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se re- 
șî pe 
fiind 

lapte, 
pro-'

i Este o realitate de rte- * 
contestat că piața „spune" 
cum ni-e viața, aici ve- 
rificîndu-se cu exactitate 
funcționarea legii cererii 
și ofertei. Guvernul -care 
a plecat de curjnd a lă-, 
sat celui ce a venit o moș- 

. tenire destul de grea, mai' 
ales în privința produc
ției de cereale deja care 

, pleacă o, sumedenie de 
necazuri ale. traiului nos
tru cotidian. Spun- a- 
ceasta deoarece atunci 
eind există suficient griu 
și porumb relația 
găsește nemijlocit 
piață, cerealele 
transformate în 

-carne, ouă și alte
duse. Dar ce să ne facem 
noi cînd știm că hamba
rul țării este aproape gol, 
cînd stocul ne ajunge abia 
pentru două-trei luni și 
cînd trebuie să așteptăm 
sosirea vapoarelor din Ca
nada sau din alte țări 
ca să putem fi cît de cit 
liniștiți ? Nu ne rămîne 
decît sa ne tragem sufle-

vor 
mai

pozi-
I ba
. s-a

tMj în nădejdea că 
veni și vremuri 
bune.

Unele promisiuni j 
tive'ar fi, în-sensul 
în această toamnă- . 
mișcat ceva mai- bine la 
însămînțări, deși milioane 
întregi. de hă așteaptă 
să fie arate și pregătite 
pentru înșămînțările de 
primăvară. Perspectiva ie 

Piața „spune** cum nî-e viața
șirii din impas este cît 
se poate de sumbră, dacă 
avem în vedere chiar și 
pumai promisiunile amă
gitoare ale fostului Gu
vern, care a zis că dă 
țăranilor particulari trac
toare și m’așini agricole 
CU care să-și lucreze pă- 
mîntul, dar a „uitat" să 
Ie dea și banii necesari. 
Ba mai mult, nu există 
nici tractoare disponibile, 
din ' cauza incapacității 

producătorilor de a Te 
fabrica.

Să revenim însă la 
piață, acolo unde se dea
pănă. multe necazuri și 
se intersectează tot felul 
de b • rese care mui de 
cure ma? presante și mai 
neliniștii • i pentru să
răcia în cri.e ne zbatem. 
Ceea ce știm cu siguranță 
legat de piață hi s-a con

firmat și prin ultimul 
Buletin- de informare -a 
opiniei publice primit de 
Ia Direcția Județeană de 
Statistică. Preluările de 
produse agricole Ia fon 
dul de consum alunecă 
tot mai jos pe toboganul 
lipsurilor. în octombrie 
1992, față de> aceeași lu
nă a anului trecut, intră
rile au fost cu 27 la sută 
mai mici la carne, cu 
34,4 la sută la lapte și 

cu 33,3 la sută la ouă. 
„Compensarea" acestor 
minusuri s-a făcut, în 
măsura în care s-a putut, 
ds < pe piața • țărănească. 
Cu ce costuri și nervi, 
asta este o altă poveste.

De Ia un oraș la altul, 
în raport de conjunctură, 
prețurile oscilează do la 
simplu la dublu. Așa cum 
arată datele statistice.

spre exemplu, dacă- la 
-jumătatea- lunii noiem
brie. a.c. un godac de 8 
săptămîhi costa 4000 de 
lei la Petroșani, 5400 de 
lei la Brad, la Hunedoara 
se vindea cu 8000 de lei(t). 
Dacă s-au scumpit com
bustibilul și transportu
rile, musai costurile se 
reflectă și în laptele 

dulce (am putea zice chiar
amar, nu ?), care a ajuns 
în toate orașele la 100 — 

120 lei/1. Ouăle de găină 
țin și ele pasul cu noile 
schimbări, costul ridicîh- 
du-se la 70 de lei/bucata 
la Brad, 50 de lei la De
va, 40 de lei ta Hune
doara și 35 de lei la Pe

troșani. ..Lucrurile nu stau 
mai bine nici cu găinile, 
kilogramul viu oscilînd 
între 325 de lei la Brad 
și 800 de lei la Petroșani. 
Ce să mai vorbim atunci 
despre alte produse ? Car
tofii se „învî-‘.“, deocam
dată, între 8(F*și 90 de lei/ 
kg, iar făina albă între 
120 și 150 de lei/kg. A- 
ceste costuri - amețitoare, 
care s-au mai „indexat1: 
și în luhâ decembrie a.c., 
trebuie suportate cu stoi
cism, mai ales de către 
cei ajunși sub pragul să
răciei, fiecare avînd drep
tul la o viață decentă 
Vrem nu vrem, ne place 
sau nu, un lucru este 
cert: piața nu poate fi 
ocolită de nimeni.
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STIMAȚI { 
j CITITORI, j 

î. Ieri, 10 decembrie i 
J 1992, ziațul aostru nil .[ 
| a apărut, datorită I 
. grevei generate a ti-» 
| pografilor, care re-1
> vendică retehflologi- «* 
| zarea proceselor de j
' tipărire, dublarea sa-j 
I Juriilor, condiții de I
> muncă mai bune etc.» 
j Vă rugăm, stimați J 
| cititori, să ne scuzați j 
’ pentru această în- * 
| trerupere în apariție,^ 
’ cu speranță că eve- » 
| nimente de acest fel | 
’ nu vor mai avea loc. *

i 
j
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CONVERSAȚII

Au și hațeganii pro
blemele lor. Care sîpt a-’ 
cestea, die vjceprjmar loan 
Gabroveanu ?

— Puținătatea apei ' po . 
tabiîe- și a căldurii, a bu
teliilor. de aragaz,^, și ~ a 
lOcuîhțStpf, lec'înăhealu din 
comerț, escaladarea'' prețu
rilor la toate . produsele și 
'serviciile, destule altele. 
Dar parcă numai la noi 
sînt asemenea necazuri 
Ele apasă aproape ... tpată 
țara.- ... .

— Se pare; totuși, că 
cele ce .țin de competență 
administrației locale, la 
Hațeg sînt soluționate ceva 
mai ușor, mai prompt. Cel, 
puțin așa am auzit noi 
pe aici.

■ — Poqte și datorită tap ' 
tulul ’căXfttd—formăm, la 
Primăria brașului “ItirțSg, 
o adevărată echipă, con
stituită imediat după revo
luție, care ne subordonăm 
conjugat eforturile , - spri
jinirii intereselor oameni
lor. (Este vorba despre 
prof. Marius Constanti- 
nescu — primar, ing. Ioan 
Gabroveanu — viceprimar, 
ec. Siminic Boțea — secre- 
taț, dar și de alți funcțio
nari, cu experiență și com
petentă — n.n.). ,

— Știm că. ați lucrat opt 
ani la Mina Boița Ha
țeg, ați- fost chiar inginer 
șef. Cum este Ia primărie; 
față de ■ mină ? -

ECHIPA
Munca . la mina este 

frumoasă și interesantă. 
Am avut multe -sa- [ 
tisfacții. La primărie este 
însă un teren mai larg și 
mai divers de acțiune. Sînt 
răspunderi mai-multe, mai 
mari, Oamenii au proble
me materiale, sociale. Nu-i 
ușor Să-i înțelegi, să-i a- . 
juți. Dar mă străduiesc. Sînt 
născut și crescut aici, chiar 
dacă la origini sînt oltean 
și mă cheamă ca pe tata, 
iar pc. fiu-meu - ca pe 
mine. * \ .

— Deci, (spațiul dv.ș. de 
mănevră^este orașul,j-“’hu 
doar primăria.

— Absolut. Mai ales că 
în "această perioadă extrem 
de dificilă pentru țară a- 
par și multe probleme noi, 
pe care nu le putem cu
noaște și rezolva decît la 
fața locului. lAeum, în lipsa 
dlui primar1*-— plecpt la 
un curs de specializare de 
șase luni în S.U.A. —, este 
măi greu, însă ne străduim 
să facem față tuturor si
tuațiilor care apar. în dis
cuții principiale cu " oa
menii, hi bună înțelegere, 
în relații de întrajutorare 
cu toți cei din preajma 
noastră. Soliditatea echipei 
trebuie să se mențină, chiar 
dacă, temporar, este lip
sită de aportul „căpitanu
lui “ său. .

DUMITRU GHEONEA

UN APEL-DOUĂ APELURI
națională și alipire artifi-A fost lansat, mai zilele 

trecute, un apel umanitar. 
Altfel deeît multele apeluri 
umanitare vehiculate prin 
mass-media. Singular nu 
prin adresă -- disponibili
tățile afective și efective 
ale lwnedorenilor — ci 
prin finalitatea căreia i 
se subsumează : daruri pen
tru basarabenii.. vicțimi- 
zați de pașii mai vechi și 
mai noi ai istoriei. Sînt 
români care au cutezat să 
se împotrivească fățiș ro.s-, 
togolirii de . evenimente^ 
Sînt, luptațpri pe , frontul 
transniștrîan. foști și ac
tuali deținuți politici, în
fruntați de adversarii in
dependenței moldave și ui
tați de mai marii zilei de 
la Chișinău.

Acțiunea fiind demarata 
și, sperăm, dusă la bun 
sfîrșit de către Consiliul 
Județean Hunedoara, un 
schimb de păreri cu dl Ioan 
Uifălean, vicepreș o’nte al 
mai sus amintitului"' for, 
este, din punctul nostru 
de vedere, pe cît de opor 
tun, pe atît de necesar.

— Ca orice demers chib
zuit, strîngerea de daruri 
— dincolode simplicitatea și 
omenescul gestului: de'aju
torare — presupune o so
lidă. motivație.

— A-i ajută pe frați este 
necesar și firesc. Iar con
secința, într-un viitor ime
diat sau într-o perspectivă 
îndepărtată, nu poate fi 

decît cunoașterea reciprocă, 
drum sigur către strîngerea 
legăturilor umane. Odată 
rupte barierele psihologice, 
se ajunge la acel adevăr 
imposibil de contestat : i- 
dentitatea spirituală comu
nă.

Aflat după un recent 
contact cu comunitatea 

moldavă, interlocutorul meu 
apreciază drept -cale sigu
ră . a unei viitoare reuniri 

i de. teritorii românești in 
tegrarea lor economică și 
spirituală. Răspunsul : hu 
nedorenilor Ia apelul deja 
invocat se constituie în pași 
spre rîvnita integrare - 
în fapt o reîntregire natu
rală.

Există între ,ardeleni și 
moldovenii „independenți" o 
relație sentimentală: de uri ’ 
tip aparte, cu totul spe
cial. Ea se naște .din ceea 
ce . îndrăznesc să nutaose 
„mentalitate de înstrăinat" ‘ 
imposibil de evitat în se
cole de abatere din matca
V^AVWZ/AVWWA1ASW.V,,.1.W.V<JWWA,W.1

04a pe zT-_
- Eu, cu mutra "mea de prost și de bețiv,

H-am fost luat in seamă de director!...
— Nu păreți a fi bețiv...

ciala la un alt specific na
țional. Doar astfel de sfî- 
șieri pot ridica imperii, 
nu-i așa ? ! Departe de noi 
gîndul că densitatea ges
turilor creștinești pentru 
Basarabia n-ar fi aceeași 
pe întinderea românească.

Cum ajtfel, cînd ultimii 
doi ani au semănat dinco
lo de Prut doliu, infirmi
tate, închisoare. Realitatea 
se pune la dispoziția ce
lor care se mai "îndoiesc. 

; Morți. Răniți. Prizonieri de 
luni grele, în temnițele 
Transnistriei, fără judecată 

• și fără elementare drep
turi de deținuți politici. 
Sprijiniți pînă mai ieri de 
„‘prezident11. Abandonați, 
azi, autorităților din „pros
pera, înflori toarea, renumi
ta11 și totuși fantomatica 
republică transnistriană. O 
realitate ce doare și in- 

. dignează. O realitate ce 
strigă și trebuie auzită.

NATALIA VASIU

■’*> ■

• UN CAVALER PREA- 
SITNȚIT. In cadrul unei ce
remonii care a avut Ioc 
sîmbătă. Preasfințitul Pi
men, episcop al Sucevei, a 
fost primit în rindul Ca
valerilor de Malta.' Prea
sfințitul Pimen este cel la a 
cărui invitație Maiestatea 
Sa Regele Mihai I a vizi
tat România în timpul săr
bătorilor Sfintelor Paști,, 
anul acesta. Canoanele Bi
sericii Ortodoxe Române 
nu opresc preoții și ierar
hii să facă politică.

• MlHAl I IN ROMÂ
NIA DE CRĂCIUN. Math
ieu de ,1a Guillâumier, e- 
misar - al Casei Regale, 
face un turneu care cu
prinde orașele București, 
Iași, Cluj, Sibiu, Brașov, 
Timișoara, peafru a stabili 
amănuntele vizitei pe care 
Maiestatea Sa dorește . să 
o facă în România de Cră
ciun. In;, programul vizitei 
nu figurează deocamdată și 
Capitală țării.

• MAJORITATEA ȘO
MERILOR SINT TINERI. 
Potrivit datglor oficiale, 
peste 40 la sută din șo
merii înregistrați la Depar
tamentul forței de muncă 
sînt tineri sub 30 de ani. 
peste jumătate din aceștia 
fiind femei, iar 37 la sută 
sînt cuprinse între 30 și 
40 de ani. Premierul Ni- 
colae Văcăroiu a >rec at 
că în luna noiembrie se în
registrau 950 000 de șo
meri.

• BUTOIUL CU PUL
BERE. „Flacăra pe care o 
va aprinde provincia Ko
sovo va declanșa un in
cendiu greu de stăpînit în 
Balcani, iar NATO trebuie 
să fie pregătit pentru a- 
ceasta", a declarat lordul 
Owen, la Bruxelles, in 
fața reprezentanților per-' 
manenți ai celor 16 ~ țări 
membre ale Alianței Nord- 
Atlantice, informează RE
UTER.

O ÎK MEMORIA (WE/ -n>CJ. 
Pe o mifiestă ■ câsă din crucit- 
Vulcan, în care s-a născut' și a 
copilărit Teodora Eucaciu, con- 
siîiul local a aplicat o placa în 
memoria marii cfntărețe a Ope
rei Române. De asemenea, strada 
Gării poartă acum numele cele
brei artiste, care a dus faima 
muzicii românești pe toate me
ridianele lumii. (D,G.J

- O DONAȚIE^ Mayazimtl „Ma- 
terna" Deva al S.C. „Venus" S.A. 
a donat filialei Județene de Cruce 
Roșie articole de îmbrăcăminte 
în valoare- de 50000 de lei. îm
brăcămintea a fost dăruită, sub 
formă de- pachete individuale, co
piilor orfani de la Grădinița cu 
program prelungit >ir. 7 Deva, de- 
Moș Kicolae. tV.ll.)

0 VARiETAfl. Clubul „Side- 
rurgistul* din Hunedoara prezintă 
în data de 11. decembrie a.c., ora 
17,30, in fața publicului local, 
spectacolul de vartetițl „Show 
variety ’92”. Evoluează formațiile 

de muzică ușoară „Sider-elub", 
dans.de societate „Sider*, dans 
modern „Reflex". (M.B.) .

O COSTUMUb SE AFLA LA 
ȘOFER. In urmă cu circa trei 
s'ăpfăminl, în autobuzul 31—HO— 
313, care circula pe ruta Deva — 

’ Tg.'Jiu, cu plecare din Deva ta 
ora -6,30, cineva a uitat o plasă 

. cu. un costum de haine nott-nbuț.
Șoferul, Romulus Turcu, îl păs
trează cu grijă și îl roagă pe 
păgubaș să-l contacteze pentru 
a-l pune în. posesia hainelor. 
Poate are nevoie de costum a- 
cum, cind se apropie GrȘettmuZ 
șl Anal Nou. (D.Gj

Q S.G TEHNO-MEDCOM, am- 
plasată la parterul blocului 43 
din' zona Gării Deva, este unita
tea tn care se comerciaUzeazi 
rame șl lentile de ochelari, unde 
se efectuează montarea acestora 
și executarea oricărui fel de 
reparații la ochelari. Serviciile 
de bună calitate și operative sînt 
asigurate de experimentatul teh
nician Octavian Morait, (S.G.)

eexaex..
. FOTBAL 

REZULTATELE 
DE MIERCURI 

ÎN ULTIMA ETAPĂ A
TURULUI DIVIZIEI

NAȚIONALE
Spartul Stud. — Dinamo 

0—3 ; Dacia Brăila —'
G.S.M. Reșița 3—1; Poli. 
Timișoara — Electroputerb 
0—1.; Univ. Craiova . — 
Steaua 0—0 ; F.G. Brașov 
— F.C. Ploiești 2—0 ; Ra
pid — Oțelul Galați; 1—0 ; 
Gloria Bistrița — „U" Cluj 
4—3 ; F.G. Farul — F.G 
Bacău 1—0 j F.G. Inter Si
biu — Progresul București 
1—0.

dans.de
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STRĂVECHI AȘEZĂRI 
ÎN ZONA ORĂȘTIEI (V)

Boiu, sat în comuna Ra
poltu Mare. Pe teritoriul 
satului s-au descoperit re
cipiente ceramice (cană cu 
două torțî, ceașcă biberon, 
văscior cu capac) aparți 
nînd epocii romane. Con
tinuitatea populației băști
nașe la Boiu este confir
mată de atestarea din 1418, 
în care se precizează că 
satul este românesc (villa 
valahis). în 1750, populația 
era de 210 locuitori, în 
1854 a crescut la 412, iar 
în 1919 toți cei 633 de lo
cuitori erau români. Topo
nimul Boiu are la bază nu
mele de familie românesc. 
Bun(u) (Dicționar al nume
lor de familie românești, 
București 1983). N. Drăgan 
explică, în acest sens, că 
„Bun a dat în ungurește... 
în mod normal Bun, Buny 
și Bon, Bony, iar din re
primarea formei din ur
mă s-a născut, românescul 
Boiu (N. Drăgan, Românii 
în veacurile IX—XIV, pe 
baza toponimiei și a ono
masticei, București, 1933).

Strugari, cătune ale sa
telor : Orăștioara de Jos, 
Bucium și Orăștioara de 
Sus. Toponimul este un de
rivat (colectiv și local) în 
— ari de la strug „tulpină 
tîrîtoare, rug", cu referire 
la tufiș (murar, zmeuriș 
etc.) crescut prin reîmpă- 
durire naturală într-un loc 
recent defrișat; să se com
pare afinari derivat de la 
afină, cu sensul „loc de 
afine", urzicari provenit de 
la urzică, cu înțelesul de 
„loc de urzici" etc. I.I. Rus- 
su, susținînd autonomia cu- 
vîntului strugure, îl derivă 
din radicalul intereuro- 
pean ster „a fi țeapăn, tul
pină a unei plante, lujer", 
bază indoeuropeană și su
fix strug-ur a epocii stră- 
române. (I.I. Russu, Etno- 
geneza românilor, Bucu
rești, 1981), aceeași bază,

strug, avînd-b, după păre
rea noastră, și toponimul 
în cauză. Numele e întâl
nit și în alte părți mun 
toase ale Transilvaniei, Ol
teniei și Moldovei: Vîrfu 
Strugarului, Poiana Strugu
rului, Pârău Strugarului, 
Strugari, sat în județul 
Bacău ; sat pe Valea Pia
nului (Sebeș — Alba), sat 
în zona Moinești, iar Stru- 
gu poartă numele 
munte de Ia Cîmpu 
Neag (Valea Jiului).

Bobîlna, sat în comuna 
Rapoltu Mare. Pentru se
mantismul toponimului, să 
se compare bobîlnău „ri- 
dicățură mai mică de te
ren", bobîlnu (bobul mic, 
bobornic etc.), „plantă ier
boasă, cu frunzele cărnoa
se, florile albastre ; fruc
tul e o capsulă umflată, 
rotundă", bobîlcă (bobîlcă) 
„umflătură" (Dicționarul 
limbii române). Toponismul 
provine, deci, de la un a- 
pelativ ce, era sau sugera 
înfrățirea relativ asemă
nătoare a formei geografi
ce cu un alt element ma
terial.

Berin, sat, comună. For 
ma populară, Berii (păstra
tă și azi) presupune un 
derivat plural cu sufixul 
vechi slav-ini (a se vedea 
primele atestări din 1332 
Byrni și 1334 Beryn) de 
la antroponimul Bera, e- 
xistent la români. Dintr-un 
Berini s-a ajuns, mai în 
tii, la Berii, apoi la for 
ma oficială Beriu. Denu
mirea germană Lammdorf 
„sațul mielului" dată sa
tului în 1854, alături de 
Bereny și Beriu, se poate 
datora unei etimologii 
populare, forma Bereny 
fiind apropiată de către 
sași de maghiarul barany 
— „miel".

unui 
lui

Prof. dr. MIRCEA VALEA 
Deva

Ne am deplasat, împreu
nă cu dna Mariana Gîm, 
inspector comercial la Pri
măria Deva, pe urmele u- 
nor sesizări primite la re
dacție despre modul neco
respunzător în care se fa
ce comerț în Complexul 
comercial Mărăști din car
tierul Gojdu, Deva.

Ce se întîmplă la Socie
tatea comercială „Flori- 
corn" ? Spațiul nu cores
punde nomenclatorului de 
produse aflate în 
cializare. Este, așa
susținea unul dintre 
catarii din cartier, o mare 
aglomerare de produse. Se 
impune aici organizarea să
lii de vînzare pe raioane 
și grupe de mărfuri, 
parîndu-se sectorul
lactate de cel de panifica
ție și de cel de carman
gerie. în ceea ce privește 
laptele, „Devii" nu-1 asigu
ră la nivelul contractului 

redu
Pe 
ar

de către cetățeni ? „Pri
măria a dat dezlegare — 
preciza dna M. Gîm — co- 
mercianților de lapte să-l 
comercializeze (este vorba 
despre lapte cu coeficient 
de grăsime special), la pre
țuri nesubvenționate. în 
acest sens, există ofertanți 
care asigură calitate și con
ținut de grăsime, prețul a- 
jungînd la 80 lei/litru, deci

moara"
nici pe departe „primeni
tă".

La S.G. „Marcorn" S.R.h. 
discutăm cu dna Maria 
Rahoveanu, contabil. Sin
gura activitate pentru care 
nu există autorizație de 
funcționare este boutique- 
ul. „Dar activitatea este în 
curs de organizare" — ne 
spune M.R. Aspectul unor 
încăperi cum sînt bu-

cuiva i

comer-
cum

lo-

șe-
de

încheiat, cantitatea 
cîndu-se la jumătate 
lunile de iarnă. Cum 
trebui rezolvată problema 
laptelui, atît de solicitat

PE URMELE UNOR SESIZĂRI

sub nivelul pieței". Ce se 
mai așteaptă ?

Măcelăria din același car
tier — despre care un lo
catar ne scrie : „ ...îți seara 
zilei de 25 ^noiembrie a.c., 
după plecarea vînzătorului, 
șoarecii se plimbau peste 
marfa din vitrina frigorifi
că, mai multă lume pri
vind grotescul spectacol" 
— avea luni ușa încuiată, 
într un control anterior, 
Primăria a stabilit ca ter
men de igienizare luna sep
tembrie a.c. „Imaginea" ce 
ni se oferă prin geam nu i

cătăria și unele magazii ~~ 
este dezolant. Bucătăria nu 
funcționează, iar transfor
marea unei camere elegan
te în depozit de mobilier 
și alte obiecte este dovada 
palpabilă a risipei de spa
țiu. De ce nu funcționează 
bucătăria, de vreme ce în 
restaurant se vînd băuturi ? 
„Deoarece — spunea dna 
M. Rahoveanu — utilajele 
frigorifice sînt defecte, a- 
provizionare nu avem". Cît 
despre „specialitatea casei", 
nici nu poate fi vorba. în 
acest caz, este discutabilă

eficiența activității restau
rantului.

Un lacăt Imens bloca 
ușa aprozarului. „Oare ce 
program de funcționare o 
fi avînd ?“ — sa întrebau 
cei care ar fi vrut să cum
pere. Nu se știe, deoarece 
nu exista un orar afișat.

Fără a da apă la moara 
celor ce 
găsească 
comerțul 
mintit — 
constatat cu prilejul 
mersului nostru și 
cum a mai constatat 
Primăria Deva cu ocazia 
unor controale anterioare 
• - nu-i cel așteptat de că
tre locuitorii din zonă. 
Insuficienta grijă pentru 
curățenie și organizare, 
practicarea unui comerț „cu 
ce o fi, 'doar banii să iasă", 
chiar ușile încuiate fără 
vreo altă explicație — sînt 
motive să se spună că res
pectul față de client, față 
de solicitările acestuia, lip 
sește cu totul.

vor dinadins să 
nod în papură, 

în complexul a- 
după cum am 

de- 
după 

Și

i
I

I
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ESTERA SÎNA

o mare
durere

La Consiliul Local al 
Comunei Vălișoara am vor
bit pe îndelete cu dnii 
Vtoicu Boldura, primar și 
Constantin Bocănici, vice- 
primar.

— Care sînt necazurile 
. sătenilor acum, Ia începu

tul iernii ? i-am întrebat.
, — Lemnele de foc — a

răspuns dl viceprimar.
— Adică ? Nu s-au îm

părțit pădurile la oameni? 
Doar aici cu pămîntul nu 
ați avut necazuri, că nu a 
fost C.A.P...

— Este greu să împăr-
_ țim cu dreptate pădurile — 

a intervenit dl primar 
Voicu Boldura. La Văli
șoara avem 109 hectare, la 

. Săliștioara — 42, la Dealu 
Mare — 38, ’ 
neasa — 25. 
tean trebuie 
partea care i 
drept. 0 facem. Ne ajută 
zi de zi dl ing. Petru A- 
chim, de la Direcția Agri
colă Județeană.

— Dar iarna este peste 
noi. Oamenii au lemne de 
foc la casele lor ?

— Cei mai mulți au. 
Dar aici, în Primărie, 

fe frig.
— Nu avem încă nici o 

așchie de lemn. De la O- 
colul Silvic din Deva, dl 
ing. Macarie trebuie să 
Vină să stabilim cubajul 
arborilor pe care îi vom 
tăia.

— De ce n-ați făcut-o 
pînă acum ?

— Am asigurat cu lemne 
de foc mai întîî școlile, și în 
fea mai bună parte sătenii. 
Nu avem locuitori în sa-

tele noastre care să 
aibă, cît de cît, lemne 
foc.

— Die primar, în acest 
moment care este situația 
împărțirii pădurilor la să
teni ?

— Peste 80 la sută. Tn 
scurtă vreme finalizăm ac
țiunea. Să știți că nu i o 
treabă simplă. Pentru fie
care cetățean, pentru fie
care parcelă, trebuie
tocmită o fișă tehnică, în 
care . se stipulează, valoric 
și volumetric, starea par
celei respective. Pentru că 
urmează și stabilirea 
pozitării pe suprafața 
pădure respectivă.

— Să trecem de la lemne 
la alte necazuri cu 
vă confruntați acum, 
început de iarnă.

— Sătenii noștri din Vă- 
Stoe- 

sînt 
ani-

nu 
de

în-z

im
de

iar la Stoe- 
Fiecărui să- 
să-i facem 
se cuvine de

care
la

lișoara, Săliștioara, 
neâsa și Dealu Mare 
buni crescători de 
male. Avem în comună 
996 de bovine, aproape 500 
de ovine, peste 600 de 
porcine. Să nu mai vor
besc de iepuri, păsări. De 
la unitățile specializate nu 
vin însă să preia anima

la
se

lele. Oamenii le duo 
bază în Brad, dar nu 
iau în fiecare lună.

...Tot respectul pentru 
acești buni, destoinici gos
podari din Vălișoara, dar 
se impune și mal multă 
atenție pentru soluționarea 
problemelor lor.

Au purtat acest dialog
Gh. I. NEGREA, |

TR. BONDOR I

La Grădinița cu Program 
Prelungit _Nr. 4 Hunedoara, 
unul dintre căminele cu 
creșă gestionate de S.C. 
„Siderurgica" S.A., am in
trat cu intenția de a afla 

care mai sint costurile pentru 
un copil, dacă acestea a- 
fectează activitatea insti
tuțiilor de profil. Am des
coperit că taxele plătite de 
părinți pentru hrana celor 
mici nu a dus la scăderea 
numărului celor care frec
ventează unitatea decît în 
mică măsură. în schimb 
grădinița cuplată cu creșă 
are alte probleme. Și gra- . 
ve și, cel puțin deocamda
tă, fără o posibilă soluțio
nare... definitivă.
Care sînt aceste necazuri ? 

De cum intri în curtea u- 
nității (împrejmuirea a în
ceput să fie perforată pe 
alocuri), vezi geamurile 
sparte, căci au servit drept 
ținte pentru pietre. Dar a- 
bia stînd de vorbă cu per
sonalul am aflat că strică
ciunile și daunele sînt mai 
mari în interior. Tocmai 
nimerisem' după o ultimă 
„vizită" a unei bande de 
infractori, se presupune mi
nori. Banda, căci unul sin
gur nu putea să facă tot 
ce a făcut, a pătruns prin 
ușa metalică, de pe acope
riș. Firește nu cu cheia. 
Pur și simplu a fost smul-

să cu ramă și armături din 
planșeul de beton al tera
sei. Același destin au avut 
mai multe alte uși de la 
birouri, cabinetul medical 
și magazia de alimente. Au 
fost răscolite și împrăștia
te toate sertarele, proba
bil în căutare de bani. Cum 
bani n-au găsit, s au mul
țumit cu alimente, consu
mate pe loc sau luate... la

grădinița rămîne în conti
nuare Ia discreția hoților. 
S-au încercat tot felul de 
măsuri împotriva lor : s-au 
zidit ferestrele pe unde se- 
intra la început, s-au asi
gurat geamurile și ușile. 
Dar hoții găsesc mereu al
te locuri de acces. Se .pro
fită de zilele libere de sfîr- 
șit de săptămînă și de re
lativa izolare a unității, a-

ne-

că 
este
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LA DISCREȚIA H3ȚILOR ?
pachet. Dar, ceea ce le în
grijora pe interlocutoarele 
mele — dna Sonia Bocă 
nici, administrator gră
diniță, dna Livia Ciorca, 
administrator creșă, Kaj- 
csâ Mârgit, educatoare, și 
Lucia Pintecan, asistentă 
șefă la creșă — era faptul 
că această descindere ar 
putea fi doar una de re
cunoaștere. Așa cum s a în 
tîmplat' în luna mai a a 
cestui ans cînd unității i 
s-au furat, pe lingă alte 
bunuri, și un mare număr 
de covoare. Și în anul tre
cut unitatea a avut parte 
de cinci asemenea eveni 
mente. Din păcate poliția 
nici pînă azi n-a prins 
nici unul dintre -cei care 
au făcut aceste pagube. Iar

șezată între o altă grădini
ță și o școală, blocurile de 
locuințe fiind ceva mai de
părtate. De altfel, vorbind 
de blocuri, cel care este 
lingă. Școala Generală 8 
Hunedoara, purtînd plăcu
ța 3A, în mică parte e lo 
cuit. Doar un sfert dintre 
geamuri aveau perde
le, restul nici măcar cu to
curile n au mai rămas.

Supărarea și sentimen
tul că această grădiniță cu 
creșă este lăsată în voia 
soartei erau date și de un 
alt fapt. Cu intenția de a 
se îmbunătăți încălzirea, u- 
nitatea a fost racordată la 
un alt punct termic. Intenția 
a fost bună, în schimb a- 
plicarea ei le-a adus nu
mai necazuri. Cînd s-a fă-

cut proba la încălzire s-au 
trezit cu subsolul inundat, 
din pricina lucrărilor 
terminate. Apoi s-au tre
zit în frig. Au aflat 
punctul termic nou
defect din construcție. De 
fapt Ia toate încercările 
personalului de a afla ce 
se întîmplă cu căldura s au’ 
primit alte răspunsuri.

Absența căldurii și u 
neori a apei calde a făcut 
ca micuții să se îmbolnă
vească și frecvența să sca 
dă, mai ales la creșă. Pen 
tril a se feri copiii de frig,-' 
grupele au fost mutate 
toate în sălile de Ia etaj, 
unde se mai pot asigura 
irică și covoare. Pentru că 
frigul afectează frecvența 
copiilor mai mult decît șo
majul femeilor de la fa
bricile de tricotaje și în 
călțăminte, din apropiere 
Căci sînt cazuri în care 
mame șomere preferă să-și 
aducă aici copiii, 61 de ici 
pe zi pentru grădiniță- sau ■ 
83 de lei zilnic pentru ere 
șă fiind sume rezonabile 
De acești bani acasă, nu 
le-ar putea asigura aceeași 
mîncare, aici suportînd 
combinatul o bună parte 
din costuri, în funcție de 
veniturile părinților și nu 
mărul de copii.

VIORICA ROMAN

1. ATALANTA (8) 
— BRESCIA (12)

CONCURSUL DIN13 DECEMBRIE
1 5 15—19 13 (4-1) 
5 4 13—17 11 (—1)

12 6
12 3

Venind după două infringeri „afară" (și două e- 
galuri „acasă"), cei din Brescia vor încerca să strîngă 
rîndurile și să nu piardă la Bergamo.

Pronostic : 1, X
FOGGIA (15)
— JUVENTUS (3)
Se observă un reviriment la Foggia, pe cînd la 

JUVE un ușor regres și, ca atare, este puțin scontat 
un

2. 12 4 2 6 13—21 10 (—2)
12 5 4 3 23—15 14- (4-2)

succes al „bătrînei doamne".
Pronostic : 1, X
GENOA (13) 12 2 7
— NAPOLI (16) 12 3 2
întîlnind o echipă destul de 

vor încerca să obțină o
Pronostic : L X
LAZIO (9)
— INTER (2)
Meci echilibrat, 
Pronostic : X
MILAN (1)
— ANCONA (17)
Milan pare să fi obosit și cei din Ancona ar pu- 
profita.
Pronostie : 1. X ' -atJ
PARMA (10) 12 6 0 6 14—15 1? ( 0)
— FIORENTINA (4) 1.2 5 4 8 28—21 14 (4-2)
Parma, dacă nu va cîștîga partida, va pierde... eu 

siguranță.
Pronostic : 1, 2

7. PESCARA (18)
— SAMPDORIA (7) 11 5 3 3

3.

4.

5,

tea

6.

3 21—26 11 (—1)
7 18—24 8 (—4)
debusolată, gazdele 

victorie.

tn

nouă

12 3 6 3 24—21 12 ( 0)
12 6 3 3 20—17 15 (+3)

cere „K“-Ui plutește în aer.

11 8 3 0 30—13 1» (+n
12 3 2 7 22—31 8 (-4)

Pescara, nemaiputînd face față cerințelor primei 
divizii, va aborda partida cu Sampdoria resemnată.

Pronostic : 2
«. TORINO (5) 12 4 6 2 17—11 14

— ROMA (11) 12 4 3 5 16—14 11
Traversîncl o perioadă mai grea (eliminată 

Cupe, 1 punct din 3 partide), Torino va avea 
meci dificil cu Roma.

Pronostic : X

(H-2) 
(-D 

din
un

9, UDINESE (14) 12 4 2 6 16—18 10 (-2)
— CAGLIARI (6) 12 6 2 4 13—12 14 (+2)
Jumătate din victorii obținîndu-le în deplasare,

Cagliari 'va încerca să nu facă deplasarea degeaba.
Pronostic : X. 2

10. BARI (12) 14 5 4 5 17—16 14 (4-2)
— VERONA (10) 14 5 5 4 15—14 15 (4-D
Nici una dintre echipe nu pare să aibă resursele

necesare pășirii pe marile stadioane.
Pronostic : X

11. BOLOGNA (13) 14 5 3 6 13—15 13 <—1)
— CREMONESE (2) 14 8 3 3 29—17 19 (4-5)
Dacă va pierde duminică la Bologna, Cremonese 

își va diminua șansele de promovare, echipa nemai- 
cîștigînd un meci de 6 etape.

Pronostic : X
12. LECCE (7) 44 5 2 7 19—18 17 (4-5)

— PISA (11) 14 5 5 4 7— 8 15 (41)
încercînd să-și apropie ambele puncte puse în joc

(atît de necesare promovării), fcecce s-ar puteți s-o 
TncUrce...

Pronostic : 1, X, 2
13, REGGIANA (1) ' 14 8 6 0 20—14 22 (4-8)

— CESENA (8) 14 5 5 4 15—11 15 HU)
Reggiana, cu o evoluție constantă șl fără înfrîn-

gere, s-a distanțat, ișr duminică va trebui să con
firma -

Pronostic : 1
f /
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VA RUGAM SA VA PRONUNȚAȚI

OCOLUL SILVIC BAIA DE CRIȘ
Scoate la licitație o semiremorcă Padiș-500 

și o trăsură pentru 2 cai, în data de 14 XII 1992, 
ora 10.
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Dl Dumitru I. Ifrim, unul dintre aleșii hunedo- I 
reni în Parlamentul. României, ce face parte din Co- J 
misia nr. 4 a Camerei Deputaților pentru probleme | 
de Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară și » 
Servicii Specifice, a venit Ia redacția ziarului „Cu-1 
vîntul liber" cu o inițiativă. Iată, detaliat, despre * 
ce este vorba. In comisi’a din care face parte dom-1 
nia sa se discută despre oportunitatea amendării * 
(modificării) Legii nr, 18/1990 privind fondul fun- ■ 
ciar care are unele lacune. înainte de a se pronun- I 
ța, dl Dumitru I. Ifrim dorește să consulte în acest J 
sens opinia electoratului hunedorean. De aceea pre-1 
ședinții comisiilor comunale, orășenești și municipa- » 
le, care sînt și primarii localităților respective, sînt | 
rugați să răspundă la următoarele două întrebări:,

1. Considerați necesară modificarea Legii fon-1
dului funciar ? ' J

2. Dacă Ia întrebarea de mai sus răspunsul este •
aîirmativ, vă rugăm să precizați care prevederi do- I 
riți să se modifice și în ce sens. '

Răspunsurile se vor trimite pe adresa ziarului J 
„Cuvîntul liber" (Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, • 
județul Hunedoara), pînă la data de 18 decembrie I 
a.c.

Răspunsurile trebuie să poarte ștampila corni-1 
siilor locale pentru aplicarea Legii, fondului funciar • 
sau a consiliilor locale. (Tr,B.)

SIMPOZION

Zilele trecute, în muni
cipiul Hunedoara a avut 
loc un simpozion pe te
ma „Importanța și sem
nificația zilei de 1 
cembrie, evoluția i 
rfi muncitorești și 
cialiste din România și 
împlinirea a doi ani de 
la Congresul de constitui
re a P.S.M.".

Aria largă a temei sim
pozionului a permis o 
seamă de intervenții din 
partea celor prezenți, e- 
vidențiindu-se aspecte 
deosebit de importante 

din viața și activitatea hu- 
nedorenilor în decursul 
vremii.

In principal, vorbitorii 
făcut referiri la par-

I De- 
mișcă- 

so-

au

I
I

OCOLUL SILVIC PETRILA
Scoate la licitație un autoturism M. 461, in 

data de 15 XII 1992, ora 12.
Relații suplimentare la telefon 122, Baia de 

Criș și 750971 Petrila. (1362)

S.C. INFOMIN S.A. 
(Centrul de informatică minieră) 

cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37/A 
Organizează în data de 22 decembrie, ora 10, 

licitație publică pentru vînzarea următoarelor

J

uti-
ț laje de tehnică de calcul:

• perfoverificatoare cartele
• terminale DAF 2020
A concentrator de date CD-80
• benzi magnetice IZOT
• discuri magnetice MD-40
• calculator CUB-Z
• calculator HC-85
• unități benzi magnetice K-Z
Informații suplimentare se pot obține la sediul 

unității sau la telefon — 095/613915 sau fax — 095/ 
611718. (1365)

Î981 NE INFORMEAZĂ :
ABONAMENTELE LA REVISTA „POMPIERII 

ROMANI" PE ANUL 1993 SE POT FACE PÎNA LA 
. DATA de 15 XII 1992. Revista publică extrase din 
j ■ legislația privind prevenirea și stingerea incendiilor 
■Joferă soluții practice pentru agenții economici 
! j stat și privatizați, instituții și localități; materiale 
jjj ducative și de informare publică; adrese utile pen- 
' tru activitatea de prevenire și stingere a incendiilor.

Prețul unui abonament este de 600 lei pentru per
soane fizice, 1200 lei pentru persoane juridice (plus

«!; 
■; 20 lei taxa poștală).
"j 
V.’.V.'.ViWAW.VAVAW.W.'.'.SVAW.'/.W

Același zahăr (subvenționat), prețuri diferite 
De cîteva zile în zona 

Bradului a început distri
buirea zahărului subven
ționat de guvern, pe luna . 
mai 1992. Dar prețul a- 
cestuia lasă nedumerire 
cumpărătorului. Un singur 
exemplu este elocvent. La 
Brad sau la Gurabar- 
za societățile comerciale 
„Mercur" sau „Avram 
Iancu" îl vînd la 32 lei/kg. 
Cooperativa de Consum 
Crișcior, deși Ia o distanță 
de numai 700 metri, cu

65 lei/kg. Pe bună drep
tate oamenii au cerut ex
plicații. Li s-a răspuns; 
scurt că s-au adăugat șt 
cheltuielile de transport 
ale produsului. Dar cu 
celași preț cooperativa St 
vinde atît în Blăjeni, cit a£ 
în Curechiu sau în alfț 
localități mai îndepărtate^ 
arondate acesteia. Dacă to(ț 
invocă ridicarea prețului cu 
transportul, de ce nu s-a 
ținut cont de distanța în
tre localități ? (Al. J.)
- * - *—*—*—*
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buc. 
buc. 
buc. 
buc. 
buc. 
buc. 
buc. 
buc.

ticiparea socialiștilor la 
marele act ăl Unirii, ro
lul organizațiilor din Hu
nedoara în desfășurarea 
evenimentelor ce au ur
mat, precum și hotărîrea 
lor fermă de â-și aduce 
contribuția necesară de-; 
pășirii actualei perioade ■ 
de tranziție din România I 
și trecerea ei în etapa de J ) 

construcție și evoluție spre | 
o economie nouă și pros- » 
peră. Pentru realizarea a- | 
cestui scop nobil, orga- , 
nizațiile P.S.M. din mu- I 
nicipiul și județul Hune- J 
doara vor colabora cu > 
toți factorii de conduce- I 

care-și 2

I
I
I

*

l

re și de execuție 
propun și luptă pentru | 
asemenea idealuri.

DESCHIDEȚI POARTA SOARELUI !

(Z.B.) -
I
*

ILa redacție a venit un bunic și ne-a rugat să-i 
rugăm pe onorabilii domni din conducerea Liceului ■ 
„Decebal", din Deva, de a reveni asupra măsurii de I 
a interzice intrarea copiilor — prin str. Cuza Vodă 
— la grădinița și la clasa I, cu predare în limba 
germană, din incinta cunoscutei instituții devene și 
a Ie asigura accesul prin str. 1 Decembrie. Este 
mai complicat pentru copii și pentru însoțitorii lor, 
care-î aduc la școală cu mașinile. Mai ales acum, 
toamna — iarna.

Transmitem pe această cale mesajul bunicului, 
în numele colegilor săi... bunici și al nepoților lor. 
Poate nu-i prea pretențioasă rugămintea... (D.G.)

I
*

I
I
I

EXEMPLU DE URMAT

De curînd, la Brad, pe 
str. Vînătorilor, s-a des
chis S.C. „Modex-Com 
Monica“ SRL, avînd ca 
director pe dl inginer Fla- 

viu Roșu junior și ca patron 
pe dna economist Mo
nica Roșu. Societatea dis
pune de mai multe ra
ioane : produse alimenta
re, produse industriale, 
cosmetice .piese auto, ju
cării, majoritatea aces
tora fiind import din Un-

garia sau Germania, la 
cote înalte de calitate. 
Cumpărătorii își fac a- 
provizionarea de Moș 
Crăciun cu produse, care, 
pînă nu de mult, nu știai 
că se mai găsesc. Un lu
cru impresionant: chiar 
la intrare te întîmpină 
patroană, care-ți prezintă 
toată gama de produse e- 
xistente. Un exemplu bun 
de urmat ! (Al.J.)

I
u

I
II
IiiII

I
Dl Visalon Cismaș, morarul din Rapolt, conți- > 

nuă îndeletnicirea tatălui său. Gu aceeași seriozita-1 
te, cu aceeași vrednicie. Cum vestea că la Rapolt J 
se face făina cea mai bună s-a răspîndit în tot ju-| 
dețul și chiar în cele limitrofe, l-am întrebat pe • 
tînărul morar care-i secretul "succesului. Ne-a răs-1 
puns simplu : bobul sănătos. Adică nu folosește grîu , 
încolțit, mucegăit ori atacat de gărgărițe. (E.S.) |

Direcția județului Hunedoara a j
AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU PRIVATIZARE ȘI I 

DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MlGI $1 J 
MIJLOCII |

Anunță prelungirea termenului de distribuire a» 
carnetelor cu certificate de proprietate pînă la data I 

| de 31 XII 1992. S
Cetățenii care nU au ridicate carnetele cu certifi- | 

' cate de proprietate și sînt îndreptățiți conform legii, * 
se pot prezenta Ia centrele de distribuire existente în > 

; fiecare localitate. •!

DIN TATA-N FIU

I

CONSILIUL LOCAL GEOAGIU
1. I S 1A 

impozitelor și taxelor de la populație, precum și alte 
venituri de interes local care se majorează conform 

Ordonanței Guvernului nr. 15/1992 
venitului Cota de majorare
pe terenurile agricole ale ’

Denumirea
• Impozit 

populației
• Impozit 

niștilor, meseriașilor și altor persoane fizice 
independente și asociații’ familiale

• Impozit pe clădirile populației
• Taxe asupra mijloacelor de transport 

deținute de persoanele fizice'
• Taxe de timbru asupra succesiuni

lor și alte taxe de timbru de la populație 40
• Alte impozite și taxe de la popula

ție (taxe pentru eliberarea autorizațiilor în 
domeniul construcțiilor, "taxe de publicitate, 
ăfișaj reclame, taxe pentru folosirea locu
rilor publice de ^desfacere, taxa pentru 
deținere de cîini și taxe pentru ședere în 
stațiuni balneoclimaterice.

pe veniturile liber profesio-

-------------------

PUBLICITATE
DIVERSE

• CU autorizația 7544/
27.10.1992, emisă- de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Popa Mafius, din De
va, Mihai Viteazul, bl. K/ 
6/18, avînd ca obiect de 
activitate producere și co
mercializare produse agro- 
alimentare, alimentație pu
blică, autoservice auto, bru
tărie etc. (440)'

• CU autorizația 7636/
18.11.1992, emisă de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă ■ reprezentată 
prin Deoancă Mihaela Ro- 
dica din Deva, Al. Patriei, 
bl. D1/2B, avînd ca obiect 
de activitate producerea și 
desfacerea produselor agro- 
alimentare, comercializare 
produse alimentare, indus
triale, textile, încălțămin
te, comercializare animale, 
păsări, pești, casă de co
menzi, alimentație publică, 
brutărie, carmangerie, pa
tiserie. cofetărie.

• CU autorizația
18.11.1992, emisă de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin loan Vasile. din Hu
nedoara, str. Brâneuși, nr. 
2 bis, avînd ca obiect de 
activitate producere 
mercializare obiecte 
tizanat, mărțișoare, 
nuri, comercializare __
fecții copii, tricotaje copii,

pro- 
(465) 
6212/

(441)
7628/

și co
de ar- 
goble- 

con-

țroduse alimentare, 
■duse industriale.

• CU autorizația 
4.02-.1992, emisă de Prefec
tura județului Hunedoara, 
s-ă deschis activitatea in
dependentă ‘ reprezentată 
prin Barbu Nicolae 'din 
Beriu, Cucuiș nr. 34, avind 
ca obiect de activitate im-

CINE POATE DA RELAȚII ?
Poliția orașului Brad a 

găsit în albia Crișului Alb 
un cadavru neidentificat, 
în apropierea rampei

(1363) (

gunoi Mesteacăn — Brad. 
Sa presupune că cel găsffi 
a decedat cu 10—15 zile îi 
urmă.

Cadavrul este al unui 
bărbat de 1,70 m, cu corg 
atletic, păr încărunții 
vîrsta probabilă 50—6(1 
ani. Este îmbrăcat cu ud 
hanorac îmblănit de cu
loare crem, vestă de Îîn|j 
tricotată, culoare maront 
pulover pe gît bleumarin; 
cizme de cauciuc. >

Cei care pot da relații pri
vind identitatea persoanei 
decedate sînt rugați să se 
adreseze Poliției orașului 
Brad.

port-export și comercializa
re en gros produse alimen
tare și nealimentare, in
dustriale, produse electrice, 
electronice, bunuri de larg 
consum, alimentație pu
blică, preparate- din carne, 
băuturi alcoolice, răcori
toare, cafea, țigări, crește
re și comercializare anima
le, păsări, carmangerie.

(539)
• CU autorizația 7536/ 

27.X.1992, emisă de Con
siliul Județean. Hiuwdoăra, 
s-a deschis- activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Murg Violeta Delia 
din Orăștie, str. Mureșului 
nr. 13/25, avînd ca obiect 
de activitate comercializare 
produse agroalimentare, a- 
limentație publică, produ
cere, comercializare pro
duse 'patiserie, răcoritoare, 
dactilografie, consignație.

(555)
• CU autorizația 7575/ 

27.10.1992, emisă de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Pop Maria " din Leș- 
nic nr. 192, avînd ca obiect

• de activitate comercializare 
produse alimentare, ali
mentație publică, băuturi, 
răcoritoare, cafea etc. (567)

• CU autorizația 5259/ 
JJ2.07.1991, emisă de Pre
fectura județului Hunedoa
ra, s-a deschis activitatea 
independentă reprezenta
tă prin Dobra Nicolae, din 
Băița. str. Principală, nr. 
160, avînd ca obiect de ac
tivitate alimentație publică, 
producere și desfacere pre
parate din carne, băuturi 
alcoolice, răcoritoare, ca
fea, dulciuri, țigări. (574)

• GU autorizația 7.389/ 
15.09.1992, emisă de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin îgnăteseu Orest, din

' Brad, str. Privighetorilor, 
nr. 31/13. avînd ca obiect 
de activitate 
zare produse

comerciali- 
alimentare,

' prestări servicii de alimen
tație publică, desfacere 

: băuturi alcoolice, răcori
toare, cafea, țigări, comer
cializare blănuri animale 
etc. (617)

• CU autorizația nr. 6143/
1992, eliberată de Prefec
tura județului Hunedoara, 
a luat ființă în Orăștie A- 
sociația Familială, ayînd 
ca obiect de activitate pro
ducere și desfacere trico
taje. (58)

• CU autorizația nr. 7574/ 
. 1992, eliberată de Consiliul 
Județean - Hunedoara, 
luat ființă. Asociația 
milială reprezentată 
Orinescu Viorel, cu sediul 
în Orăștie, str. Eroilor 19, 
tel. 642476, avînd ca obiect 
de activitate comercializare 
produse alimentare, peri
sabile și neperisabile, in
trate legal în țară, precum 
și comercializare. (60)

• CU autorizația nr. 7572,' 
din 27.X.1992, eliberată de 
Consiliul Județean Hune
doara, a luat ființă Aso
ciația Familială „ȚÂNȚAR 
AUREL“, cu sediul în Hu
nedoara, avînd ca obiect 
de activitate comercializare 
produse alimentare, pream- 
balate și neperisabile, in
dustriale, indigene și im
port intrate legal în țară.

(45)
• CU autorizația nr. 6047, 

din 2.XII.1991, eliberată de 
Prefectura județului Hu
nedoara, a luat ființă A- 
soeiația Familială „Cema", 
cu sediul în Hunedoara, 
reprezentată prin Lupa Ma
rian, avînd ca obiect 
activitate croitorie cu des
facere și muzicant.

• CU autorizația nr. 7398, 
din 15.09.1992, eliberată de 
Consiliul Județean Hune
doara, a luat ființă Aso
ciația Familială „Elis“, cu 
sediul în Petroșani, repre
zentată prin Elisei Emil, a- 
vînd ca obiect de activita
te producere și comerciali-

' zare pufuleți cu ridicata și 
amănuntul. (9943)

a
Fa- 

prin

de

(53)

• CU autorizația. 705ÎL
din 28.05.1992, eliberată dș 
Consiliul Județean Hune
doara, a luat ființă Asocia
ția Familială „Haiducii", cȘ 
sediul în Gurasada, 

-prezentată prin 
Marius Stelian, 
ca obiect de 
te achiziționare și 
.cializare produse

. HaidlM 
avînă 

activity 
comet/- 

t______ alimeite.
tare, băuturi alcoolice șT 
răcoritoare, nealimentarg? 
bunuri de larg consun’ 
produse industriale, indț 
gene și -import, intrate » 
gal în țară. (âiS

• CU autorizația nr. 755JI 
din 27.10.1992, eliberată dB 
Consiliul Județean Hune
doara, a , luat ființă 
ciația Familiala „Sonna'Â 
cu sediul în Sălașu de Jos; 
reprezentată prin Iov®- 
nescu Maria, avînd ca ch 
biect de activitate comer
cializare animale, i epu
rate virșli, comercializare 
produse alimentare, prC- 
ambalate și neperisabile, 
limentație publică. (6w

• CU autorizația nr. 75505
din 27.X.1992, eliberată țfl; 
■Consiliul Județean Hune
doara, a luat ființă Aso
ciația Familială „Oana", <31 
mediul în Sălașu de Jos, ~~ 
prezentată prin Jurca R 
za, avînd ca obiect de 
tivitate comercializare 
nimale* preparare pro 
din carne, comerciali 
produse alimentare 
ambalate și neperisabile, ă* 
limentație publică, tinicnfr 
gerie auto. (SB
• CU autorizația nr. 7104J 

din 15.06.1992, eliberată' d© 
Consiliul Județean Hunff- 
doara, a luat ființă Aso
ciația Familială „LuxOr", op 
sediul în Hunedoara, BS- 
prezentată prin Antal MȘț 
nerva, avînd ca obiect A 
activitate comercializai 
produse alimentare PȚV 
ambalate și neperisabilj^ 
indigene și import, irit IOT 
legal în țară, 
import-export

<4J

ambulant"
(68)
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aniversări

• PENTRU Vasiu Do
tei din Deva, soția Dana, ’ 
copiii Bogdan și Răzvan, 
mama Grațiana, socrii Do
rin și Aurica, cumnatul 
Bănuț eu ocazia zilei de 
naștere îi urează ani mulți 
șî sănătate. (714)

• LĂ împlinirea vîrsteî
9e 24 de ani. Violeta , O- 
prișoni dorește celui mai 
drag prieten Ady Lucaci 
—- * coroana unei fericiri 
nesfîrșite să-ți lumineze 
cărările sufletuhw- „La 
mulți ani“ (9467)

• VlND Oltcit Club RM,
fabricație 1990, stare foar
te bună. Tel. serviciu 
660165, acasă 661473. (718)

• VlND Dacia papuc.
Deva. tel. 611840. (644)

• VÎND autocamion R 
40215, an fabricație 1988 
șl chioșc alimentar, Si- 
meria, Șoseaua Națională. 
Informații tel. 661647. (643)

• VÎND apartament 4 
camere în Simeria. ocu- 
pabil imediat. Tel. 661590.

(619)

• VÎND Nissan Sanny
1984, capacitate esâratrită 
1590 cmc. Tel. 624789 în
tre- orele 19—22. (731)

• VÎND .chiuvetă inox 
dublă și simplă de fa
ianță, baterie nichelată, te
levizor sport. Tel. 619520.

4739)
• VÎND apartament 2 

camere, decomandate, con
fort I, parter. Deva, Băi- 
cescu, bl. 12. Tel. 622466.

(737)
• VÎND ladă frigorifică 

Deva. Tel. 623383, 
ora 17.

•- VÎND "televizor 
rius

647361, zilnic orele 8—12. 
(649)

s • S.O. Grirom'Prodcom 
S.ftJS. Petfoșăni angajează 
îngrijitori animate pentru ’ 
ferma din Orăștie. Relații 
Orăștie, str. 9 Mai (fosțul 
C.A.P.) și Petroșani, tel. 
515873. (722)

• S.C. Quasar E- 
lectro S.R.L. Deva 
vinde televizoare co
lor Samsung, Waltham 
și Megavision. Deva 
bdul Decebal, bl. R, 
parter, tel. 611261. (666)

după 
(736)

Si- 
200. Deva, tel. 611445.

(740)
• VÎND .garsonieră, con

fort I, proprietate perso
nală, mobilată, zona cen
trul Civic, televizor, fri
gider, Relații la tel. 717473, 
după ora 18. (9468)
' • VÎND casă,-, grădină, 

garaj, apă, în Hunedoara. 
Tel. 721778. (9470)

• VÎND garsonieră, con
fort I, preț 900 000 lei, ne
gociabil. Tel. 622612. (9471)

• VÎND dulap frigorific,
capacitate 1200 1, și ladă 
congelator, capacitate 310 
litri. Tel. 718583, după ora 
20 (9472)

• VINDEM casă gata 
mobilată în Simeria, gră
dină foarte mare’, loc de 
casă separat. Preț conve
nabil. Deva, tel. 619519, Si
meria, tel. 660682.

blVERSE

• SOCIETATE comer
cială privată cu sediul In 
Deva, tel. 618347, anga
jează imediat cu eontract 
de muncă sau colaboratori, 
pentru biroul de proiectare: 
inginer, subingințr, tehni
cian principal, specialitatea 
instalații în construcții și 
desenator tehnic. (735)

■ EXCURSIE în Polonia 
4 zile eu autocar, organi
zată de Societatea Cazan 
Cornel din Orăștie. Ple
carea în ziua de 16 decem
brie, preț 16 000 lei. în
scrieri la tel. 641869, O- 
răștie și 620050. Deva. (741)

t • AU treeut 12 ani 
triști și dureroțL. de 
cînd a plecat pe dru
mul fără întoarcere 
scumpul și dragul nos
tru

SABIN POPA.
la numai 28 de ani. 
Veșnic nemingîiațl te 
vom pltnge toată viața. 

. Dumnezeu să te odih
nească In pace I Fa
milia, (728)

MWWVmWWWVWft

I
GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL DE 

TRANSPORTURI AUTO DEV A 
$tr. 22 Decembrie, nr. 116 

g Organizează în data de 15 decembrie 1992 ț 
I licitație pentru mijloace fixe rezultate din casări - 
| (strung lemn, mașină de găurit si scobit lemn). | 
! (136M*

* 
I 
a
I

(720)

ÎNCHIRIERI

• CAUT garsonieră sau 
apartament pentru închi- • 
riat. Deva, tel. 621865. (721)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• PIOS omagiu su
fletului nobil și gene
ros pe care moartea 
ni l-a răpit acum un 
an. Fiii cu familiile 
vor păstra o amintire 
vie bunătății și dra
gostei cu care ne-a 
înconjurat iubita noas
tră mamă, soacră, bu
nică

ȘTEFAN MARIA
Comemorarea ■— sîm

bătă, 12 decembrie, 
ora 9, la Catedrala 
Sfîntului Nicolae (stra
da A. Iancu).

Dumnezeu s-o odih 
nească în pace ! (9977)

VAWAWAW/AVAV.’

• SCHIMB apartament 
camere, cu apartament 

camere, sau garso-
3
două 
nierâ confort sporit. Deva, 
tel. 625321. (729)

DECESE

• VlND casă cu 
. grădină și curte <900 

mp.), posibilități apă, 
gaze, central, Emiaescu. 
Informații Deva, tel. 
625193 și 614156. (9973)

*♦♦*♦★*♦*★♦*****>„

Iw
I
l
a și anvelope import cu profil folosibil peste 75 țJ la sută de armatoarele dimensiuni:

S.C. EUROVENUS S.R.L. DEVA
ctt sediul.in Sîntuhalm, nr,* 1 

Oferă spre vînzare motoare Diesel import»

• 135x60x13. • 145x70x13 • 155x70x13f
165x70x13 • 185x70x14 • 195x70x14

Relații la telefon 095/621386 si 095/626294.1 
(1364) - --------------------------------- ---  j

S.C. „ALIMENTARA” S.A. DEVA |
Anunță pe toți consumatorii care nu și-au • 

■ dicat restanța de zahăr pe luna aprilie, că o mai I 
pot face numai pînă sîmbătă, 12 decembrie a.c. ’ 

Acest zahăr este subvenționat și se poate I 
cumpăra la 32 lei 'kg. >

*
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• VÎND Dacia 1310, fa
bricație 1987. stare excep
țională. Deva; tel. 620957, 
după ora 17. (663)
• • CONSIGNAȚIA „N" 
din Orăștie vinde en gros 
jnargarină import 
sana (450 lei/buc.), 
Vorbo (13 lei/buc.) 
doză (175-.iei/buc.). . Infor
mații Orăștie, tel.- 095/ 
642795. (665)
'• VÎND loc de casă în 

orașul Bușteni," zbna „Za- 
mora“. 500 mp. Deva. fel. 
621673, după ora 16

• VÎND urgent Ara 243
D (Ungaria) preț avanta
jos. Tîmpa 164, tel. 187, 
orele 16—20 ' (717)
;• VÎND. apartament 4 

camere. Deva. Informații 
miercuri-joi. vineri la tel. 

Jț/130270 șî sîmbătă dumi
nică la tel. 613244. (724).
'• VÎND Dacia 1100, in

formații miercuri, joi, vi- 
neri. la tel. 96/130270 și; 
SÎmhătă-dnminică - la tel. 
6)3244. . (721)

.O VÎND apartament 2 
Camere, et. 2, Micro 15, 
bl. 60, ap.. 16, Deva, ..Re
lații duminica. . (432)"

• VÎND cazan fabricat 
(ateu de 200 kg. Crișan 
Sabin, nr. 72, CurechiU.

' - C«2)
• VÎND motor Audi 80,

cbmplet, taxe vamale a- 
chitate. Tel." 623208. (724)
'• VÎND Renault 5, r cu 

patru uși, în star» bună, 
preț informativ 2500 DM. 
Tel. 622793, după

Wie- 
gumă 
bere

• SOCIETATEA co
mercială „ElinaconT 
S.R.L. Simeria organi
zează în perioada 14— 
24 decembrie a.c. De
cada cadourilor și vă 
invită la Magazinul 
General „Floare de 
eolț“ din str. V. A- 
lecsandri, nr. 14 (lingă 
stația PECO). Toate 
mărfurile se vînd cu

- reduceri de preț de
- pînă la 3 la sută. (730)'

****♦****★♦♦♦♦* ‘ t-t-,

• SCHIMB apartament
4 camere, decomandate, 
central, cu 2 apartamente 
a 2 camere Deva tel. 
614519, orele 18—20. (738)

comemorări

• „DACĂ sufletul meu, 
Doamne/Prea devreme Tu 
l-ai vrut/Mîngîie Tu, Doam
ne Sfinte/Pe fiul care m-a 
pierdut".)

Zdrobiți d« povara du
rerii anunțăm că s-a scurs 
un an' de. la trecerea 'in 
neființă a

X

PIERDERI

- • PIERDUT
lup, Răspunde 
mele „Lord", 
rului se oferă 
pensă. Tel. 
625135. serviciu

*— ♦—-o —»

ora 19. 
(727) 

baie și 
Deva, 

(725)

• VÎND baterie 
chiuvetă din inox. 
tel. 615449.

• VÎND armă de vînâ- 
toare „Bok“. 12. Informații 
Eugoj, tel. 0963/74445. (723)

• VÎND apartament 2
camere, zona pieței. Deva, 
taformații Ia tel. 96/416320 
Reșița. (732)

• SOȚIA Irina și 
fiul Ciprian anunță cu 
profundă durere stin
gerea prematură din 
viață, după o îndelun
gată suferință, â iubi
tului lor

VIOREL MARIS 
în vîrstă de 39 de ani. 
înmormântarea ieri, 
10 decembrie, ora 13, 
de la Casa Mortuară 
Deva. (726)

S.C. „BRAJU Ă TABACU” S.N.C. DEVA 
anunță cumpărătorii că și’a mutat sediul 

din str. Horia nr. 19, în str. Victoriei nr. 4 (la 
Casa de Cultură) și oferă . aceleași cunoscute 
produse ale firmei BU CU REȘTI-BERLIN la 

I preturi avantajoase: ' - > - .

i
I
*
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• Televizoare color GOLDSTAR diag. 51 
și 54cm.
• Televizoare color SAMSUNG diag. 51 cnt
• Videoplayer și videorecorder
• Produse electrocasnice și articole foto, 

renumitele băuturi din gama „Barensiegel", pre- 
cum și multe altele.

Așteptăm cumpărătorii Ia noua adresă, zil-

cm

I
i
i
i.
i
I
I
1 nic între orele 9—-16, sîmbătă 9—12 sau la te- - 

lefon/fax 619310 Deva. (117) 1

• DUPĂ b lungă 
suferință,

VTOREL MARIȘ
n-a mai prins colin
dele acestui an, așa 
cum atîta poftă de 
viață avea. Condo
leanțe familiei, ado
rate pînă în ultimele 

•lui clipe de viață. îți 
voi . păsțra mereu, vie 
amintirea, iubitul meu 
nepot! Unchiul Cornel
Rotea. (734) -

'*
• ADUCEM un pios 

omagiu și neștearsă a- 
mințire regretatului 
nostru coleg

VIOREL MARIȘ a 
care .ne-a părăsit atît 
de timpuriu. Dumne
zeu să-l odihnească în 
pace ! Colegii <țe la 

. secția termomecanică 
Mintia. 4742)

S.C. KIT KAT
- A deschis un nou magtfzin în municipiul 

Deva, în str. Andrei Șaguna, nr. 16 (lingă Poli
ția Municipală) si

VINDE EN GROS ȘI EN DETAIL 
următoarele sortimente de mărfuri:
• țigări • cafea • ness • băuturi alcoo

lice • dulciuri 9 portocale • margarina im 
port • cosmetice.de o deosebită calitate și £. 
nețe.

Toate produsele la prețurile cele maj a- 
| vantajoase.

Stimați clienți, vizitați magazinul nostru ! 
I Relații suplimentare si comenzi la telefoanele 

611493 și 616172.
PATRONUL FIRMEI, NASER HATTAB, 

Vă așteaptă și vă dorește Sărbători fericite 
„La mulți ani !“
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cline ' 
la nu- 
Găsito- 
recom- 

acasă 
616190.

(547)

OFERTE 
DE SERVICII

• INCOTA ATLAS REI-
SEN efectuează transport 
persoane și pachete pe ru
ta Sibiu — Deva — Pra- 
ga — Nurnberg — Heil
bronn — Stuttgart, 16, 22 
decembrie. înscrieri; infor
mații la telefon 618882, o- 
rele 16—21. , (427)

• S.C. Colux S.R.L. or
ganizează excursii în Polo
nia, Turcia, Germania șî 
intermediază obținerea de 
vauchere la cele mal a- 
vantajoase prețuri. Infor
mații tel 627263, 
rele 17—20.

• . Agenția de
Euro-Frlends 90 
zcază excursie în 
în 16—21 decembrie. Preț. 
9500 lei. Informații Deva, 
tel. 621840. (415)

• S.G, Euromarket Brîn- 
duș S.N.G. efectuează trans
port marfă în trafic in
tern șî internațional, capa
citate 2,5 tone, autodubă 
închisă. Relații la tel. 095/

DANIELEI VLAD
Comemorarea va âvea loc 
duminică,. 13 decembrie, la 
Biserica Ortodoxă din Ar- 
chia. Dumnezeu să-ți o- 
dihnească sufletul tău bun 
și-blind! ' . -

Familia. (628)M- .j
r * aamr r » «mm

-
• • t»

â-l.
i

O

I

între Q- 
(G25) 

Turism 
organî- 
Tureia

- • IN 14 decembrie
se împlinesc 15 ani de 
Ia trecerea în eterni
tate a dragului nostru 
• ROMAN GRIGORK 

Trecerea timpului, ori
cum ar fi, nu poate 
alina suferința care 
ne-a rămas pentru tot
deauna în suflet Dum
nezeu să-l odihneascăl 
Parastasul de pomenire 
va avea loc în 12 de
cembrie 1992, ora 12. 
la Cimitirul Ortodox 
din str. Eminescu. Fa
milia. (CEC)

• COLECTIVUL Ma
gazinului' Tineretului 
din Deva, este alături 

' de colega- lor Mariș 
Irina la greaua în
cercare pricinuită de 

' pierderea" celui care 
a fost un soț și tată 
iubitor

VIOREL MARIȘ 
(LELU)

Dumnezeu să-l ierte și 
să-l odihnească în 
pace ! (744)

•■ :
• FAMILIA Avramescu 

deplînge moartea prietenu
lui

ION CONSTANTIN 
și transmite soției Mari 
sincere condoleanțe. Dum
nezeu să-l odihnească t 

(9469)
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S.C. „INFOMIN” S.A. DEVA |
(fost Centrul de informatică minieră Deva) 2 

Efectuează, la prețuri avantajoase, pe căi-1 
calatoare de tip <BM-PC, lucrări de evidență j 
contabilă pentru societățile comerciale cu capi- ’ 
tal privat sau de stat. <

Relații suplimentaro se pot obține de la : J 
telefon 695-613915, fax 695-614718. (135T) j

S.C. SEă’EN — i»INK 
filiala Hunedoara |

str. A. Iancu, nr. 16, telefon nr. 712266 2
livrează en țros și en detail, pentru săr- î 

bătorile de iarnă, in orice cantitate * j
• confecții. îmbrăcăminte China (jachete*

puf de pinguin) j
• îmbrăcăminte piele
• îmbrăcăminte copii |
• răcoritoare la 1,5 I si Ia doză
• dulciuri, jucării, felicitări. (CEC) |
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