ultracentrale.
1 Informații se pot obține la sediul firmei 
4 din Deva, str. A. Muresanu, nr. 2, sau la telefoa- 
ț nele 19430, 19170, 14909.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA)

2 700 Deva, str. I Decembrie, 35, 
județul Hunedoara 

Telefoane: 11275. 12157, 11269 
Telefon Tipografic: 25901 

Fax : 18061

întreaga răspundere pentru conținutul • 
articolelor publicate o ponită *

autorii acestora. *

T I P A R U I.: 2
S.C. „Polidava"* S.A. J

Deva, str. 22 Decembrie 257


