
Sfîntul Mare Mucenic GheorgheI 
\

* 
I

Sfiniul Gheorghe s-a 
născut in orașul 
Beirut. din Asia 

Mică. După ce a crescut 
mare, pentru că avea o 
înfățișare frumoasă și 
minte ageră, a fost ales 
in ceata tribunilor din 
oastea împăratului roman 
Dioclețian. in care a îna
intat pină la gradul de 
..comes" (ofițer superior), 
fnsă între acest ales os
taș și împăratul său de 
la Roma era o mare pră
pastie:' comcsul Gheor
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na

„Foricon“ Deva - în plin proces evolutiv
".pr- -tiin'.- cititorilor 

noștri să spunem, mai in
ii. ca S.C „I’oric.in" S A. 

D<-\.. este fost, A C.M.R., 
f >,:»l G.S.Cl'.I.. fosta I C F. 
Dar ... face „loricon" 
> a v făceau i inainta- 

ale și ineă ceva in 
bus. adică e executa 
'rumuri forestiere 7i pen
ai obiective economice :

• efectuează Corecții de 
■or nți si amenajări silvi-

• nstruc-
ții industriale și productiv 
industrială proprie.

— Acosta activitate 
omp : xă. diversă, a și fost 

n- , noastră de a trăi ca 
ni:.T.. după rev"luțij din 

inbrh 1989, de a ne 
mint;.'* r, l5r«-rti• in tota-

■ m-r tivul și echili-
' i ui or idudiv — conside

In laboratorul pat isc. oi ,.( uptorul de nur din Htim-doara, p rsonalul m<i- 
lății iși rial tiză pricep n-a in produși- de calitate superioară.

EotoP.WII J.AZA

ghe era zelos creștin, iar 
împăratul era păgin și cu 
mare cruzime prigonea' 
pe creștini I

I.ițind parte la o con
sfătuire împărătească, in 
care Dioclețian a hotărit 
uciderea tuturor creștini
lor din împărăția sa, o- 
fițerul Gheorghe a luat 
apărarea creștinilor. ba 
mai mult, a dat pe față 
că el este creștin. Cu
prins de mare minie, îm
păratul o poruncit ca o- 
fițerul creștin să fie a

ra dl ing. Octavian Mihăi- 
lă, directorul S.C. ,.1’ori- 
con" S A. Deva. Chiar din 
lovii ne-nm reorientat e- 
f orturile spre lucrările mai 
importante, am organizat 
mai temeinic munca pe 
sectcare și ateliere, in toa
te li patru județe în 
arc ne desfășurăm acti

vitatea. respectiv llunc- 
do.na. Alba. Arad i Bi
hor. ,i am încheiat anul 
cu ■>arccare beneficiu. Am 
ontinu.it ceva mai bine in 

iutii, cind am realizat. în- 
tr altele, 31 de kilometri 
de drumuri forestiere și 
șapte obiective industriale, 
un important volum de 
corecții de torenți și am 
înregistrat de asemenea be
neficii Ac; .st;i a făcut ca 
angajații societății sa -i ia 

runcat in închisoare. A- 
poi, socotind că-1 va pu
tea sili să se lepede de 
Hristos, l-a pus la tot fe
lul de torturi, in cele din 
urmă, Dioclețian a porun
cit ca ofițerului său 
Gheorghe să i se taie 
capul. Astfel, in ziua de 
23 aprilie anul 303, acest 
ales ofițer creștin a de
venit Sfintul Mare Muce
nic Gheorghe. Dumnezeu 
l-a sfințit desăvirșit.

Preot (ORXEI, li ft \

J

lună de luna salariile, in
dexate conform hotăriri- 
lor guvernului, ba chiar 
și unele premii nu chiar 
de neglij.it.

— înseamnă că 1992 'se 
anunță mai bun .

— Așa vrem, așa credem. 
Am menținut bunele rela
ții cil beneficiarii tradițio
nali. am căutat și am a- 
tras noi comenzi, ne-am 
completat dotarea tehnică 
— in 191'1 am cumpărat 
p.'itru excavatoare d? 0,8 
mc, trei buldozere și pa 
tru autoturisme de teren 
Alto , am dezvoltat ac
tivitatea proprie de pro-

I)I MITRI' GHEOM \

(( out innari' ni pag. a 2-a)

i Creații românești din toate 1• 7

i timpurile
.Ș'i «cum inii revin cu

I putere in amintire, după 
’ mai bine de zece anij 
I imagini ale așezărilor, 

chipuri de bărbați și fc-
* mei spaniole. (>■ țară ti- 
I nică prin bogăția tradi- 
• fiilor, a spiritualității sale 
I ieșite din comun. In yoa-
• na trenului ori autocaru- 
I Iul, sau halind drumurile 
* cu pasul, totul sc dez- 

V rerni- de .'Ulii de ani. mănăstirea din localitatea 
( rișan (astăzi comuna Itibița) salul ce l.a dat istorici 
zbuciumate a acestor locuri pe vestitul căpitan al 
lui Horea și căruia ti poartă aslăzi numele — a fost 
lin puternic focar spiritual și de cultură, aici fum 
țiimind prima școală romanească din părțile Zaran- 
dului. In semn de represalii pentru răscoala moților 
sub conducerea lui Horea, ( loșca și < rișan din 17X1, 
generalul llucoii, din înalt ordin împărătesc, a ațin
tit tunurile asupra acestei înfloritoare mănăstiri de 
talia mănăstirii Prislop, făcind.o una cu pămintul. 
Călugării s au ri-fiig'at io munți, unde au continuat 
v i.iț.'i d<- rugăciuni și de drept slu jitori ai lui Dimr 
nezeu.

< a urinari- a dorinței exprimate de moții zărăn 
dini și cii bincruv uitarea preasfinției sale Timotei, 
episcopul \radului, s-a hotărit reconstruirea fostei 
mănăstiri — gest ce sc constituie ca un binemeritat 
omagiu pentru cei ce au luptat, prin cultură și spirit 
sau cliiar cu sabia, pentru libertatea și demnitatea 
romanilor ardeleni. împotriva împilării și agresiunii 
străine. Mănăstirea sa deveni loc de pioasă aducere 
aminti- — alături de < urechiu. Mesteacăn, Țcbea — 
pentru eroii neamului de la 17X1 și 1HIX.

I acem lin atlet fierbinte către toți creștinii, să 
iu- ajute financiar sau material pentru ridicarea știu
tului lăcaș. Sumele donate pol fi depuse in contul 
15.III.1 11.2 deschis la Banca Comercială, filiala Brad, 
lie ca Dumnezeu să ne dea gindul cel bun ’

\IS\RIOS MAG.
ieromonah

/mp /!
• Proprietăreasa, călii tmăra sa chiriașă
— Ce sa ■nlimplal de nu vă mai vizi

tează fratele
— Presupun că si a găsit o alta soră...l

la Sevilla , 
i ăluia cu generozitate, * 
emoționant, tulburător. | 
Admirai, în uitare de si- • 
ne, splendoarea palatelor, | 
catedralelor. muzeelor, . 
piețelor, arenelor „cloco- I 
titoare" unde si desfășoa- ; 
ră spectacolul unic al ■ 
coridelor ori meciurilor I

Ml Mil. IJODi: \ |
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FAX
■ MOSCm \. — Apro

ximativ două sute di per
soane din tribul afgan 
tcki, marinați cu două mi
traliere și Iii de automa
te, au trecut granița af
gane—turkmcnă — relatea
ză agenția Itar-Tass. După 
cum a comunicat serviciul 
de presă al trupelor de 
grăniceri ale C.S.I.. ri-fu- 
giații au refuzat să sc 
întoarcă in Afganistan și 
așteaptă ca autoritățile să 
le acorde permis de șe
dere in Turkmenistan. Po
trivit declarațiilor afgani
lor, ei au trecut granița 
deoarece se tem de posi 
bilele represiuni din par
tea grupărilor mudjahedi- 
nilor.

n II \GI) Uf. — xvi.iți I 
militară irakiană este ca
pabilii să protejeze spațiul 
aerian al țării și să ripos
teze in caz. de confrunta
re, scrie cotidianul ,. \l- 
Oadissiyah", organ .1 for
țelor armate ale Irakului. 
care-| citează pe șeful ar
matei aerului. Intr-un in
terviu. generalul Muzahem 
Sadd \I-Hassan a afirmat 
că „în cazul unei noi 
agresiuni aeriene. Ic vom 
da dușmanilor o lecție de 
neuitat.

■ MAI DEI III — 211
de persoane și-au pierdut 
viața, iar alte II au fost 
rănite in statul Kaiana- 
taka din «Udlll Indici. in 
urma răsturnării unui ca
mion <-c transpin t i mici 
geri și mirfuri. I iciime- 
le au fost pur și simplu 
îngropate snh sacii de ci
ment aflați in vehicul — 
au precizat surse ale po
liției citate de lll>,

■ Bltt \l | | | s. — < | .1 
și Statele ( uite au m ve- 
dcrc adoptarea unor mă
suri conv.iiie împotriva 
Serbiei in cazul in care 
aceasta va continua să ai- 
Iri o ..atitudini' negativă" 
iii conflic ul din Bosnia si 
Herțcgovina. au apreciat 
marți surse comunitari- — 
citate de \ IT.

<S MOSt II) \. _ Potri
vit ri'zullalelor unui on- 
daj de opinie, publicați' iu 
cotidianul ..Krasiiaia Zvcz- 
da , X7 la sută dintre mi
litarii de carieră din ca
drul forțelor armate uni
ficate ale ( „s.I. aprobă de
cizia privind crearea Mi 
nistcriilui Apărării, irmuli-i 
și flotei all- Rus:ei — 
transmite agenția Har- 
I ass. De aseini nea. '711 
la sulă dintre cei chestio
nați și-au exprimat do
rința di a activa in ar
mata rusă, iar ăti de pro
cente s-au pronunțai pi li
tru completarea ei pe ba
za profesională.

FLASH!

1 »

G> < uter rtn,F. cadui r en: 
DlIfACl ICI'. In ultimile. zile in 
mal multe centre din județ 
Ceea, ftrad, Orâștie, Hațeg, Hu
nedoara, Petroșani — au arul 
lor, pe specialități șl dl ■ iplinc 
de. invâțiimint, cercurile carlre- 
lor didaitlee. fu cadrul au-.tor 
Consfătuiri au fost abordate mo
dalități de 'îmbunătățire, a proce
sului instruetlu-cducatir, rezul
tate din erperiența multor oa
meni de la catedră. (AI. (t.f.

O idWftjA gArții Sl 'A 
Mt'lT.t C>im!nul (Cultural. din 

Ifobra ar.- o bibliotecă șl un 

punct, muzei tic etnografic. Da
torită strădaniei doamnei huila 
Popa, bibliotecar calc 1 100 de 
lolume sc rinduie.se numai in 
satul centru de comună la peste 
PjO de cititori, biblioteca avind 
filială si la lloșcanl. Cit priveș
te putu tul muzeistic, <1 s-a năs
cut. .i trăiește, datorită dragostei 
pentru frumos și tradiție a dom
nului Gheorghe Cosmu bugo- 
i<in. (I.C.).

0 COMERȚ STRADA!, la 
Hațeg sc citlnde comerțul stra
dal. Deocamdată ponderea o 
dețin unitățile S.G. „Țara Hațe
gului" S. A. Tone.tcle, chioșcuri
le amenajate oferă trcciltorilor o 
mare diversitate de produse.. 
Mat cu seamă pentru sezonul 
de. primăvara ■ vară care a în
ceput. (GH. 1. N.).

0 CIOTURI SINGURATICE 
Locatari din blocul CI, strada 
Mureșului, nr. 2 Hunedoara — 
oameni de. bună-crcdlnțd — 
slut revoltați din. cauza dispa
riției, peste noapte, din zona 
verde a unor copaci inalțl și 
frumoși. Sc bănuiește că auto
rul e te un colocatar care a /li
sat In locul falnicilor arbori, 
două cioturi singuratice. „Ce o 
fi at liul cu pomii intrnabii
oamenii. (E.S.).

0 LAPTE Nl'.PI \l'lf Di 
Slmlon Igna, din Geoagiu. stra
da Teilor, nr. 17, a fast la redac
ția noastră. Necăjit nc-a spit.-.: 
„fn luna februarie n.c., am 
predat mal bine de 270 litri 
lapte de vacă. Danii nu i-am 
primit. Nici tărîțcle. Nici pe 
anul fr.'cut, '/.linie predau la 

jiimetui de colectări 10 litri de 
lapte de. vacă. De ce nu mi • 
țilatește “ (Gli.l.N.).

0 /.V.S/;/ ACII'NI-.. 1 11 c Si
mon din iPad, du profesie... tă
ietor de frunze la clini, s-a dat 
drc.pt om eu influența și relații 
Astfel a inșclal mal multe per 
soane din lirad si Deva, prumi- 
țiudii-le că te procura ralu' 1 Iu 
un preț mai mic. 1n<c’ă ’mc 1 
i-a adus Un reni1 ic • > ,l " pi 
lei, dar n-a apit 11 1 -e '• ■
i-urc edi-i a fost mirosit, si ra 
da soe >le i u iu fuț i l li i' I

0 / (D /.'.l/ 1 :i, inn i’ind
de la ora lă,00, pe stadionul din 
Simeiia se dcițâșoara finaleh 
județeni din cadrul (.'amțiiona- 
tuhii llepubliean de turbai bl 
juniori - finalele la eadeli, iu 
niori II și"HI. (S.t..)

■ MOS( <>\ _ min
decret emis de președin
tele rus, Boris 1','lțin, lice- 
prcședintele guvernului Ru
siei, Sergliei Ș.ihrai, a fost 
eliberat din funcție — a- 
nimță agenția IT \ R- I VSS. 
Decretul a fost semnat in 
contextul cererii de denii 
sie, pri-zcntate de Salirai. 
Serghei Șalirai r.îmini- in 
continuare consilier <h stat 
al I ederației Ruse si con
ducător al Ilirei țit i furi- 
dice de Stal.

FAX

ontinu.it
neglij.it
rinduie.se
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Creații românești din toate i ’ » * 

timpurile la Sivilla '
(liniare din pag. 1)

dc fotbal. Doar oamenii 
erau o>hri obișnuiți, nici
decum a „emanători celor 
din f<do<pii/iile si clipu
rile publicitari'.

I.a llijon, in nordica 
V.turic, uni descoperit 

atunci drap-tiul României, 
in're alte multe drapele 
înșiruit,' jie splendida fa
leză a \tlanteului. lira 

nnnul <ă țara noastră 
jiirticipa la o expoziție 
economi . internațională. 
Emoția a fost extraordi
nară. Să-ți redescoperi, 
undeva in lume, drapelul 
'arii talc ! Mi-am rea
mintit toate acestea acum 
ein'l la Sevilla s-a des
chis ea mai mare expo
ziție a tuturor timpurilor, 
ultima in acest mileniu 
— HvjK/ziția universală a 
celor mai cunoscute rea
lizări culturale țtiințifi- 
e din toate timpurile pe 

care omenirea a fost ca
pabilă să le conceapă. 
Prezentă cu exponate a- 
le geniului poporului sau 
este și România care be
neficiază de un pavilion 
aparte hi'ă de la intra
re, vizitatorul este intim- 
pinat de „Rugăciunea" 
lui Rrăncuși, deschizător 
de drum in arta modernă 
a lumii amintind acele
iași lumi că marele crea
tor e.de român și rămă
șițele .m'.e pămlntesti vor 
reveni in eurind in Ro
mânia, asemenea acelora 
ale lui Xieolae Titule. cu. 
Pe pereții pavilionului

sint etalate reproduceri - 
<lupă picturi murale del 
la Voronef și Sucevița, » 
neasemuitele monumente | 
medievale ale Moldovei. J 
liste reprodus, de asemo- . 
nea un document daco- I 
roman, amintind de ori- ' 
ginea noastră latină, zl- | 
tenția vizitatorului va fi, • 
fără îndoială. reținută | 
de extraordinara statuetă » 
din neolitic a „(ilndito- I 
rului", de prezentarea in J 
original a „Istoriei ereș- » 
terii și descreșterii Impc- I 
riului Otoman" tipărită J 
in limba engleză, scrisa | 
de Dimitrie Cantcmir, cea • 
dinții contribuție a unui | 
român la cultura univer- « 
ala, lucrare tradusă chiar I 

de la apariție în france- J 
ă, engleză și germană, i 

Venind mai încoace, spre ' 
zilele noastre sânt expu- ' 
se impresionante machete | 
ale podului de la Cernu- % 
vodă realizat după pro- | 
iedul inginerului Anghel J 
Saligny, lucrare ce a stir- | 
nit senzație în epocă prin » 
ingeniozitatea și cutezau- | 
ța creatorului său ; ale J 
aparatelor de zburat gin- | 
dite și făurite de Traian I 
Vuia, de Aurel Vlaicu (cu J 
care ne mândrim atât de I 
mult și noi ca hunedo- • 
reni), de Henri Coaiulă. | 

Imaginea despre geniul - 
creator al poporului to- | 
mân este întregită de fii- J 
me de scurt metraj știin- | 
țifice, folclorice. In astfel I 
de clipe merită să ne ’ 
bucurăm că sintem ro- I 
mâni și că avem ce a- • 
rata lumii ! I

Artiști 
generoși

Un spectacol muzical-co- 
regrafic, susținut de for
mații devene, a avut loc 
recent la Sala Sporturilor 
din Deva. Păcat că el a 
trecut aproape neobservat, 
prezența publicului fiind 
mai mult simbolică. „Show
ul muzical", căci astfel 
și-au denumit artiștii de
veni spectacolul susținut 
benevol pentru .Asociația 
Handicapaților Neuromotori 
Hunedoara—Deva, a fost 
deschis de „Divertis Grup" 
care cintă la barul de 
noapte al Restaurantului 
Deva.

Momentul folcloric n a- 
parținut ansamblului .„Sil
vana" al Casei de Cultură 
Deva. Iureșul suitelor de 
dansuri pădurenești, de pe 
Valea Mureșului sau din 
Bihor, a alternat cu cinte- 
cul interpretat de soliștii 
Lidia Benea, l’uiu Codrea- 
nu, Traian Lazăr și Durei 
Benea (la taragot). Core
grafia a fost semnată de 
Titus Burducca și Elis Ur- 
su, care a prezentat și 
spectacolul. Conducerea 
muzicală a aparținut lui 
Pera Bulz, cunoscut peste 
granițele județului împreu
nă cu taragotul său... fer
mecat.

Spectacolul s-a încheiat 
cu o tombolă, la care toa
te numerele au fost câști
gătoare. fiecare pachet de
pășind valoarea biletului. 
.Așa că acei potențiali spec
tatori pe care stropii de 
ploaie. ce au precedat 
•how-uJ. i-au speriat, au 
ce regreta. (V. Roman)
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EUHIJKA JTI<IUM^>H, S R L. I>£YA
n 1 ? fcl ' Ap 10 T-1 9-6, .«.O? jud lUu.Joa:

I iii hi .i ii mmph . iN.it. uni • .1 him 
inum.it pi«ț.iIcnic pentru hp.ir ■> 
nou i c.iJlf de icldtuiu’ .i pnJel‘ilu« 
llufiedi .H.i I .ipiul riHiMiiuc mi 
luni | fi!c| p nltu .igenții <xon<uni< i 
in vcdcrc.i «'blmeni de spain pu 
bln ii.tfi- Jc lungi dur.itd Im m.ii 
mullein mc .ipclc.iz.i l.i ,hcjsLi m<» 
d.ilii dc pl’O *'.HC iși f.K ( Ulio«.t ijl.l 
ptc/unl.i in «Idei ile domenii tie n. • 
i ixil.dc
AMfiiAim solit il.iiitii dc pubhi i 
l.ilc <i se jdfesr/r nuni.ii .tgrnhlof 
publn.il.Hi .it rcdiMli de cdiliii.i

no.isir i și 'irc tu nmipr;» hir 
dt leg.dic cmdr.it le și anexe l.i emi 
ir.ici i-'.de plinind sigla, anid'Jl și 
și.impil.i ediluni na.jNirc .ililcl c- 
xisid tistul ni (di înșelați Singuri 
lisij ,i .ii» «n.ililm iclclonm auioii- 
/ala .1 sc edila in judelui Hune
doara se alia în lutru la I diiur.i 
lnumph . iar c«»n(raciclc dc pir 

blie dale voi fi s ala hi Ic numai dacă 
poarta însemnele annnlilc Ik-ei 
wtz-nțic !
în dorința cdiiani unci lisle rmn 
piele dc al>»nali st «liniăm agenlilor

t 1 
economici cart mir» iiirp au ckk 
luai, schimbări d< numciclor d« * 
iclclon. adresa sau » liiar Jcdu I
nurca firmei să ne tom unice accsi | 
lucru in sens pina la dala <1c 5 mai - 
ac pv adresa Editura 1 'rivmpli
SRL (W«a h-dul Dcccbal, bl. S. 1 
%c. A. ap 10. ( hiaț, Și CCt C^rC îiu a I 
iși perfectează înscncrca firmei si | 
nu cunosc vidorul număr dc lele j 
Ion. pol solicita gratuii publicarea ( 
l i vor apărea in lista dc abonați 
lasindu li se locul liber in dreptul *

|
J O
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„Foricon“ Deva — în plin proces evolutiv
(t rmare din pag. 1)

dueție, îndeosebi cea de 
produ ere și de vinzare a 
N-tonului, in județul Bi
hor, așa <a sperăm să fie 
bine.

Am mai reținut de la 
interlocutor că accentul se 
pune in continuare pe di
versificarea activităților de 
construcții și de producție, 
pe dezvoltarea dotării teh
nice și modernizarea teh
nologiilor dc execuție, care 
să asigure productivități 
sporite și calitate superioa
ra lucrărilor, eficiență ri
dicată întregii activități — 
condiții esențiale pe dru
mul spre economia de pia-

pă, chiar dacă, la această 
oră, el este cam lent, pre
sărat cu multe asperități.

Dintre obiectivele mai 
importante ale anului in 
a)irs ne-au fost nominali 
zate : finalizarea, la sfir- 
șitul lunii iunie, a fabricii 
dc mobilă din Deva, iar 
la finele anului a noii clă
diri a S.C. „J’oricon" S..A.. 
executarea a circa HO ki
lometri de drumuri fores
tiere. dc |x-stc două ori 
mai mult dccît în 1991, 
încheierea unei noi etape 
la linia dc vată minerală 
de la S.C. „Macon- S..A. 
Deva, construirea unui a- 
tcJicr mecanic la Filiala 
Electrocentralc Hațeg, alto

citeva lucrări dc mai mici 
dimensiuni.

Deci, a pro i pe toato bu-
ne deocamdată, >i in
continuare, daci i inot'îi-
iiKinul financial vn
elibera b.iicrclc ți va
permite tuturor ,i i
lor ■. inomici cu .irlh it.ite
rentabilă să se miște mai 
ușor, să conlucreze mai 
strins și mai eficient unii 
cu alții. Nil înseamnă in
sa că la S.C. „Foricon" 
S. A. Deva nu mai sint oii 
nu vor mai fi probleme. 
Important este că întregul 
colectiv este hotarit să se 
mobilizeze și să le rezol
ve. In interesul propriu, 
in slujba țării.
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numărului de telefon

INFORMAȚII. NOTE. OPINII
SOLUȚIE

După tonte probabilită
țile, “lanul (poate și alto- 
orașe) va primi semnalul 
verde pentru o investiție 
destinată construirii unui 
sediu al primăriei, în ca
re vor mai avea sedii și 
alte instituții. Tentativa se 
află in stadiul de stabilire 
a amplasamentului și toc
mai aici se încurcă lucru
rile. Proiectantul propune 
un amplasament cu care 
autoritățile locale nu șint 
de acord. înclinăm să le 
dăm dreptate. Viitorul se- 
rliu ar urma să fie ampla
sat, potrivit acestei propu
neri, în spatele Casei dc 
Cultură, peste o minună
ție de parc de trandafiri, 
de fapt singurul parc din 
Orașul Nou. Să fi decla
rat cineva război parcuri
lor din orașe ? Căci pro
punerea de la Culan are 
din păcate antecedente.

O soluție democratică 
privind amplasarea acestei 
clădiri ar fi după părerea 
noastră o consultare <le 
masă a locuitorilor ( alu
nului. judecății cărora rug

inind a i se supune ambe
le soluții. (I. C.).

SEMNE

Ne amintim, cred, cu 
toții ce chin era în urmă 
cu 2 ani transportul auto 
în comun interurban de 
persoane ; atit pentru or
ganizatori cit și pentru be
neficiari. Așezarea trepta
tă a acestei activități pe 
principiile economiei^ de 
piață, între care concuren
ța are un loc bine stabilit, 
pare să fi făcut ceva lu
mină. Semne ? Am „anco
rat" joi, 17 aprilie, în au
togara Deva, întoreîndu- 
mă dintr-o călătorie dc 
documentare cu un auto
buz cu număr de Timiș. 
La ora aceea se aflau in 
autogară. gata de a-.și lua 
startul către diferite loca
lități ale binecuvintatei 
Transilvanii autobuze cu 

număr de înmatriculare în •. 
Arad. Bihor, Alba, Timiș, 
Caraș-Severin și bineînțe
les Hunedoara. Capitala 
județului, diferite altc ora
șe ale s.dc sint astăzi le
gate prin transport auto

dc persoane cu Timișoara. 
Oradea, Alba Julia, Săvi-' 
șin. Făget, .Abrud, Bciu-, 
Tîrgu-Jiu, Rimnicu-Vilcea. 
Se mai poate respira olea
că dc civilizație, nu ? (M‘ 1

DE LA CAMERA 
DE COMERȚ 

ȘI INDUSTRIE

• Intre 4 și 9 mai, in 
organizarea Camerei dc 
Comerț și Industrie Dim 
bovița, se va desfășura 
„TtRGUL BUNURILOR 
MICII INDUSTRII". Mani 
festarea va avea loc in ho 
Iul Casei de Cultură a 
Sindicatelor Tirgoviște.

tncepînd cu 22 april’’ 
1992 se va des hide la Tir 
goviște „bursa de mărfuri" 
în incinta Camerei de C j 
merț și Industrie Dîmbo 
vița.

• Camera de Comerț și 
Industrie Iași organizează, 
între 11 și 15 mai 199'1 
ediția a Il-a a „Tîrgului 
textilelor", în cadrul că
ruia vor fi expuse urni i 
toarele grupe de produse . 
țesături, confecții, tricota
je. covoare, accesorii pen
tru confecții

Dolvanlv icf porii in^hise

I
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PROGRAM

i«i,i)0 Actualit
1040 World ix 

USIA
12.10 Ora dc
13,00 Oameni 

lingă n<
13.30 Jazz-ma
14,00 Actualii
14.20 Internei 

dc culti 
române

1Ț! 0 Preuniv 
tari a

15.30 Teleșco, 
16,00 Muzica

toți
16.30 Foru u
17,00 Actualii
17,05 Repere 

moldavi
17.35 Drumui 

memori
18,00 Tele-di’ 

muzicii 
popular

18.20 VJ Hc 
pe'i.culc

19,00 Studiou
econom

19.30 Desene 
animate

20.00 Actualii
20.35 Spor
20,45 Film sc 

„DALL. 
Ep. 121

22.10 Re'lecți 
rutiere

22.25 Cîntăre 
inimiloi 
noastre. 
Dumitri

22.10 Reportc
23.10 Cronica

I’arlami
• Actua

23.10 S t a d i
0.05 Gong !

l’ROGRAA

16,00 Actualii
16.10 l ’ <L
16.35 L ,.cn: 

persona
17,<C îmisiur 

in limb
german.

18.00 Arhive 
folcloric

18.30 EXPO ’
Transm 
directă 
Sevilla

19.00 Concert 
Orchest 

I Nationa
Radio

21.00 Club S
21.30 TVE In 

cional
• Teicii 

în lin 
spanie

22,00 TV 5 Eu
• Telejt 

in lin 
franci

• 22,35 BBC W
Service.
• Tclcjti 

in lin 
engle.i

- O
S O T 

iPE PROGR/

• tn al 12-lci
• Avatarurili 

tizării.
• Crțdlnță și 

tuaîitatc
• Canalul mi 

(V).
• Lumea la i 

acasă.
• Publicitate.
• Dedicații.
• Ultima orS

Cereri pentru un a •ope- 
riș — 7 IHO. Un număr im
presionant de soli -itări, 
ținind cont de posibdită- 
țile reale de a obține o lo
cuință. Că situația este 
extrema <> dovedește f iptul 
că in ultimii doi ani (1990 
—1991). ja nivelul munici
piului Deva s-au atribuit 
populației aproximativ 2<>0 
do locuințe. Drumuri, aș
teptări la uși care se do
vedesc a fi închise, nu din 
rea-intenție ci din inexis
tența fondului de locuințe. 
Speranțe care se vor des
trăma de-a lungul anilor. 
Problemele sociale se ac
centuează cu fiecare zi. 
Soluții 7 Greu dc spus.

In această idee. Primă
ria municipiului Deva a 
organizat o întrunire, in 
prima decadă a lunii apri
lie, cu participarea unor 
conducători dc unități și 
lideri dc sindicat — vizînd 
rezolvarea problemei lo
cuințelor din municipiu. 
S-au emis păreri. Sc cau
tă soluții. Construirea dc 
noi locuințe rămînc o pro
blemă dificilă în continua
re. Motivațiile sînt multe. 
Doar un singur aspect, Do- 
bînzilc sînt mari, iar evo
luția din ultimul timp a 
prețurilor înregistrează ni
veluri îngrijorătoare. Dacă 
in anul 1900, spre exem
plu, necesarul pentru trei 
blocuri (130 dc apartamen
te) ale Termocentralei Min
tia însuma 00 937 000 de lei, 
în 1092 cheltuielile se ri
dică la peste 765 milioane 
de lei.

Un alt moment mult 
discutat a fost legat de ii-

t.ia i,i .ipartămcntclor con
struite clm fondurile între
prinderilor (de serviciu). 
Mai mulți lidorj dc sin
dicat și-au exprimat o- 
fiinia in privința eva
cuării persoanelor care, 
fiind disponibilizate și 
trecute la șomaj, sînt obli
gate să părăsească locuin
ța. Cel puțin, măsura parc 
incalificabilă. După ce o- 
mului i se dă cu șutul, nu 
din vina lui, este scos cu 
familia în stradă. Domni
lor sindicaliști și... condu
cători, oare dumneavoas
tră, dacă ați fi în locul 
șomerilor, ați mai „milita" 
pentru asemenea măsură ? 
Care este menirea sindica

tului ? Aceea de a da fa 
m.lii întregi in stradă pen
tru incapacitatea multor 
consilii de administrație dc 
a găsi soluții economice 
viabile ? Ne abținem de .i 
da exemple, deși n-ar fi 
lipsite de interes. A... pro
babil legea ?

Dar, dincolo de toate 
aceste măsuri, mai mult 
sau mai puțin ortodoxe, 
problema locuințelor în 
Deva rămine deocamdată, 
extremă. Cit timp șansa 
unei redistribuiri este dc 
terminată de... ferea»? i 
Dumnezeu, bunica... piși, i 
etc.I*

I
*

I

Do
la 

sat 
cu 

mu- 
i un

Kristof Șandor 
bondi Iosif 
Hunedoara 
din județul 
gîndul să-și 
nicipiul de 
ros*. Primul s-a Încadrat 
la fostul C.S.H., astăzi 
Societatea Comercială „Si
derurgica" SA. și multă 
vreme a dus o viață li
neară, ce nu ieșea cu 
nimic din comun. Mai 
trebuie spus că cei doi 
erau nu numai consăteni, 
ci și cumnati Lineară a 
fost viața lor doar pină 
într-o zi, cînd S.K. i-a 
zis lui I.D. :

— Auzi, cumnate, ar fi 
o posibilitate să facem 
rost de niște bani fru
moși.

— Cum ?
— Am văzut la Fabri

că de oxigen din uzină 
(„Siderurgica") o mulțime 
de piese de cupru și 
bronz.

i ------ • ------ »

ți 
au venit 
dintr-un 
Mureș,' 
facă în i 

pc Cerna

— Nu
— zXm 

mina pe 
cern la

înțeleg.
putea să punem 
ele și să le du- 
unul — știu la

Hoții de la 
miezul
nopții

cine — caic colectează 
metale neferoase.

— Ar fi o chestie...
Discuția a continuat și 

ideea a primit contur 
clar, duuă care cei doi 
au trecut la treabă. în- 
tr-o scară, s-au apropiat 
cu o căruță dc gardul 
fabricii, au pătruns prin- 
tr-o spărtură 
în 
na 
se
< 'o

a acestuia 
incintă și au pus mî- 
pe o mulțime dc ple- 
din cupru și bronz, 
căruța plină s-au dus

la cel ce colecta așa ce
va — un privatizat, care 
nici măcar nu i-a între
bat de sănătate, adică 
dc unde ati mîndrețea dc 
marfă — și Jc-a pus în 
palmă cu purcoi dc bani. 
După exact 4 zile — mai 
corect nopți — au repe
tat figur.j. De data a- 
cerista se pare că lc-a tre
cut o pisică neagră pe 
dinainte, deoarece In 
drum spre privatizatul 
amintit un polițist lc-a 
cerut să tragă căruța pe 
dreapta și s-a arătat cu
rios ce duc ci în miez dc 
noapte. Așa că cei doi 
cumnați s-an trezit reți
nuți și luați Ja întrebări 
dc oamenii in Uniformă 
albastră. Nu s-a stabilit 
precis cîți lei au căpătat 
pc primul transport, dar a 
reieșit că valoarea piese
lor sustrase se ridică la 
peste trei milioane de lei.

TBUAN BONDOIt
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I
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I
I
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C ORNEL l’OENAR

: I
I Abonamente la ziarul j 
; „CUVÎNTUL LIBER" I 
! î

Pentru a avea certitudinea primirii ziarului,, 
jeea mai sigura modalitate de a intra in posesia I 
Jlui o reprezintă abonamei tul lunar, trimestriali 
Isau anual. ?
| I
I COSTUL UNUI ABONAMENT ESTE DE 120 i 
|LEI PE LUNA, LA CARE SE ADAUGA TAXELE * 
J POSTALE, I
! î
j Abonamenfole pentru luna mai se fac ia * 
doctorii fi oficiile poștale, pînâ la dota de 28 | 
{aprilie o.c., Inclusiv. j

* i t aa t t i

e.de
inum.it
cmdr.it
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S.O.S. CET \TEA DEVEI !
Ca cetățean al acestui oraș par

curg deseori potecile Dealului Cetă
ții, constatind o seric de fenomene 
negative care în ultimul timp au 
luat proporții îngrijorătoare, cum 
ar fi : • tăierea unor arbori (cred 
că sint la ora actuală intre 800 — 
l 000 de cioate și devastarea conti
nuă); • pășuiiarca zonelor înier- 
bate (se întîlnesc.la tot pasul tur
me de oi și capre, cirezi de vite, 
porci și alte animale și păsări ; 
zona are uneori aspectul unei pă
șuni comunale); • crearea unor po
teci pe linia de cea mai mare pan
tă (părăsind potecile amenajate și 
care sint destul de numeroase, in
divizi rău-voitori au creat o serie 
de poteci false care, cu ocazia ploi- 

^■or, se transformă in mici forma
țiuni torențiale, care conduc la 
spălarea «olului și așa destul de su- 
perfic!al); • distrugerea băncilor 
(deși se refac și se completează în 
fiecare an, aceleași persoane de 
rea-credință le distrug în cîteva 
zile după refacere cu „o străduință" 
greu de înțeles); • masacrarea li
liacului și a socului in perioada 
de înflorire, precum și a cornului 
și a cireșului cu ocazia coacerii 
fructelor.

In incinta acestui monument 
istoric și al naturii mai sint șr alte 
aspecte neglijate. S-ar cere refa
cerea și consolidarea unor ziduri 
ale cetății ; refacerea marcajului 
turistic, aplicarea unor măsuri de 
igienă a pădurii (extragerea arbo
rilor uscați); plantarea unor puieți 
in zonele fără vegetație, consolida
rea unor poteci, împrejmuirea zo
nei și altele. Consider, că, noul Con
siliu Municipal Deva, comisia mo
numentelor naturii și comisia mo

numentelor istorice, Ocolul Silvic 
Deva trebuie să ia măsuri pentru 
înlăturarea celor ce se intimplă la 
ora actuakî aici.

Ing. II. A. 
Deva

ORGANELE COMPETENTE 
RĂSPUND

• Ilegia Autonomă de Gospodă
rie Comunală și I.ocativă Deva răs
punde sesizării dlui Tomuța Con
stantin, din C'ălan, str. Matei Ro- 
moșan, nr. 1 : „J ipsa apei pota
bile, sesizată de potent, s-a dato
rat faptului că cișmeaua din curte, 
nefiind protejată, a înghețat la sol. 
In prezent cișmeaua funcționează 
normal".

POȘTA RUBRICII
• l’etru Jurca — sat Boz, co

muna Brănișca. In numărul 319/ 
7 martie 1991, sub titlul „Necazu
rile veteranilor de război sau dra
mul de la acordarea unor drepturi 
pînă la primirea lor" este tratată 
problema ridicată de dumneavoas
tră în scrisoarea trimisă anul tre
cut. Aceeași problemă cu care ați 
revenit la scurt timp a fost tratată 
și în nr. 335 din 29 martie, sub 
titlul „Să-i respectăm pe mai virst- 
nici". în ceea ce privește proble
ma cu pensia soției, veți primi răs
puns de la Oficiul de Pensii pen
tru Țărănime, unde am trimis scri
soarea dv înregistrată la noi sub nr. 
156/31 martie a.c.

• Kodica Popescu — Deva. 
Nc-am interesat pentru dv la Nota
riatul de Stat, unde am aflat că 
un testament olograf trebuie re
dactat și scris manual, datat și sem
nat de către persoana care face 
testamentul.

• Minerva Trățilă — Căzănești, 
Vata de Jos. 1. în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 49/1991, in
demnizația la care vă referiți se 
acordă numai veteranilor, invalizi
lor și văduvelor de război. Deoa
rece decedatul pe front, în 1941, era 
tatăl dv, nu îndepliniți condițiile 
necesare legale la care ne-am refe
rit ; 2. Pensia de urmaș după ta
tăl decedat, de asemenea, nu o pu
teți primi deoarece aceasta se acor
dă copiilor urmași numai pînă la 
împlinirea virstei de 25 de ani, ori 
dv aveți deja vîrsta de 57 de ani. 
Nu puteți fi, deci, ajutată în sensul 
dorit. (I. L.).

• Simion Birle — Răcăștic, nr. 
29, Hunedoara. 1. In conformitate 
cu prevederile Legii nr. 3/77, așa 
cum această . lege a fost modificată 
prin Legea nr. 73/1991, perioadele 
de serviciu militar (stagiul militar, 
elev în școli de ofițeri sau subofi
țeri, concentrări, prizonierat etc.) 
constituie vechime valabilă la pen
sie necondiționat. Pentru adăuga
rea la vechimea ce a stat la baza 
stabilirii pensiei dv a perioadelor 
la care vă referiți, este necesar să 
adresați o cerere în acest sens ofi
ciului de pensii, însoțită de un cu
pon de pensie și acte oficiale do
veditoare, eliberate de organele de 
evidență militară. 2. Pentru a be
neficia de drepturile veteranilor de 
război prevăzute de Legea nr. 
49/1991, adresați-vă Asociației Ju
dețene Hunedoara—Deva a Vete
ranilor de Război, care are com
petența de a întocmi documentația 
necesară și de a o depune la a- 
celași oficiu de pensii, care vă va 
stabili și achita drepturile cuve
nite. (I. I,.).

SPECTRU

intr-o noapte am făcut 
aproape un rond intreg 
împreună cu dl pl. major 
adjutant Vasile C'.irăbeț, 
..eful Postului de Poliție 
T.F. din Gara Deva. Nu 
numai in perimetrul gării, 
ci și in preajma ei. Ceea 
ce am văzut o să pară in
credibil. Așa ni s-au pă
rut și nouă atunci in în
tunericul de după miezul 
nopții. Vom încerc i, cu 
inima strinsă de durere, 
■a orice părinte ce-și iu
bește copiii, să vi le pre
zentam. Poate acei așa- 
ziși părinți, care nu știu 
unde sint noaptea copiii

Cum „crește" 
lor, dacă vor citi aceste 
rinduri, vor găsi un mo
ment de meditație, de se
ninătate și cumpătare pă
rintească.

In trei containere am 
găsit copii minori dormind. 
Era o noapte friguroasă. 
Dar. is'eți, aprinseseră gu
noiul menajer, c-are, arzînd 
mocnit, le ține;1 de cald. 
Treziți, n-au putut să ne 
spună cum îi cheamă, ai 
cui sint. In mare grabă lu
cratorii Postului de Poliție 
T.F. i-au dus la Centrul

un delincvent?
de primire și ocrotire a 
minorilor din Deva.

— Așa „cresc" vii* >rii 
dclincvcnți, ne spune dl 
p). maj. adj. Vasile Cără- 
boț. Ce au rnîncat de cină 
copiii aceștia ? Cine îi o- 
crotește ? Unde-i dragostea 
mamei și a tatălui ? Cum 
iși ocrotesc și își sărută 
ei copiii la culcare ?

Așa au ajuns mulți cop'.i 
delincvenți. Furturi de ba
gaje, spargeri, chiar ataca
rea unor oameni pașnici, 
pe care i-au tilhărit ca la

drumul mare. Ștefan Nc- 
ciu, strada Teilor nr. 29, 
din Deva ; Mircca-Bogdan 
Diac, strada Libertății nr. 
1 B ; Marian Tătaru, din 
Uricani ; Adrian Strocsc, 
Nicolae Boicru — sînt ca
zuri recente. Copii din 
familii bune, cum se spu
ne. Dar, zicem noi, intre 
ci și părinții lor, undeva, 
ceva s-a font. Prima răs
pundere pentru această 
fringere o poartă ijăHnții 
Noi nu airm menirea să 
creștem delincvenți, ci oa
meni drepți, cinstiți, buni, 
stimați părinți !

GII. I. NEGREA
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SOCIETATEA
ROMĂNO-GERMANA 

SPECTRA ROGER'* 
S.R.L. DEVA

Simion Bărnuțiu, 36

importă din GERMANIA, la comanda, 
mijloace de transport, piese de schimb, cau
ciucuri și orice alte produse vandabile;
proiectează în domeniul construcțiilor ei- , 
vile și industriale. |
vinde autocamion 11'A L 60 1218 4 x 4 PB, 
6 cilindri, 8 viteze, parcurs 25 000 km, 
remorcă, capacitate 6 300 I 5 900 kg.
Telefoane: 16210 — la sediu, 21465 

Răzvan Jurca, 14239 — Mircea Suărășan.

CI»

eu

SOCIETATEA COMERCIALA 
„DEVIL** S. A. DEVA

sediul în Deva, str. Dorobanților, nr. 32 A

I
•»

I

I
I
I
I

1

J
I

Organizează la sediul societății, în ziua •
30 aprilie 1992, ora 10, licitație pentru pre- | 

. ------------- - DE GESTIUNE a urmă- '
dc 1
luarea in LOCAȚIE 
toarelor:

OBIECTIVUL
• coloana auto 

autovehicule
• autocisterna
• autocisterna
• autoduba
• autoduba
• ARO 243
• DACIA —

transport marfă, cu 20

nr. 31-HD-3095
nr. 31-HD-4882

31-IID-3573 
frigorifică 31-IID-5034 
— 21-HD-468 
papuc — 21-HD-1133

• magazinul „Prola** nr. 11, Călău, 
înscrierile sc pot face pînă în ziua dc 

aprilie 1992.
Documentele cu privire la condițiile 

preluare în locație dc gestiune pot fi consul
tate la sediul societății, telefon 20509.

De asemenea, în fiecare zi dc luni, ora 
10, la sediul societății sc organizează licitație 
pentru vînzarea de mijloace fixe disponibile. 

(456)
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Tricliineloza la om și la animale

UI. TI) 

ras.
iriva- 

liri- .
4.

ii

Trichinelo; i este o boa
lă a mizeriei, a sărăciei 
și lipsei de civilizație.

La om provoacă dureri 
difuze, stare febrilă și 
manifestări alergice, in 
formele severe, cu compli
cații neurologice, decesul 
survenind in 5—1 la sută 
din ’.'izuri. Manifestările 
clinice neobservabile la 
animale se exteriorizează 
anatomo-patologio prin pre
zența in musculatura in
festată a unor granuloa- 
me microscopice, care con
țin larva răsucită în spi
rală. Boaia se transmite 
prin ingestia cărnii parazi
tate.

Rezervorul de infestație 
este constituit atît din 
animalele de cimp și de 
pădure (mistreți, urși, lupi, 
pisici sălbatice, vulpi, di- 
hor., șoareci etc.) cit și din 
animalele din preajma lo- 
euințeior (porci, șobolani, 
șoareci, clini, pisici etc.). 
Șobolanii sînt cea mai 
frecventă sursă de rrispîn- 
dirc a trichinelozei la 
porci, cai, pisici, clini ți 
ia alte animale. Se poate 
transmite transpia-entar și 
prin lapte.

Omul se Infestează con- 
sumind carnea de porc, 
mistreț, urs sau cal, para
zitată, insuficient friptă 
sau fiartă. După ingerarea

cărnii infestate cu Larve 
închistate, în citeva orc 
.acestea trec în intestin șl 
pătrund in vilozități (gro
simea intestinului). In 
două zile se transformă în 
viermi adulți masculi și 
femele.

După 7 zile de la infes
tare, femela depune lar
vele in grosimea mucoa
sei intestinului și chiar 
în vasele limfatice. O fe
melă elimină în 4—6 săp- 
tămîni de viață 1 500 — 
2 000 larve. Larvele de 
Triciiinella spiralis se evi
dențiază prin examenul 
trichineloscopic al cărnu- 
rilor de porc, cal, vînat și 
alte animale, examen ce 
se efectuează gratuit la 
toate circumscripțiile sa- 
nitar-veterinare care sînt 
dotate cu aparatura ne
cesară. în vederea stabili
rii diagnosticului prin c- 
xamen trichineloscopic, sc 
recoltează de la fiecare 
semlcarcasă cite o probă 
de carne de 15—20 g (în 
total două probe de .10— 
40 g pentru fiecare pore) 
din pilicrii diafragmei eu 
o parte din inserția ten 
dlnoasă. în cazul cînd în 
mod accidental au fost în
depărtați mușchii pilicri 
a| diafragmei, probele sc 
recoltează din porțiunea 
musculară mdiarfl a dia

fragmei sau din mușchii 
intcrcostali (2 probe din 
regiunea costală pentru 
fiecare porc, a cîtc două 
coaste de 8—10 cm lungi
me).

Carnea, organele și sub
produsele se confiscă și se 
denaturează în cazul in
festați ilor masive, aceste 
cărnuri putîndu-sc utiliza 
tehnic (la fabricarea săpu
nului) sau sc vor distruge 
prin ardere pentru a nu 
fi sursă ulterioară de in
festa ți e.

în caz de infestație sla
bă, carnea, organele și sub
produsele se pot da în 
consum în mod condițio
nat, după o prealabilă 
sterilizare numai și numai 
prin fierbere la cel puțin 
100 grade C, timp de o 
oră. Grăsimile se pot da 
in consum numai după 
sterilizare prin topire și 
încălzire la ce] puțin 100 
grade C.

Profilaxia în trlchinclo- 
ză urmărește doua obiec
tiveapărarea omului și 
apărarea porcilor de in
festație. Apărarea omu
lui sc realizează, prin creș
terea conștiinței, a gradu
lui de civilizație șj in 
mod special prin extinde
rea examenului tricliinc- 
loscopic, interzieîndu-sc 
vînzarca — cumpărarea.

consumul de cărnuri și 
preparate fără a fi în 
prealabil examinate sani- 
tar-veterinar.

Prevenirea infestării 
porcilor se face prin ; 
distrugerea și arderea gu
noaielor și cocinelor mi
zerabile, construirea de 
adăposturi igienice și sa
lubre pentru animale, efec
tuarea zilnică a curățeniei 
mecanice și a dezinfccții- 
lor în toate adăposturile de 
animale, aplicarea măsuri
lor de dezinsecție șl dera
tizare repetate sistematic, 
îndepărtarea clinilor și pi
sicilor din zonele de creș
tere a animalelor șl de 
prelucrare a cânturilor.

Pentru prevenirea îm
bolnăvirilor la om și la 
animale, pentru asigurarea 
unei calități a vieții nor
male, sc impune concursul 
și colaborarea gospodarilor, 
producătorilor, comercian- 
ților de produse animalie
re, a medicilor umani șl 
veterinari, precum și o 
implicare deosebită a edi
lilor localităților 
Dr. CORNEL DANCES! U, 

directorul Direcției 
Sâni tar-Veterinare 

a județului Hunedoara,
Dr. GIIEORG1IE CRISTEA 

inspector M Poliției 
Sanitar-Veterinara 

Vulcan

Prin punctul din piața Deva — platou
• achiziționează sticle goale dc 1/4, pen- | 

tru băuturi răcoritoare.

* 

I 
A 

I

(403)

SOCIETATEA COMERCIALĂ

„ARDEALUL** S. A. DEVA
I
I

758/ ' 
Deva, I

In baza I.cgii 58/1991 și II. G. 631/1991 și 
Societatea Comercială „Ardealul" S. A.

telefon 19510, anunță pentru * 
ora 10, în localul restaurantu- | 
'rea licitației de vînzare active J 

Chioșc metalic pentru desfacere produse duL I 

ciuri.răcoritoare, suprafață comercială 24 mp J 
(6x4), amplasat in curtea Școlii Generalei 
Nr. 2, Deva, str. George Encscti ; *
Chioșc medalie pentru desfacerea produselor I 
dulciuri-răcoritoare, suprafață comercială 15 * 
mp (5 x 3), amplasat în str. Libertății, lingă | 
magazinul „Comtim". ’

Actele economico-financiarc pot fi consultate Ia 
biroul S. C. „Ardealul'*, str. I’iața Victoriei, 8.

Relațiile privind activele și condițiile de partici
pare la licitație sc pot obține 
Barzu.

Prețul de pornire a licitației 
4) Chioșc Șc. Gen. Nr. 2 
2) Chioșc str. Libertății 
Tipul licitației este deschisă, 
Terenurilo ocupate de activele spre vînzare 
obiectul licitației, fiind proprietatea statului. 
Taxa de participare la licitație este de 5 000 io . 

și garanția dc 10 la sută din prețul de pornire. Banii | 
sc depun la casieria S. O. „Ardealul" S. A. Deva, 
cel puțin 3 zile înaintea licitației.

1991,
str. Piața Victoriei, 8, 
ziua dc 28 mai 1992, 
lui „Transilvania", ținerea licitației de vînzare active 
ca :

fac

I

uc uu- ț
dc la dl Iustinian [

*
este : |

311 193 Ici *
292 979 Ici |

cu stricare.

(458)
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ANIVERSARI

• lll\M ,.1-u multi
ani !" scumpului nostru
frate, cumnat, unchi,
Gheorfthe .Șoitu. cu ocazia 
onomasticii. (2(133)

• URAM „La multi ani" 
scumpului frate, cumnat, 
unchi Gheorghe Șoitu, cu 
ocazia onomasticii. (2833)

• DRXGA Traian, cu 
ocazia împlinirii virstei de 
50 ani și a ieșirii la pen
sie, soția Claudia ți fiul 
Nițu își doresc viață lun
gă, sănătate și un căldu
ros mulți uni !". (2350)

VlNZARI —

CUMPĂRĂRI

• XD Oltvit 11R, sta-
• toarte buna. Hunedoa

ra. telefon (>57/13329, du
pă ora 16 (2784)

• VIND Dacia 1300. De
va telefon 2i>;>07, după o- 
r., 18 (2779)

• „nOMSHA V RA, fi- 
■•.il.i teritorială Deva, str. 
Andrei Șaguna nr. 1, or
ganizează licitație pentru 
valorificarea a două pavi
lioane apicole la Ocolul 
silvic Geuagiu, in data de
5 mai 1992,, șt la Ocolul 
silvic Hațeg, in data de
6 mai 1992, și 30 bucăți
bidoane aluminiu de la 
sediul filialei teritoriale 
din Deva. în data de 7 
mai 1992. ora 10. Relații 
la telefoanele : 956/16020,
18151, 957/70172. (2853)

• \IXD 
multe piese 
Simeria. str 
7, ap 2

• \I\D 
(>p|u. albi, 
v i st. \

Trabant cu 
de rezerva 

X lancu, bl. 
(2868)

țuica și vin 
Informații Dc- 
Vlaicu nr. 126.

(2852)

• CUMPĂR apartament
3 camere, central, bloc de
4 etaje, maximum etaj 2.
Des i, telefon '’3396. după 
oi.i II (2819)

• \ I.XD tractor U 650 
st.i-e buna. Peștenița, co
muna Densus, nr. 90.

(2818)

• \1XD apartament 4 
atmcrc. et. I. Hunedoara,
una ultracentrală, fnfor- 

motii Deva, telefoane 1528u 
s.iu '5(i8!> (2817)

• VEND niottH-b u,
ataș, planeta 5 -9. Hune
doara, telefon 13133, intre 
orele 17—19. (2346)

• VIND camion Diesel, 
5 tone. Diva, str. X. Gri- 
gorescu nr. 6, telefon 16643

(2816)

• VIND remorcă închi
să, mașină tricotat Veri
tas, mașină de cusut Sin
ger electrică, dozator sifon, 
televizor Sirius alb-ncgru. 
Deva, telefon 21822. (2814)

• VIND mobilă popu
lară din lemn masiv. Hu
nedoara, telefon 11719.

(2317)

• VIND autoturism Ci
troen l'alas 2500 cmc Die
sel, stare excelentă, gri- 
mctalizat. Hunedoara, te
lefon 14157. (2318)

• VÎ.ND apartament 2
camere, Deva. telefon 
28191. (2872)

• \ IND casa in Orăș- 
tie, situată in centru, vad 
comercial bun. Orăștie, 
telefoane -12706 sau 42602.

(2352)

• VIND mașină pentru 
înghețată, R.D.G *rcț 
618 000 lei, fără
re. Deva, telefon lioz4.

(2867)

• \3ND apartament 4
camere. Deva, str. Lilia
cului, bl. 24, et. 1, ap. 13. 
Telefon 25491. (28G91

• V1ND casă in Orăș
tie, str. O. Gogîi, nr, 5, 
plata în valută. Informații 
telefon 954/29404. Țg. Mu
reș, fam. Kovacs Arpad.

(2871)

• VIND rulotă l-clix,
Simeria, telefon 61180, du
lăi ora 16. (2870)

• VINO cutie viteze Olt-
eit Club. Deva. str. -Mă- 
răști, bl. 13, sc. C, ap. 28, 
telefon 25866. (2863)

• \1ND apartament 2
camere. Deva, str. M. E- 
mincscu, bl. 35, relații te
lefon 22175. (2862)

• S.C. „AZUR Comim-
pcx” SRL Deva, magazin 
chimicale, dbul Deccbal, 
vil oferă 1;1 prețuri avan
tajoase tuburi de neon de 
20 W și 40 \V cu plata în 
numerar sau prin vira
ment. (2861)

• \ IND casă și gradina 
Bcriu, poziție centrală. Re
lații Gcoagiu-Băi, telefon 
48130 sau Bcriu nr. 150

(2859)

SCH.MBuk.
DE LOCUINȚE

• SCIH.MB aparlamc-nt 2 
earner;' din Oiade;i cti si
milar Deva, exclus Micro 
15 și Dacia. Relații Deva 
telefon 19572, după ora 21

(2873)

OFERTE
DE SERVICII

• AGENT turistic par
ticular, Luca Gheorghe, 
doresc oferte cazare, ma
să pentru turiști străini. 
Adresați-vă in orașul Brad, 
str. I'runză Verde. 59. Te
lefon 50215, după ora 19

(2860)

PIERDERI

• PIERDU [’ carnet de 
student, pe numele I iliet 
Marius. (1 declar nul

(2850)
• PIERDUT legitimație

serviciu, pe numele Riisu 
Horea, eliberată de Cor 
vintrans Hunedoara. O 
declar nulă. (2351)

• PIERDUT ciinc Boxer
tigrat, răspunde la numele 
Ursan, necesită tratament 
medical. Găsitorului re
compensă. Deva, telefon 
14407. (2874)

DIVERSE

• DIREC’ȚI \ SANITA
RA a Județului Hunedoa
ra anulează concursul de 
revizor contabil ca urma
re a mesajului telex al 
Ministerului Sănătâtii.

(2851)

• CU autorizația nr. 6428,
din 11 martie 1992, elibe
rată de Prefectura jude
țului Hunedoara, . a luat 
ființa Activitatea Indepen
dentă „Paluan” cu sediul 
în Orăștie, reprezentată 
prin Pavel Petru, avînd ea 
obiect de activitate comer
cializare produse indus
triale, agroindustriale, in
digene, import, consigna
ție, băuturi alcoolice, ca
fea, țigări, flori, multipli
cări acte, consultații juri
dice și produse farmaceu
tice. (2861)

• CU autorizația nr. 1270, 
din l aprilie 1991, elibe
rata de Prefectura județu
lui Hunedoara, a luat fiin

ța Asociația I uniliala „U- 
lise" u sediul în Liipcni, 
reprezentată prin Dogi 
Mircea. avinil ca obiect 
do activitate consignație 
comercializare produse a- 
umentare și nealinventare 
indigene și import, bău 
turi alcoolice. (286>>)

COMEMORĂRI

• AZI, 23 aprilie, sc 
împlinește un an de cind 
buna mea soră,

nX’l’l (ONSTVNI V
PI TIC \s< I

născută Mcrcca, i trecut 
in eternitate. Dumnezeu 
s-o odihnească alaiuri de 
părinți 1 P;lu. (2697)

DECESE

I
CONSILII I MINICIPXL

A N U N Ț A

Se prelungește perioada (le 
municipiul Deva piuă la (lata de 
si

3

O

9

DFA A

I

I
1I

I

<?

are ca obiectiv: 
incintele tuturor agenților 
ah* instituțiilor ; 
imobilele de locuit; 
subsolurile, magaziile și 
rești de toate profilurile 
și alte zone de locuit; 
parcurile și piețele ; 
canalele (ermice,
rețeaua de (analizare, 
ficare ; 
cimitirele etc.
Deratizarea (sie obligatorie, neexecutarea

lucrării sancțioiiindu-se cu amendă de la 200 
la I 000 de lei. pentru cetățeni și de la 2 000 | 
la 6 000 de lei pentru agenții economici și insti
tuții.

derati/are in
15 mai 19!)2 |

economici si

anexele gospodâ- 
diu cartiere, străzi

plai formele gospodărești, 
rețeaua de termo-

I
I
I
I
I

• SOȚI \ Elena, co
piii Cătălin și .Ștefan, 
cu durere, anunță în
cetarea din viață la 
63 ani, după o lungii 
suferință, a celui ce a 
fost maistru minier.

CONSTANTIN 
SUSAN.

un deosebit soț și ta
tă. înmormintarea joi, 
23 aprilie, ora 14. la 
cimitirul ortodox din 
Certej. Nu te vom ui
ta I (2857)

• I'fUL Gabriel, no
ra Angela și nepoata 
Cristina cu durere a- 
duc la cunoștința în
cetarea din viață a 
celui ce a fost tata, 
socru și bunic

SUSAN 
CONSTANTIN

îi vom păstra veșnicii 
amintire I (2857)

• I-TIC \ Monica și 
ginerele Sebastian a- 
duc un ultim omagiu 
celui cc a fost tată și 
socru

CONSTANTIN 
SI'S \.N

Odihnenscă-se - in pa
ce ! (2857)

I i

i

I
I

PRIMARI \ MUNICIPII LI I

1992Anunță că in perioada 1—20 mai 
execută deratizarea generală a localității.

Agenții economici, societățile comerciale și 
asociațiile de locatari vor lansa comenzi piuă 
la data de I mai 1992 la S.C. „Ratinex”. cu 
sediul în Hunedoara, str. 9 Mai, nr. 9.

(104)

sc

SOC IETATE \ COMERC1 \LA

„DECEHAL” S. A. DEV \
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care va avca loc la

ICI GION J. \ C. I . I I.MIȘO \R \ 
DIVIZIA LINII

C.I IC. ȘUIERI \ 
cu prevederile l.cgii 
mai

SECȚIA L9
In conformitate

:(»/19911, iu ziua de I 
gaiii/ea/.â concurs pentru 
vacant de

• CONTABIL-ȘEF 
la Secția LII Simeria, 

Divizia Linii Timișoara.
Relații suplimentare sc obțin la Secția L9ț 

Simeria. compartimentul personal. (153)

1992, ora 9, se 
ocuparea postului

S ( K \I)i I I TELECOM S.R.I

I) e \ A
A N U N Ț A .

VIagazi11111 „Kadett" s-a mutat <lc pe
Barițiii, nr. I.'l. pe liilul Deccbal, 

intrarea (Ic lingă Școala Generala

stra- 
blocda

P - parter,
Nr. 2 (autogara veche).

Magazinul oferă mărfuri noi, de calitate, 
ocazia sărbătorilor (Ic Paști.

Piogram zilnic ; 10—13; I t—18.
Telefon; ‘156/16602. (151)

CU

I î
*

*

i
1
l
1

I SOCH T VI LA COMERC IALA 1
„M \RS( II \L.L“ HUNEDOARA |

j str.’ Libertății nr. 8, telefon 9570 7(135 |
(in incinta Cooperativei Meșteșugărești

■ „Drum Nou“ Hunedoara) I
Pregătește cursuri teoretice și practice pen- .

| tru obținerea permisului de conducător auto, I
. categoria lî. i

Prețul de școlarizare este de 19(1(10 lei. J

j S.C. SUiNPROD S. A. ORĂȘTIE ’
(fost I.S.C.I.P. ORĂȘTIE) |

I cu sediul in Orâștie, sti. Luncii, nr. 1, .
' județul Hunedoara
1 VINDE LA LICITAȚIE |
| • mijloace fixe. .

Licitația va avea loc la sediul societății* 
1 in data de 9 mai 1992, ora 9. Lista se a-1 
| flă expusă la sediul societății. Pentru in-: 
'formații suplimentare vă puteți adresa la • 
I telefoanele : 42504 sau 41640. |
I (448) ;

I/20/G18/I99I
Conl : *107050601 O.G. Dcvn

REDACȚIA Șl ADMINISTRA | IA : 
2 700 Deva, str, I Decembrie, 35, 

lu(1c|i)l Hunedoara 
Telefoane: 11275, Î2I57, 11269 

telefon Tipografie: 25901
Tax : I80G1

cu sediul in Piața Unirii, nr. 8 
Vinde la licitație Ferma de ingrășarc 

vine din Hațeg, cu sediul in Hațeg, str. 
Mare, 21, .județul Hunedoara.

Datele economico-financiare și tehnice 
fi consultate la sediul unității (lin Deva, 
cum și la sediul fermei din Hațeg.

Tipul de licitație stabilit de licitator 
cel cu strigare deschisă.

Relații privind obiectiv td, precum și 
condiții de participare la 
nule la telefonul 11760,

Taxa de participare Ia licitație 
20 000 de lei.

Garanția 
porniri* la licitație se va 
S.C. „Deccbal” S. Deva, 
(bis la Banca Agricolă Deva.

Licitația va avea loc
I 992.

Preț de pornire a licitației — 100 milioane 
de lei.

Terenurile aferente nu fac obiectul lici
tației, valoarea lor urmind a fi evaluată ulte
rior. (166)

bo- 
R*u

pot 
pre-

eslr

a lt( 
licitație pot fi obți- 

director comercial.
este de

dede 10 la sută (lin prețul 
depune in contul 
nr. 10280501, des-

la dala (Ic 18 mai

SOCI ETA TE \ COMERC L\LA 
„COOP. 1A\IOR“ ORAȘUL

ANGAJEAZA:
• șef compartiment comercial, cu studii, 

preferință, superioară și vechime in dome
niul comercial ;

• sef depo/.it, cu studii medii, vechime mi
nim 5 ani in activ Halea de gestiune pro
duse nealimentare.
Informații suplimentare la sediul unității 

„I A\ IOR“ din Orăștie, biroul personal, tele
fon 117 II. iot. 168. (165)
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<C

tn-v.vrji

întreaga rlspundcrc pentru conținutul *

articolelor publicalo o poartă :
autorii acestora.

®IPA(!(Jti
S.G. „Polidava” S.A.

Deva, șfr. 22 Decembrie 257 *

depo/.it

