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O;.l(f' STADIU.. DE.MNIŞARE.
. Starea precară a planşeului su

perior de la Policlinica Spitalului 
ditl Brad, unde hidroizolaţia nu 
a mai rezistat intemperiilor. în- 
că,perile-jte la etajul ultim de- 
gradindu-se, a condus la luarea . 
de măsuri urgente. Dl doctor Io- 

' Hei Costina, dfrecfamt'spitalului, 
eră satisfăcut că prin terminarea 
parţială a lucrărilor apa a fost 
oprită sd-şi mai facă de cap. El 
s-a declarat mulţumit de modul 
conştiincios şi responsabil în 
care şi-au respectat cuvîntul cei .

de Ta S.C Bendix S.FI.L. Deva. 
care au terminat şarpanta cu
învelitoarc din ţiglă■ După ce
timpul se va încălzi, lucrarea se 
va finaliza prin toncuielile exte
rioare şi interioare ce au măi ră. 
m as de făcut. (AT.J.)

O  I.APTE- PRAF, FRIŞCA  
PRAF.,, găsiţi zilnic la unitatea 
deschisă la. parterul• blocului C 
— parter, bdul Decebal, din De. 
va. Mărfurile se vtnd după pre
ferinţă, fată Limite la cantităţi. 
In plus, produsele importate din 
Austria '(lapte praf, friscă jprăf) 
şi din Ungaria au toate avizele 
de'... cea mai bună calitate. (Gh, 
I.N.) , '

o PRIVATIZARE. In comuna 

m w » • m m • • • • • » mm *  *

Baru există 12 posesori i e  auto
rizaţii pentru desfăşurarea de ac
tivităţi private. Dintre acestea 

*si? remarcă societatea „Montana" 
şi firma dlui Ştefan Cocîrlă, ce 
au ca obiect exploatarea lemnu
lui, şi cea a . dlui T ib cn iif. Ro
deau, profilată, pe .producţia de 
chimicale. Celelalte unităţi s in i. 
specializate pe comerţ. (Tr.B.)

O  UN ABONAT CERE ZIA
RUL. Din Vata de Jos, .strada 

: Crişului, nr. 3, a venit la redac
ţia noastră dl- Avram Mîţiu. Ni 
sM destăinuit; „De peste 40 de. 
ani ■ sînt abonat la ziarul jude
ţean. Vă spun cu părere de rău 
că mai ales numerele de. marţi 
şi limbată — duminică ie primesc 
cu multă înllrzicrp. sau deloc.

In situaţiaimea-eînt şi mlţ* mbp
naţi. Noi înţelegem că dacă fa 
cem abonamentele la timp, aşa 
să primim şi ziarul E normal, 
nu ?“ (Gh. I.N.)

- ’C ■ ■■
• o SE ÎMPARTE PĂMlNTUL. 
In satul Uleş, comuna. Gurasada, 
s.a încheiat punerea în posesie 
a celor ce au drept să primească 
pămint. conform Legii fondului 
funciar. în  această perioadă se 
acţionează pentru măsurarea şi 
împărţirea pămîntului în -satul 
Golhatcd. (Tr.B.) s
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Palatul Administrativ 
din Deva-redat scopului

Documentele atestă că 
prin ho tărîrea Comitetului 
Judeţean Hunedoara, din 
anul 1889, s-a aprobat bu
getul pentru  construirea u- 
nei clădiri (sediu) pentru 
Comitat (ca persoană ju 
ridica), ce reprezenta , in 
teresele populaţiei jude
ţului Hunedoara,
. M ergînd pe firu l istoriei, 
se constată că la  d a ta  de 
30 august 1890 figurează in . 
ta bula te, pe com unitatea u- 
m anâ a judeţulu i Hunedoa
ra, de fa p t  judeţul ca per
soană juridică, suprafaţa 
de 6510 m p teren situai in 
locul unde se află  actua
la clădire a Prefecturii, 

N otarea clădirii s-a făcut 
la solicitarea Prefecturii

judeţulu i Hunedoara, prin  
adresa nr. 9336. din anUl 
1938, construcţia respectivă 

- av înd  22 încăperi la  sub
sol, 34 la  parte r şi 30 la  
efăj. De m enţionat faptul 
că p înă în anul 1916 clă. 
direa în  cauză a av u t ca 
destinaţie sediul prefectu
rii. U lterior, aici a  func
ţionat Sfatul P opu lar al 
judeţulu i H unedoara şi u- 
nele institu ţii subordonate, 
iar din 1990 a fost găzdui
tă  U niversitatea Ecologică 
din Deva.

Sîntem  inform aţi că, a- 
vînd în  vedere aceste con
siderente, P ala tu l A dm i
n istra tiv  din Deva va fi re 
dat scopului pen tru  care a 
fost construit. (N.T.)

In  cadrul cooperativei 
m eşteşugăreşti „Moţul" 
Brad, secţia de marochi- 
nărie-tapiţerie, condusă de 
dl Ioan Oprea, este ap re
ciată de către cei care îi 
solicită serviciile. Aici se 
confecţionează genţi de vo
iaj, sacoşe, poşete, articole 
de m ică m arochinărie cum 
sîn t cordoane, curele,-port- 
monee, care se desfac cu 
succes şi cău tare m are prin 
magazinele de pe raza 
oraşului şi cele din îm 
prejurim i. De asemenea, 
aici se execută tapiţerie 
pentru  mobilă şi auto, se 
confecţionează huse pentru 
maşini. Im plicarea lucră
toarelor Parm ina Oprea, 
Sm aranda Colta şi Elena 
F aur este hotărîtoare în 
cadrul acestei secţii. (AU .)
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societatea comercială

"IULIMEX" s.r.l.
.69.84, «rt.7S.4S

•a, pentru cumpărarea

•Dacia 1300 - toate tipurile
•ARO 1© - toate tipurile

O

■ — Domnule, nu perm it să mă insulţi 

De două ori mi-ai spus poliglot...

DIRECŢIA TERITO
RIALA HUNEDOARA a 
A.N.P. aduce m ulţu 
m iri tu tu ro r persoanelor 

•care au contribuit la 
desfăşurarea în  bune 
condiţii â d istribuirii 
carnetelor- cu certificate 
de proprietate, cadrelor 
de poliţie, prim ăriilor 
locale şi institu ţiilor ca
re ău sprijin ii această 
âcţiune.

APEL UMANITAR
Născută, pare.se, sub stele potrivnice, fetiţa Ma 

nuela Elvira Pavel, de 12 ani, din Ciuj-Napoca. su 
feră de sindrom  mielodisplazic (leucemie în formă 
incipientă). Unica şansă de supravieţuire este cohdi 
(ionelă de transplantul m edular (Iransplant de m ă
duvă osoasă). în  acest scop, copilul a  fost in ternat 
în ţr.o  clinică din Budapesta. Investigaţiile, operaţia 
şi tratam entu l se ridică la suma de 6 500 000 de forinţi

Fam ilia M anuelei lansează un disperat apel către 
disponibilităţile dum neavoastră morale şi m ateriale, 
oferind, in speranţa unui răspuns pozitiv, urm ătoarele 
două conturi deschisele Ra nea „Dacia Felix" — Filiala 
Cluj-Napo«i :

— 4072996391302, în lei ;
— 4220196391302, în valută.

i

•  ROSETTA CUTqLO. 
bănuită a fi unul din şefii 
Cam orrei (Mafia napoli
tană), în  calitate de condu
cător al clanulai „Nuova 
Cam orra Organizzata", a 
fost arestată  în  noaptea de 
dum inică spre luni — a 
anun ţat poliţia locală, ci
ta tă  de France Presse. Ro- 
setta Cutolo, 57 de , ani, 
sora şefului mafiot Kaffa- 
elo Cutolo, afla t în  închi
soare, figura pe lista ce
lor m ai căutaţi gangsteri 
din lume, avînd asigurat 
m andat de arestare naţio 
nal şi internaţional. .

A •  SOLUŢIONAREA DI
FERENDULUI TERITO
RIAL dintre Rusia şi J a 
ponia a r  fi benefică nu nu
m ai pentru  cele două ţâri, 
ci şi pentru întreaga co
m unitate internaţională, a 
declarat premierul nipon 
Kiichi Miyazawa, la un 
m iting organizat la tok io , 
relatează agenţia Kyodo, 
recepţionată de Rompres. 
Miyazawa şi-a reînnoit a- 
pelul la ajungerea la un 
acord cu Moscova în legă
tură cu insulele KUrile, 
care după cum ă subliniat 
prem ierul nipon, va duce 
la încheierea unui tra ta t 
de pace şi norm alizarea 
relaţiilor d in tre  Japonia şi 
Rusia.

•  GUVERNUL KUIVEI,- 
TIAN a salutat decizia Na
ţiunilor Unite de a în tări 
Misiunea de observare a 
ONU pentru  Irak  şi Ku
weit (Monuik) Cu trim i
terea a încă o mie de oa
meni pentru  a supraveghea 
frontiera dintre cele două 
ţări, transm ite AFP. :

•  MINISTRUL DE EX. 
TERNE BRITANIC, Dou. 
glas Ilu rd , şi-a exprim at 
speranţa că Statele Unitei 
care elaborează în  prezent 
o, nouă politică în  vederea 
soluţionării conflictului din 
Bosnia şi Herţegovina, nu 
vor -fi de acord leu utiliza
rea forţei pentru  a pune 
capăt războiului din re 
publică, transm ite agenţia 
Reuter. El a apreciat că 
noua adm inistraţie am eri
cană are nevoie de timp 
pentru a exam ina opţiunile 
politice ce îi stau la dis
poziţie în privinţa conflic
tului din Bosnia.

****.****************** ****

Michael
Luni, cu m ult tim p 

înainte de ora 13, — cînd 
a început serviciul re li
gios în fa ţa  catafalcului 
celui care a fost cel mai 
bun şi m ai îndrăgit fo t
balist ' a l ; Corvinului şi 
a l naţionalei MICHAEL 

• KLEIN, înconjurat de fa 
m ilia sa, de foştii lui coe
chipieri, antrenori, con
ducători de cluburi, fo t
balişti de renum e de la 
Dinamo, Arad, Cluj şi 
din alte părţi ale ţării, 
de la  U erdingen (Ger
mania), de prieteni apro
piaţi şi m ulţi ziarişti .*» 
p ia ţa  din faţa  Casei de 
C ultură şi străzile ad ia . 
cente erau  ticsite de m ul
ţim e care aştepta, in  a- 
cordurile fanfarelor re- 

’ unite, form area cortegiu
lui funerar şi îndreptarea 
spre stadion, a p o i. spre 
cimitir. La ora fixată, 
preotul lu teran  Ştefan 
Cosoroabă d in  O răştie â  
oficiat slujba religioasă şi

-pe ultim ul său drum
apoi Petcu, Andone, Red- 
nic, Gabor, Nicşa, Văetuş, 
Gălan, Oncu şi a lţi foşti 
coechipieri au  ridicat pe 
b raţe le  .lo r puternica si
criul cu corpul neînsu
fleţit a l  lui Mişa şi l-au 
depus pe carul m ortuar. 
După ce juniorii şi copiii 
— viitorii fotbalişti ai 
Hunedoarei, cu o mulţime 
de coroane de fiori, .au 
lu a t loc în fa ţa  cortegiu
lui, acesta s-a pus în 
m işcare şi bulevardele, 
străzile şi tro tuarele stră 
bătu te au devenit neîn
căpătoare. Pe întregul 
traseu, puţina lum e ră 
m asă în  blocuri a ieşit în 
balcoane. Cortegiul a fă
cu t un  popas chiar în 
incinta stadionului „Gor- 
vinul", locul pe care tim p 
da 15 ani Mişa Klein l-a 
„împodobit" cu. m unca sa 
enormă, fără  m enaja
mente, la antrenam ente 
sau în m eciurile din 
cam pionatul naţional. Du

pă serviciul religios ofi
ciat si aici, domnii Ioan 
PetcUj preşedintele Clu
bului „Corvinul", Mircea 
Pascu, preşedintele de 
onoare al clubului „Rapid" 
(fost preşedinte şi la  Hu
nedoara), Remus Mariş, 

prim arul m unicipiului H u
nedoara, s-au adresat f a 
miliei defunctului, m ul
ţim ii adunate în ju ru l 
stadionului, aducînd un 
pios omagiu regretatului 
dispărut, iar tînăru l M ir
cea M untean u a citii ver- 

, şurile sale închinate, lui 
Mişa. - aşs's .

Pus din nou în  m iş
care, cortegiul a luat 

drum ul spre cim itir, lo 
cul de veci al lui Mişa 
unde m orm intul său a 
fost acoperit de buchete 
de flori, coroane de fiori 
şi m ulte lacrimi'. Să se 
odihnească în pace. Nu 
îl vom uita niciodată.

SABIN CERQU

Sicriul, acoperit cu coroane de flori, este pregătit pentru ultim ul drum;

Foto PAVEL LAZA
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„F.S.N. şl opoziţia 
dem ocratică*1

In organizarea biroului 
municipal de coordonare al 
Frontului Salvării Naţio
nale, la Deva a avut loc, 

vinerea trecută, o conferinţă 
de presă cu tema „F.S.N. 
şi opoziţia democratică". 
La manifestare au luat 
parte deputaţii în Parla
mentul României — dnii 
Ioan Timiş, Dumitru I. 
Ifrim şi Mihail Bucur, pre
cum şi lideri ai organiza
ţiilor şi filialelor judeţene 
ale formaţiunilor politice - 
aflate în opoziţie. De re
marcat prezenţa nume
roasă a unor gazetari de 
la nivel central şi locali 
Din expunerile ţinute, ca 
şi din dialogul cu presa, 
au reieşit direcţiile de’ ac
ţiune a opoziţiei democra
tice, în perioada imediat 
următoare şi în perspectivă. 
Dintre cele mal importante 
consem năm : #  în  Parla
mentul României se con
fruntă două opţiuni poli
tice : F.D.S.N. şi celelalte

turi, oprirea întoarcerii la 
dictatură etc. •  Esenţială 
este, în momentul de faţă, 
scoaterea Somâniei din 
criză prin crearea mai ra
pidă a economiei de piaţă, 
concentrarea tuturor for
ţelor naţiunii •  Numirea 
în  fruntea judeţelor a pre
fecţilor F.D.S.N. este fi
rească, numai că trebuie 
făcută o selecţie severă a 
cadrelor, evitarea numirii 
unor oameni compromişi, 
foşti nomenclaturişti •  in  
Hunedoara, opoziţia este 
puternică, iar senatorii şi 
deputaţii ei trebuie să ac
ţioneze în mod unitar •  
P.N.Ţ.C.D. condamnă în
vinuirea de către Preşedin
tele României a dlui Cor. 
neliu Coposu, privind ne- 
acordarea clauzei naţiunii 
celei mai favorizate de 
către S.U.A. şi va acţiona 
pînă ce dl Ion Iliescu Îşi 
va cere scuze public •  O- 
poziţia condamnă decizia 
de transformare a  emisi-

CONFERINŢA DE PRESĂ

formaţiuni politice ce îl 
susţin, pe de o parte, şi 
partidele din Convenţia 
Democratică şi FJS.N., pe 
de altă parte. In acest fel 
se realizează o confruntare 
de opinii politice, fapt pe 
care opinia publică nu-1 
prea înţelege •  Rolul o- 
poziţieî este acela de a 
împiedica nerespeetarea le
gilor •  Opoziţia are un 
caracter constructiv, ceea 
ce înseamnă că, atunci 
cînd condamnă ceva, oferă 
şi soluţii, ea fiind deplin 
interesată în redresarea ţă
rii,' crearea statului de 
drept, instaurarea unei de
mocraţii autentice ş.a. •  
f in in d  seama de rolul ce 
şi l-a asumat, opoziţia tre- 
Diiie să se unească şi să 
acţioneze concertat •  Uni
rea se . poate face prin 
schimb liber şi sincer . de 
păreri între liderii forma
ţiunilor politice, prin pro
movarea punctelor con
vergente din programele 
acestora •  F.S.N. ar trebui 
să şa definească măi lim
pede prin intrarea în Con
venţia Democratică •  Sco
pul opoziţiei este cucerirea 
puterii pentru a împiedica 
restauraţia comunismului, 
înlăturarea v din punctele 
cheie a fostei nemencla-

unilor în limbile naţionali
tăţilor conlocuitoare în e* 
misiuni magazin, fără po
litică •  Nu trebuia să se 

'manifeste frică fa ţă de 
prefectul F.D.S.N. ci grijă 
deosebită pentru a  nu-1 
lăsa să facă abuzuri •  Or
ganizaţiile şi filialele ju
deţene ale partidelor din 
opoziţie vor insista ca vi- 
ceprefect să fie numit ci
neva din partea acestora •  
Drepturile minorităţilor să 
fie asigurate în mod real, 
nu doar declarativ,

Prin multitudinea aspec
telor abordate, prin tonul 
concret al discutării pro
blemelor ş.a., conferinţa de 
presă a F.S.N-. a fost • o 
reuşită deplină fiind un 
pas important spre unirea 
opoziţiei, pentru a 7 face din 
ea o forţă puterhkă, dina
mică. De aceea credem 
că astfel de manifestări să 
fie cit mai frecvente.

P.S. Ţinînd seama de te
ma ’ conferinţei de pre'sa — 
F.S.N. şi opoziţia democra
tică — nu pricepem de ce 
au fost invitaţi 'şi repre
zentanţi ai P.S.M. şi P.R.M. 
Cele două formaţiuni — 
după cîte ştim — nu fac 

. parte din opoziţia.
TRAIAN BONDOR 

Gh.I. NEGREA

Drama prezentului: se moare din
...A fost adus la spital 

in stare gravă, de maşina 
Salvării. Broboane m ari li 
acopereau frlintea. Era li
vid, aproape că-şi pierduse 
cunoştinţa. Care era diag
nosticul ? Ulcer perforat. Se 
hotărăşte u rg e n t: interven
ţie chirurgicală. . Se con
stată că pierduse mult sînge. 
Este nevoie de transfuzie. 
De unde ? Sînge nu este, 
rezervele sînt epuizate. In 
acest caz, eforturile medi
cilor s-au dovedit In final 
zadarnice. Bolnavul a tre
cut în nefiinţă.

...Nu s-a întîmplat în 
judeţul nostru, ci intr-un 
mare oraş din România. 
Dar se putea întîmpla şi 
la noi, deoarece numă
rul donatorilor de sînge 
a scăzut foarte m u lt: cu 
20 la sută in *92 faţă de '91.

La Centrul judeţean de 
transfuzie Deva, dr. Vic
toria Tâmpeanu, director, 
ne spune: „Sîngele este o 
problemă naţională, care 
se discută la nivel de mi

nister. în  România se moare 
din lipsă de sînge. In tim
pul revoluţiei s-au pre
zentat aici, ca şi la alte 
centre de recoltare din 
ţară, în mod benevol, foarte 
mulţi donatori. Cred, deci, 
in structura bună a  aces
tui popor, în sufletul ge
neros al românului".

FOT OCMTIC A

Ce se întîmplă însă ? 
Hotârîrea Guvernului nr. 
999/W prevede ca la  fie
care donare (intervalul 

• dintre donări fiind de 45 
de zile) donatorul să pri
mească un bon de masă 
In  valoare de 529 de lei, 
la a 5-a donare un premiu 
de 500 de lei plus două zile 
libere (plătite) de la locul 
de muncă. Pe de o parte, 
creşterea numărului de şo
meri a avut o influenţă ne
gativă în acest sens, omul 
nemaiavînd nevoie de., zi
lele libere. O altă cauză 
este modul în care înţeleg 
(ori nu înţeleg) unii con
ducători sau chiar ingineri 
şefi de schimb şi m aiştri 
acordarea celor două zile 
libere. Sînt enumeraţi aici: 
comerţul, industria alimen
tară, Mina Deva care cre
ează probleme donatorilor 
in acordarea celor două 
zile. (Aici e cazul să le 
amintim că ei înşişi sau 
cel apropiaţi lor pot a- 
junge — nu le-o dorim — 
îhtr-o situaţie care sa re
clame o transfuzie urgen
tă 1).

înţelegerea greşită a  in
fectării cu HIV a îndepăr
tat o parte din donatori. 
Este greşit înţeleasă ideca 
că SIDA se ia de la trans
fuzie. Slngele nu se tes. 
tează o singură dată, ci la  
fiecare donare, iar recol

UTJLAJ ABANDONAT

Pe şoseaua naţională, între Ilia şi Zam, la locul 
numit Măgura Glodului, rugineşte (putrezeşte), nU 
am putut stabili de cînd, utilajul din imagine. Nu 
sîwtem specialişti, dar se pare  că ar fi vorba de o 
maşină modernă care a lucrat la repararea unor dru. 
muri, poate chiar a şoselei pe marginea căreia... doar- 
mc. Nu se ştie de cînd. N u  am avut şurubelniţă la 
noi ca. să-i luăm ...numărul. Poate eşţe. înscris unde
va, fn  filele evidenţelor mijloacelor fixe ale unor 
agenţi economici, fi aşteptăm  cu semnale... j

Gh.I. NEGREA
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tarea se face cu seringi de 
unică folosinţă. Centrele 
de transfuzie din Deva, 
Petroşani şi Hunedoara, 
sînt dotate cu aparatură 
modernă de testare (de la 
firmele Wellcome — An
glia şi Sanofy Pasteur din 
Paris). „Sîntem între puţi
nele centre din ţară  — 
spune dr. Tâmpeanu — cu 
âsemenea dotare, care să 
dea posibilitatea investiga
ţiilor de laborator în he
patită, SIDA şi anemie. Iar 
Hunedoara este îhtre pu
ţinele judeţe ale ţârii care 
nu are nici un donator de
pistat cu sînge HIV pozi
tiv".

în  anii trecuţi, aflăm de 
la conducerea centrului, 
s-a colaborat bine şi cu 
unităţile militare. „Ar fi 
bine dacă şi comandanţii 
a r putea fi mai receptivi. 
E greu să restabilim legă

tura eu ei. In fond noi nu 
vrem să perturbăm  progra
mul nimănui, acceptăm ca 
donarea să se facă chiar 
sîmbăta şi duminica. A* 
putea beneficia de două 
zile libere aceşti tineri 
militari în termen”. Un 
dialog pozitiv se menţine 
cu RENEL — de unde se 
prezintă un grup de dona
tori foarte buni —, cu S.C. 
„Siderurgica" Hunedoara şl 
cu minele din Valea Jiului.

In încheiere, conduce
rea Centrului judeţean de 
transfuzie face un apel 
de suflet tuturor celor apţi 
să doneze sînge, cu pro
misiunea că membrii fami
liilor acestora vor bene
ficia de investigaţii făcute 
direct la laboratorul cen
trului, vor avea prioritate 
la consultaţii medicale fn 
policlinică.

ESTERA SlNA

Un nou „început" de drum 
in activitatea culturală!

După revoluţi*, condu
cerile unor instituţii de cul
tură, în special ale cămi
nelor culturale, s-au schim
bat repetat, fapt care A- 
fragmentat actul de cul
tură, bineînţeles, cu urmă
rile de rigoare. La Gurasa- 
da, cu o jumătate de an 
In urmă, a fost aprobat ea 
director de cămin cultural 
dna Aura Chifor. Un om 
tînâr care atunci lua cu
noştinţă cu activitatea cul
turală. S-a izbit de greu
tăţi mari generate in pri
mul rînd de lipsa banilor. 
A banilor necesari împros
pătării bazei materiale — 
procurării de aparatură şi 
instrumente muzicale cu 
care să se poată organiza 
manifestări cultural-artis- 
ticc, alcătui formaţii care 
să prezinte spectacole în 
urma cărora să se realize
ze încasări.

In condiţiile concrete de 
acum, discotecile sînt orga
nizate cu ajutorul aparatu
rii unor tineri din sat, ba
lurile cu orchestre „tocmi
te" care înghiţ toate înca
sările şi nu o dată s-a În

tîmplat să se mai pună băni 
1 şi din buzunar. Chiar sa- 
; lariul directorului de că- 
' min nu se poate realiza în 
; astfel de condiţii, interve- 
nind de fiecare dată pri- 

•. măria, care nici ca nu are 
buget pe măsură. Se ajun
ge la situaţia ca directorul 
de cămin să ia salariul doar 
la  3—1 luni o dată.

Cum vede dna Aura Citi
tor activitatea căminului 
cultural în perspectivă, a .
vîndu-se în vedere con
d iţiile  de „criză" în care se 
desfăşoară în momentul de 
faţă ? E greu de bănuit că 
se va putea îmbunătăţi pes
te noapte activitatea cultu
rală la Gurasada. Dar paşi 
se vor putea face. Şi e  fi
resc să se facă i Q mani
festare care urmează a se 
organiza În prima parte a 
acestui an este comemora
rea academicianului Silviu 
Dragomir, ■ fiu al satului, 
care la apogeul carierei sa
le ştiinţifice a foşt numit 
secretar al Marii Adunări 
de la Alba Iulia consacra
tă Marii Uniri şi membru 
în Consiliul de coroană -al 
României. Se vor continua 
acţiunile iniţiate în -cola
borare eu şcoala, se vor 
organiza discoteci. Pentru 
mai burta cunoaştere şi va
lorificare a datinilor popu
lare locale, se va continua 
culegerea lor (folclor lite
rar, muzical etc.), mai bu
na punere în evidenţă' a 
formaţiilor de dubaşi, în- 
trU G Ît filme nu mai rulează 
în incinta căminului cultu
ral, aparatura fiind ridica
tă, posibilităţi de- chirii a- 
proape că nu mai exjstă. 
Doar nunţi mai au loc-din 
cînd in cînd în aşezăfnîn- 
tu l cultură. Aşadar; po
sibilităţi reduse de...' exis
tenţă, dar-speranţe ex is tă !

MINEL BOBEA

Starea fiziologică a ma
jorităţii pomilor aflaţi in 
proprietatea particulară, fie 
că se găsesc ca pomi izo
laţi, fie că sînt organizaţi 
în miel plantaţii, este in 
general nesatisfăcătoare. A- 
ceasta se datoreşte nea- 
plicârii parţiale sau totale 
a unei minime tehnologii 
care să cuprindă cel pu
ţin s efectuarea tăierilor, 
fertilizarea şi combaterea 
bolilor şi a  dăunătorilor. 
Un rol deosebit în cadrul 
tehnologie! revine lucrării 
de tăiere. Neefectuarea a- 
cestei lucrări tn primii am  
de ta plantarea pomilor, ca 
tăiere de formare a  co
roanei, s-au mal tirzm  în 
perioada de rodire, ca tă 
iere de, fructificare, a  dus 
la obţinerea unor pomi cu 
o talie Înaltă, cu un Sche
let dezechilibrat, cu co
roane îndesite în care lu
mina pătrunde cu greu, 
eu un dezechilibru între 
procesele de creştere şi 
fructificare, toate deternu- 
nînd în final obţinerea u-

De ce şi cum efectuăm tăierile la pomi
nor recolte mici şi de ca
litate inferioară.

Pentru redresarea aces
tor pomi, dar şi pentru 
situaţii normale, dăm cî- 
teva elemente pe care tre
buie să le avem în vedere 
la efectuarea tăierilor, va
labile pentru majoritatea 
speciilor pomicole. Tăierii» 
propriu-zise, cunoscute sub 
denumirea de tăieri în  u s 
cat, se pot executa, ca pe. 
rioadâ, de la căderea frun
zelor din toamnă şi pînă 
primăvara, înainte de por
nirea în  vegetaţie a pomi
lor. Se evită zilele geroase 
de iarnă pentru pândi ti
neri şi speciile sîroburoase. 
In primii ani de la plan
tare, acestea se rezumă 
la intervenţii puţine care 
să ducă ta obţinerea unui 
schelet viguros, favorizînd 
intrarea timpurie pe rod, 
caracterul lor fiind de tă
ieri lungi. Atunci cînd 
pomii au creşteri slabe,

intervenim cu tăieri scurte, 
tăind la  capi de 3—4 mu
guri, determinind astfel 
creşteri .viguroase cu aju 
torul cărora să formăm 
scheletul pomilor. Pentru 
pomii care. se află In pe
rioada de rodire, tăierile 
vizează în prim ul rînd 
menţinerea unei înălţimi şi 
lăţimi a  coroanei pomilor 
care să uşureze efectuarea 
tuturor lucrărilor în  co
roană, acestea menţintn- 
du.se la aproximativ 3,5— 
4,5 m înălţime şl 2,5—3,0 
m  lăţime considerată pe 
direcţia între rînduri. In 
interiorul coroanei trebuie 
create condiţii cit mai 
bune de pătrundere a lu 
minii în toate părţile a- 
cesteia, eliminînd sau 
scurtînd în acest scop ra 
murile care o îndesesc. Se 
înlătură în primul rind 
ramurile bolnave ţ i  rupte, 
lăstarii lacomi, $u excep

ţia cazului cînd aceştia 
pot reface o ramură ruptă 
sau umplu un gol existent 
în  coroană. Ramurile atei 
subţiri, care s.au alungit 
sau epuizat, se scurtează 
sau se elimină dacă este 
cazul, lăsînd un spaţiu in
tre ele de aproximativ 15— 
30 cm. Intensitatea eu care 
efectuăm aceste tăieri este 
determinată de încărcătura 
eu muguri de rod a pomu
lui şi de nivelul creşterilor 
anuale. în tre  cele două ac
tivităţi ale pomului există 
O relaţie, şi an u m e: o în 
cărcătură m are cu muguri 
de rod determină creşteri 
anuale reduse, iar creşte
rile anuale mari determi
nă o încărcătură slabă cu 
muguri de rod. Este nece
sar, deci, să menţinem pe 
pom a tit creşteri anuale 
normale (40—60 cm) cit şl 
«  încărcătură moderată cu 
muguri de rod. '

Pentru pomii care pre
zintă puţini muguri de rod 
şi au creşteri anuale bune, 
tăierile vor fi mai reduse 
ta nivelul ram urilor sub
ţiri. în  partea superioară a 
coroanei, car» beneficiază 
de condiţii mai bune de 
lumină, putem face tăieri 
mai multe pentru că ra 
murile de aici se refac mai 
uşor, lăslnd şi o  încărcă
tură mai mare cu m u. 
guri de rod. Nu acelaşi lu 
cru este valabil pentru 
partea de mijloc şi baza 
coroanei care sînt mai 
umbrite, unde ramurile se 
refac mai greu, deci tăie
rile in aceste zone vor fi 
mai sumare sau pot chiar 
lipsi la bază, limittndu-se 
la scurtarea ramurilor car» 
atîrnâ ta mai puţin de 30— 
50 cm de la sol. Elimină
rile de ram uri se vor face 
p rin  tăierea ta  inel, oblic, 
fără a lăsa ciot, iar scurtă.

rile se fac deasupra unei 
ramificaţii laterale.

Pentru pomii care se a- 
flă la o vîrstă înaintată, 
fără creşteri anuale, cu 
ram urile de schelet degar- 
nisite, sau pentru cel rupţi 
de v in i sau degeraţi, se 
pot efectua tăieri de rege
nerare. Ele constau în  re
ducerea puternică a co
roanei, tăind în lemn vechi 
de 8—10 ani, înlâturindu-se 
o treime şi chiar jum ătate 
din lungimea ramurilor de 
schelet. Toate aceste tă 
ieri trebuie făcute dea
supra unei ramificaţii, fără 
a lăsa ciot, rănile rezultate 
ungîndu-se cu mastic sau 
vopsea de ulei. Este bine 
ca acestor pomi să li se 
regenereze şi sistemul ra . 
dicular prin tăierea aces
tuia la nivelul proiecţiei 
coroanei şi prin aplicarea 
de îngrăşăminte organice, 
care să stimuleze noile 
creşteri.

Jug. NICOLAE ALBA 
S.C.PJP. GEOAGIU
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O echipă
Comuna Baru are in 

frunte o  echipă tinără — 
aleasă în februarie anul 
trecut. Prim ar este dl Va- 
sile Rahotă, viceprimar dl 
Marcu Popescu, Iar notar 
dra Georgeta Pascal. Am 
discutat recent cu toţi trei 
şi cu acest prilej am no
tat uneia aspecte ce meri. 
tă a fi consemnate. Primul 
ar fi acela că, în linii mari, 
pămîntul este îm părţit ce
lor ce au dreptul, conform 
Legii 18. L-am întrebat pe 
dl p rim ar:

— S-a făcut măsurarea 
pămintului ?

— In satul Livadia, da. 
In celelalte încă nu, aş* 
teptâm să nl să trim ită 
specialişti de la O.C.O.T.A.

— Care este situaţia eu 
împărţirea pădurii ?

— Numai 30 de oameni 
au dreptul să primească 
Suprafeţe de pădure — ne-a 
spus dl viceprimar. Ur
mează ca Ocolul Silvic .din 
Pui să delimiteze suprafa- . 
ţa  ce le va reveni,

© înfăptuire importantă 
a Consiliului Local din Ba
ru  este obţinerea aprobă
rii pentru introducerea ga
zului metan hi cele apro
ximativ 200 de apartamen
te şi în peste 500 de gos
podării particulare, tn  pre
zent proiectul de execuţie 
a lucrării se realizează la 
Mediaş. Consiliul local a 
apelat la Fabrica de pro
duse refractare din locali, 
tate în procurarea materia-

pusă pe mari
lelor necesare. Pe această 
cale a fost procurată can
titatea de 100 tone de ţea- 
vă. Se preconizează ca în 
primăvară să înceapă lu. 
crarea. S-a stat de vorbă 
cu fiecare gospodar ce ur
mează a beneficia de gaz 
metan în îdeea că trebuie 
să contribuie ia efectuarea 
lucrărilor ce nu presupun 
calificare.

In comună, cum ziceam, 
există în jur de 200 apar
tamente în blocuri. în  
toate apartamentele este 
cald, agentul termic fiind 
asigurat de la centrala tep- 
mică a Fabricii de produse 
refractare. Este şi apă re
ce, fără nici o restricţie, a. 
pă caldă însă nu există. 
In Intenţia consiliului lo
cal este şi soluţionarea a- 
cestei probleme prin repu
nerea în funcţiune a in
stalaţiei ce s-a defectat cu 
cîtâva vreme în urmă.

în  Baru există circa 12 
oameni ce desfăşoară ac
tivităţi private. Din păcate, 
doar cîţiva dintre aceştia 
produc ceva sau au ca o- 
biect rezolvarea cerinţelor 
cetăţenilor. Cei mai mulţi 
s-au privatizat pe activita
te ' comercială, ceea ce nu 
este rău, numai că oame
n ii a r  avea nevoie şi de 
multe servicii —- reparaţii 
încălţăminte, tîmpiârie, fie
rărie ş.a. — meserii în ca
re nu şi-a manifestat ni
meni dor’rtţa să se priva
tizeze. Consiliul local a r

putea Interveni tn  aeest 
sens oferind cu prioritate 
spaţii unor astfel de în
treprinzători.

în  finalul d iscu ţi#  noas
tre interlocutorii ne-au ru
gat să consemnăm urm ă
toarea situaţie : La Jude
cătoria din Petroşani se 
află un număr de circa 10 
dosare referitoare la apli
carea Legii fondului fun
ciar. Cele mai multe dintre 
acestea stau la instituţia 
respectivă de mai mult de 
un an şi încă nu sînt so
luţionate. Situaţia se cere 
rezolvată cît mai repede.

TRAIAN SONDOR 
GHEORGIIE I. NEGREA

PRECIZARE

Autorii serialului „Mafia 
în RomftHia'V publicat fn 
ziarul nostru la începutul 
sâptămînil trecute, nu au 
Intenţionat să Insinueze as
pecte referitoare la co
rupţie în privinţa instan. 
ţel care a pronunţat cele 
două hotăriri în această 
cauză.

Prin publicarea serialu
lui s-a urmărit avertizarea 
cetăţenilor ce ar putea 
deveni victime ale unor 
infracţiuni de acest fel 
şi lansarea Unui apel la 
fermitate şi conlucrare din 
partea tuturor factorilor 
ce pot preveni Infiltrarea 
masivă a Mafiei în ţara 
noastră.
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REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ŞI LOCATTVA — DEVA
cu sediul in Deva, str. Libertăţii, nr. 6 

ORGANIZEAZĂ 
LICITAŢIE PUBLICA, în data de 24, 2.,

I
I
I
I

I 1993, ora 12, la sediul regiei, în scopul inehi-l 
I rierii spaţiului în suprafaţă de 75,74 mp situat*
■  la mezaninul blocului P, bdul Decebal, Deva. |
■  Destinaţia spaţiului stabilită de Consiliul |  
|  Local Deva este „PRESTARF SERVICII SI CON-I

I STRUCŢII-MONTAJ TELECOMUNICAŢII44. I 
Documentaţia se ridică şi taxa de pârtiei- n 

I pare se achită pînă cel tîrziu la data de 19. 2.1 
■  1993, la Biroul Administrare Clădiri a î l  
I R.A.G.C.L. Deva, bdul Decebal, bl. 8, mezanin.!  

licitaţia sfe desfăşoară în temeiul Hotărîrii |

I
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

I - ’ HUNEDOARA V:

j Face cunoscută schimbarea denumirii Unor , 
|  străzi din municipiu, după cum urmează:

I •  Str. Dr. P. Groza se schimbă în str. I 
\ CONSTANTIN BURSAN. j
* ^  Str. Grigore Preoteasa se schimbă In str. j

|  Instituţiile în cauză şl locatarii străzilor | 
I nominalizate urmează să procedeze la schim- j 
• bările ce se impun conform eu noile denumiri. I
I (8 2 ) :

I
I
I
I
I
I
I
I
I
/
I
I
I

Guvernului nr. 1228/1990.

COOPERATIVA DE CONSUM — GEOAGIU
Organizează în data de 22 februarie 1903 

licitaţie pentru predarea în contract de coope
rare a următoarelor unităţi de desfacere şi ali
mentaţie publică i

•  Magazin universal Romos
•  Bufet Romos
•  Magazin mixt Almaşu Mic, comuna

Balşa
•  Magazin mixt Mada
•  Magazin mixt Ardeu
•  Magazin mixt Renghet
•  Magazin mixt Aurel Vlaicu
Documentaţiile privind condiţiile de pre

dare, precum şi alte informaţii, se pot obţine 
la sediul Cooperativei din Geoagiu, zilnic, între 
orele8—15, (78)

„ A S I R O i r  D E V A  N E  D A
•  Orice asigurare este o operaţie financiară 

de întrajutorare a unei colectivităţi sau per
soane, confruntate cu anumite riscuri •  Toţi cei 
care încheie asigurări împotriva eventualelor 
riscuri, Contribuie prin sume modeste la for
marea anticipată a fondului de asigurare, din 
care sînt despăgubiţi substanţial atunci cînd 
situaţia o impune •  Societatea „Asigurarea Ro- 
mâneas”că“ este instituţie cu capital autohton — 
una dintre cele mai puternice din ţară — ce o- 
feră garanţii certe de solvabilitate pentru toate 

asigurările încheiate •  „ASIROM“ practică peste 
60 de forme de asigurare, acoperind în cea mai 
mare parte solicitările persoanelor fizice, socie
tăţilor comerciale, regiilor autonome,

tn interesul 
persoanelor fizice

Riscurile agenţilor 
economici

L-am rugat pe dl ec. 
Grigore Cozma, direc
torul „ASIROM" De
va, să ne spună ce for
me mai avantajoase de 

asigurare sînt recoman- 
. dabile persoanelor fi

zice. -V-V
— Asigurările de 

viaţă şi asigurarea bu
nurilor din locuinţe îm
potriva incendiilor, i- 
nundaţiiîor, furturilor, 
precum 0  asigurarea 
clădirilor (a locuinţe

lor) — a relevat interlo
cutorul. în prezent, la 
nivelul judeţului Hu
nedoara sînt încheiate 
aproape 60 000 de asi
gurări de viaţă, pri
vind riscurile de acci
dente şi de decese din 
accidente, pentru care 
„ASIROM“ Deva plă
teşte — în caz de in
validitate permanentă 
generată de un acci
dent — de Şase ori su

ma asigurată, după gra
dul de invaliditate — 
parţială sau totală. De 
exemplu, în cazul u- 
nei asigurări la o su
mă de un milion de 
lei, la expirarea con
tractului, asiguratul 
primeşte suma inte
grală, plus o bonifica
ţie de 10 la sută. Daeă 
pe parcursul asigurării 
apare riscul invalidi
tăţii totale din acci
dent, asiguratul va
primi 6 milioane de
lei. în cazul că invali
ditatea este parţială, 
Vâ/primi proporţional 
cu gradul acesteia. Lu
nar, fiecare asigurare 
participă la tragerea cu 
cîştiguri, cel mai mic 
cîştig fiind de 10 000 
de lei. Pentru asigu
raţi se acordă împru
muturi eu dobînzi de 
6 la sută pe an.  ̂*

Tot mai mulţi agenţi 
economici — cil capital 
de stat sau particular *- 
încheie- azi asigurări de 
bunuri sau de răspun
dere civilă. Şi este ab
solut normal, deoarece, 
în  prezent, este aproape 
de neconceput o afacere 
fără protecţie.

— La ce bunuri se 
închei„e asemenea asigu
ră ri şi ce garanţii oferă 
ele agenţilor economiei ? 
— l-am întrebat pe dl 
Grigore Cozma. :

— O parte din aceste 
asigurări se încheie la 
solicitarea băncilor, care 
acordă credite agenţilor 
economici. Contractele se 
perfectează fie pentru 
bunurile pe care între
prinzătorii şi le. procură 
dlh împrumuturile luate 
de Ia bănci, fie pentru 
bunurile cu care agenţii 
economici garantează cre
ditele primite. In situa
ţiile in care au loc eve
nimente nedorite — cum 
ar fi distrugerea sau a- 
varierea bunurilor res
pective — ca urmare a 
unor incendii, explozii,

inundaţii, alte calamităţi 
naturale —, agenţii eco
nomiei primesc despăgu
biri cu Care îşi pot aco
peri pagubele şi relua 
activitatea productivă.

— Ce alte forme de 
asigurare mai pot încheia 
agenţii economici ?

— La îndemîna acestora 
mai sînt asigurările pen
tru  avarii accidentale la 
inaşini, utilaje şi insta
laţii, asigurările pentru 
pagube în timpul trans
porturilor, asigurările îm. 
potriva furturilor, pre
cum şi asigurările pentru 
orice bunuri din patri
moniu. In anul 1992, 
„ASlROM“ Deva a a- 
cordat cetăţenilor şi a- 
genţilor economici des
păgubiri în sumă totală 
de peste şase miliarde de 
lei. Doar două exemple: 
S.C. „Gardiana“ S J U -  
Haţeg a  fost despăgubită 
cu 708 325 lei, iar S.C. 
„ANIMEX“ S.R.L. Hu
nedoara — cu 1 422 609 
lei. Un lucru ce rt: asi
gurarea îl face pe asigu
ra t să aibă un somn li
niştit. '

va a acordat în 1992 
despăgubiri la peste 2000 
de persoane, sume cu 
care cei păgubiţi şi-au 
putut repara maşinile ori 
şi-au cumpărat altele noi. 
Iată clteva persoane des
păgubite cu' sume apre
ciabile : Ioan Popa, din 
Lunca (Bălţa) — 881 732 
lei-; Petru Maruşca, din 
Hunedoara 428150 lei; 
Titus Drăgan, din Deva 
— 4 080 000 lei. - .

De menţionat câ mai 
m ult de un sfert din 
posesorii de autoturisme 
din judeţ au încheiate a- 
sigurări „CASCO“. Bîh 
păcate,' mulţi posesori de 
autoturisme confundă a- 
sigurarea de răspundere

civilă cu asigurarea 
„CASCO“. Precizez că 
prima este o asigurare 
obligatorie, pe care o de
ţin toţi posesorii de au
toturisme, conform De
cretului 471/1971. Ea nu 
acoperă pagubele propusă 
autoturismelor proprii, ci 
numai pe acelea produse 
altora ori bunurilor de
ţinute de terţe persoane. 
La această asigurare, care 
se plăteşte odată cu im
pozitul pe maşină, avînd 
in  vedere şi tariful ei 
redus — de numai 550 
lei pe an —, cuantumul 
despăgubirilor este limi
tat, avînd câ punct de 
plecare preţul de cum
părare al autoturismului 
şi vechimea acestuia.

Lămuriri privind 
asigurările „CASCO"

Forme de asigurare
- Cele mai importante şl mai solicitate forme 

de asigurare pe care le practică „ASlROM“ 
Deva s în t:

•  asigurările de viaţă;
•  asigurările autovehiculelor;
•  asigurările bunurilor contra furturilor, 

incendiilor, inundaţiilor, altor calamităţi;
•  asigurările de credite şi garanţii ;
•  asigurările de răspundere civilă;
•  asigurările animalelor.
In ţările dezvoltate, moderne, diversitatea 

asigurărilor este mult mai mare, cuprinzând a- 
proape întreaga populaţie, toate segmentele 

i economico-sociale.

Asigurările „CASC©“ — 
pentru autoturisme — au 
d importanţă deosebită, 
avînd în vedere numă
rul tot mai mare al ma
şinilor, pr ec um şi pr o
centul Sporit al acciden
tării acestora. Ca ur
mare, dar ţinînd seama 
şi de faptul că preţul li
nei „Dacii" a ajuns Ia

peste 1,5 milioane de lei, 
tot mai multe persoane 
tşi pun sub protecţie au
toturismele împotriva 
riscurilor d« furturi, in
cendii, accidente de cir
culaţie, altor evenimente 
nedorite, dar, din pă
cate, destul de frecvente.

Prin  această formă de 
asigurare, „ASIROM** De-

„ASIROM“ Deva este preocupată ca, In 
acest an, să pregătească şi să introducă : •  A- 
sigurările pentru pierderi financiare din riscuri 
asigurate şi •  asigurările culturilor agricole. ft- 
vîndu-se în vedere riscurile şl dimensiunile con
siderabile pe care le implică acest din urmă 
domeniu, „ASIROM** perfectează colaborarea r it:  
unde societăţi de asigurare din Germania, pen
tru preluarea de către acestea a unora dintre 
riscurile pronunţate pe care le suportă acest tip 
de asigurare.

DUMITRU GHEONEA 
CORNEL POENAR
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' CU KAN ATATF. DOM- 
: NUJ.UI IACOI5 STRU- 

GARU Al'RKL ş r  FA 
M ILIEI (2445)

• . . -  - .•  • ••<•*•**•*
.. •  SĂNĂTATE ! Noro
cul şi fericirea să facă zid 
in  jurul vieţii tale. La 
mulţi-' ani dragă Victoriţa 
Baciu cu ocazia zilei de 
-naştere' şi îm plinirea a 30 
de ani de căsnicie din par
tea soţului Ilie’, fiicelor 
Lili, Geta', şi ginerelui TIo- 
• ral iii. ’ (2397)

VÎN ZÂR I-
r u M P A F A R j

•  V1 \  O brăţări magne
tici China pentru reg la
rea tensiunii. Tel. 618160.

- - (9107)
•  SC FI li UI.ESCU & 

COMPAS’Y DEVA vinde 
din stoc carton bitumul, 
bitum , aracet. Tel. 615903.

(2443)
•  VÎND casă. Deva, str.

Izvorului nr. 11, telefon 
618357. (2420)

>; •  VÎND cam eră yi'deq
Grirndig Tel. 610565.

> ■' ii; -- (2415):
•  VÎND Mercedes Cobra

200 D, Ford T ransit Bus, 
neînm atriculate, video-. 
player Orion. Hunedoara, 
721941. . (2 4 1 7 )

'■ •  VÎND păţuţ cu saltea 
şl sertar, cărucior sport 
şi ţarc cu plasă. Deva tel 
627854. după ora 16. (2404)

•-V ÎN D  punte spate 
com pletă Dacia 1300 cutie 
viteze Oltcit — franţuzeas
că. 629751 (2436)

•  VÎND motor 65 CP 
(Diesel), 17 ore funcţionare, 
şă.siu m ultifuncţional, preţ 
■750 000 lei. Teii 626614.

(2393)
•  VIND apartam ent 2

camere, str. Liliacului, bl, 
24 A; et. î ,  ap 33, tel. 
625575. <2409)

•  VÎNTD fin, sat Fintoag. 
Inform aţii tel. 629212.

(2400)
•  V lN D casă  în Simeria. 

Tei. 624096/ î (2402)

•  RO — GER CON- 
STlîUCTION iSRL Im 
port Export A rad v in 
de autocam ioane IFA 
.—-50, max. 15 000 km, 
tracţiune dublă, pot fi 
folosite şi în sector 
forestier (au oapestan). 
Inform aţii tei. 716765 
H unedoara sau 096/ 
612273 Arad. (2378) _

,•  PROCUR piese noi 
pen tru  toate autoturism ele 
străine, achiziţionez auto
turism e degradate în vede
rea dezm em brării, preiau 
în  regim de consignaţie a u -7 
toturism e si piese. Dev'a 
095/616614 ' ; (2131)

•  VÎND ţuică d e  casă. ,
•Deva tel. 626407,- clapă ora 
49. ■ . ' (2433)
' / •  VÎND săli închiriez 

chioşc m etalic 95 mp: De 
yâ, prelungire Oituz, in 
stalaţii apă, curent trifazic. - 
Inform aţii tel. 622920.

' /  ' (2432)
•  VÎND en gros fire

PN-A Tel 099015240, după . 
ora 16. (2431)

•  CUMPĂR apartam ent 
2 i cam ere decom andate, ex
clus Dacia şi Micro ]5. In 
form aţii tel. 613292. (2429)

. • '  VIND teren  zona De
va — Almaş. Inform aţii 
Deva, tel. 618575.' (2428)
. •  VÎND garsonieră etaj 

I, (lingă piaţă) S im eria său . 
schimb cu apartam ent în 
Deva, poate fi şi proprie

tate de sta t [rrfovmaţiî- De-. 
ya tel. 6175021 vind 4 an 
velope 766/17,5. ' ' (2427)

• ’ VÎND casă,’ sât Spini, 
nr. 49, p reţ negociabil; zil
nic. " •’ (2425)

•  VÎND Ford -Scorpio 
Diesel model 1988,' Deva, 
inform aţii tel. 614423

i. .. 0430)
•  VÎND videoplayer Fu-

nai nou, sigilat. Telefon 
617634. <2442)

•  VÎND pavilion apicol 
nou, cu cabană, pentru  32 
stupi.- Relaţii, după ora 16. 
Tel. 623252. A (2438)

•  VÎND casă 5 camere,
2 băi, încălzire centrală, 
garaj, dependinţe Sime
ria tel. 95/661144 (2447)

•  VÎN*D fin în satul Su- 
lighete, cantitate mare. In 
form aţii tel. 621610, Deva.

(2446)
•  VÎND casă în Zam. 

Inform aţii tel. 611771, str. 
A. VlaicU, nr. 101; Deva:

(2448)
•  VÎND mini Mobra, , 

sta re bună, p reţ convena
bil şi saxofon „Timiş". Că
lări, sa ţ Grid, nr. 74.

.. . v  .7 / (2449)
•  HUNEDOARA teren 

construcţie 303 m p (16 m 
faţada P iaţa Libertăţii) -f  
74 mp, etaj casă, str. Cloş
ca ,nr 1, te l 0991/24146.

(c. 67807) 
. •  VÎND maşină- pufuleţi, 

garanţie. Tel. 629759 Deva.
- ■ (2444)

•  VÎND rochie m ireasă
nouă, im port, Sim eria tel, 
66)050. ‘ (2460)

•  VÎND .6 cârtiţă .' Deva.
str. V Babeş, ,,17. (2453)

•  CUMPĂR pui Pechi
nez. Tel. 619387, între o- 
rele 9...17 (2454)

•  VÎND ecograf: Tel.
092/431590. / , (2459)

•  VÎND autoturism  ARO 
243 Diesel, nou. Inform a
ţii tel. 770216, Haţeg.

V . . ' . (2457)

•  BKATU & TABA- 
CU SNC oferă cum pă
rătorilor televizoare co
lor G oldstar ; 40 cana
le program abile, te
lecomandă, garanţie un 
an, p reţ avantajos, in 
form aţii Deva, str. 
Victoriei nr. 4 (Casa 
de cultură) sau ia tel. 
0956/19310. ■ (2465)

" *•— * — *-?—*— id.> «_■ * w * *>
•  VÎND cursuri cărţi 

facultate m edicină şi me
dicam ente G erm ania co
lesterol, inimă, stomac, va- 
rice, bronşită, astm , der
matologie, anticoncepţio
nale, reum atism  (pastile, 
injecţii); tranchilizante neti- 
rocirculante. Tel. 95/713080.

77-; . (1373)
•  VÎND garsonieră în

Geoagiu Băi. Inform aţii 
tel. 095/712705, între ore
le 18—21. / :  . (1377)

•  VÎND cal trei ani. 
Boz 56. Relaţii tei. 728198.

(138-1)
•  SC CONCORDE • FUL

GER 'P E lfîQ V tG l /  vinde 
en -gcos .şi e h ’ dtetăMle apă 

.m inerală; berci, pepsi- şi 
spirtoase prin- .  magazinul 
bduj Dacia, 35 Apernin şi 
angajează b a rm a n i/ ospă
tari,' m uncitori 3. calificaţi. 
T e l . 720915. . 721851, (1383)

•  VÎND forinti. • • Tel.
666531. , ;  ' , ' " <2379)

•  VÎND casă şi grăd ină,
la Cristur. Informaţii tel. 
715720. . (1384)

•  VÎND apartam ent 2
camere, zonă centrală, H u
nedoara Inform aţii te l.' 
714207. . (1385)
'; .« VIND garsonieră; con
fort T, bloc nou, balcon în 
chis. 1 lUnedoara, Carpaţi, 
nr. 2, bloc C, ap. 37, tel. 
715310; sau 728444. (1380)

•  ' S.C. -|. 92 - IMPORT- 
EXPORT Hunedoara, P ia 
ţa  L ibertăţii 8 (Centrul

vechi --.A rdealul), vinde 
eh gros ţigări ': BT -— 145, 
(133): King 7- 245 (230),
•Mafeh — 250 (231), Assos 

"7-7 315 (288), Hollywood — 
325 (310); IM  —« 345 (345), 
KIM — 425 (395), Camei 
L- 475 (450), Pali Mallm -  
510 (480), casete audio 
Raks, cremă FA, pastă 
de dinţi Aquăfresh şi pro
duse Gillette, adaos ma
xim 10 la sută. :y (1390)

•  VlND u rg en t, Trabant 
601 şi VW Transportor mo-

’ torină. Telefon 711675.
V i >i; , (1983)

OFERTE 
DE SERVICII

EXCURSIE la  Istan- 
bul în perioadă 17 — 21 fe 
b ruarie 1993, p reţ 10 500 
lei. Inform aţii la telefon 
718788, după ora 16. (1391)

•  INCQTA Atlas Reişen 
Sibiu efectuează transport 
persoane şi pachete pe 
ru ta  Sibiu — Deva — Praga
— N urnberg — Heilbronn
— Stuttgart, în datele de 
10—14—24 februarie ’93. 
Inform aţii şi înscrieri la  
tel. 618882, orele 16—21.

A (173)
PIERDERI

. •  SC . AGROSOFT SRL 
Hunedoara declară nul ‘ 
certificatul nr. 4093/91, eli
berat de DGFP ţlunedoara.

<1380)
SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE
' •  SCHIMB apartam ent 

cu două garsoniere even- 
'tu a l  una plus diferenţă. 
Reiaţii tel. 620744. (2412)

- •  PREIAU contract gar
sonieră Deva, ofertă serioa
să, relaţii la  tel. 612460,. 
după ora 15. (2152)

•  ÎNCHIRIEZ sau schimb 
apartam ent 4 camere cu 
2 cam ere -ţ- diferenţă. Tel. 
615244. (2439)'

•  FILMĂRI video de
calitate pentru  diverse o- 
căzii 626265. . <2452)

COMEMORĂRI

•  LACRIMI de , du 
rere pe m orm înt la 
şase luni de la trece
rea în etern ita te  a ce
lui . care a fost 

IOAN IOV AN 
(NELU)

Comemorarea dum ini
că, 14 februarie, la  Bi
serica O rtodoxă d in  
Căinelu de Sus, So
ţia  Dorina si fiu l Cris
tian,. ' (2440)

•  AZI, 10 februarie 1993, 
se îm plinesc 14 ani de 
cînd ne-a părăsit pentru 
totdeauna scumpa şi ne
uitata noastră soţie si m a
mă
/ AURELIA ŢICU

din  Şoimuş. S oţul Cezar 
şi fiul Florin cu  fam ilia 
din Germ ania. Dormi în 
pace. (2394)
- •  DUREREA, dorul şi 

tristeţea sîn t m ai -adinei 
acum la îm plinirea a 10 
ani de la  trecerea în  ne
f iin ţă  a ' celei care a fost 
< ’ OLIVIA ANOREICA 
SoţuF şi fim, uri pios o- 
m agiu .' 7 y  (2396)

DECESE
•  FAM ILIA Ciobotaru 

Mihai, Lucreţia şi Vasile 
an u n ţă ' cu profundă du 
rere decesul neaşteptat 
a l dragei lor

CIOBOTARU MARIANA
în v îrstă  de 20 ani.

înm orm întarea — joi, 11 
februarie, de !a casa m or
tuară Deva. - ••• •
- Dumnezeu s-o odihneas
că ! ' * : ‘ (184)

•  LOCATARII din blo
cu l 34» şc. B, exprim ă sin
cere condoleanţe la dispa
riţia  celei cure a fost :

CIOBOTARU . MARIANA
Fie-i ţarina uşoară.

.* - - (185)
. •  COLEGII de la servi

ciul investiţii S.C. „Side- 
, rurgica" S-A. ■ • Hunedoara 
cu durere anunţă, înceta
rea prematură din viaţă a 
celui care a fost

FLORIN CIOCEA fcA 
Sincere condoleanţe, fami
liei!, , (1387)
• •  CU inimile îndurera
te colegii de liceu deplîng 
dispariţia fulgerătoare a 
celui care a fost

FLQRIN CIOCEA
Prietenia şi bunătatea lui 

vor rămîne veşnic în a- . 
• mintirea noastră. (1388)

•  MÎNGÎIERE, compa
siune mamei, tatălui şi so
ţiei la dispariţia celui ca
re a fost bunul meu prie
ten 7 b" --7/.::;.'-:

b FLORIN CIOCEA 7 
Petrui Vitiolea. (1389)

•  FAM ILIA Cetean m ul
ţum eşte celor care au 
sprijin it şi participat la 
înm orm întarea soţului şi 
ta tălu i nostru 7 7 ,

CETEAN DANIEL
(2426)

•  CONDUCEREA Ex
ploatării M iniere Bar
za, S indicatul liber, 
Clubul „Aurul" Brad 
îşi m anifestă profun
dul lor regret pentru  
dispariţia prem atură a 
celui care â fost m i
nunatu l lor coleg, fot

balist internaţional, om 
de aleasă omenie

MICHAEL KLEIN 
şi sîn t alături de fa 
m ilia sa căreia îi ex 
prim ă şi pe această ca-r 
le profunda lor com
pasiune, ■ (2455)

•  CADRELE Corpu
lui didactic de la 
Şcoala Generală din 
G răniceri, jud. Arad, 
sînt a lă tu ri de doam
na directoare, profe
soara Mateaş Gheor- 
ghiţa p rin  încercarea 

grea pricinuită de pier
derea- mamei sale 
dragi ;

VERONICA TODEA
din comuna Balşa.

(2462)

•  COLECTIVUL da 
salariaţi ai Şcolii Nor
male „Sabin Drăgoi" 
Deva este a lă tu ri de 

învăţătoarea Luca M ar
gareta la  greaua şi 
neaşteptata pierdere a 
fra telu i său 
TUDOR CÎMPEANi: 
Sincere condoleanţe.

:■ (2668)

’ •  UN ultim  omagiu 
din partea  finilor Cor
nel şi Victoria cu fa
m ilia pen tru  cel care 
a fost un m inunat nas 

TODOSIE PARAU 
trecut în etern ita te  a -  
ţ î ţ  de tim puriu. Nu ţe 
vom uita niciodată 
- . ; .  ” ; / :/ (2446)

•  FAMILIA îndolia
tă  anun ţă  încetarea 
fulgerătoare, din viaţă 
a celei care â fost ‘

MĂRIA VUG 
Înm orm întarea astăzi, 
10 februarie, ora 14, 
la C im itirul ortodox 
din str. Eminescu, De
va. îi vom păstra  o vie 
şi frum oasă am intire.

(2451)

KGYALE
PARIStENl^ W, mm
KARjsiiA . m mtim: : .■ x» ~z - -

m  p ă ix m a u l  m
m

l’ungi ptastic 1*5 feVbuc.
•^«raaitxHidc tssbvorek M 7* ţ

•  VECINII sînt alături 
de fam ilia Vug greu în 
cercată prin  pierderea ce
lei care a fost

MARIA VUG
trecută prem atur în  eter
nitate. Să-i fie ţa rina  U- 

' şoară. (2451)

W

S.C. OUASAR ELECTRO S.R.L. DEVA 
bdul Becebai, bl. R parter, tel. 611261 

7.. Vinde: . - 7: '
9  instalaţii recepţie satelit 
•  televizoare color marca Goldstar, Me 

gavision, NEI, diagonala 51 cm. (243)

i

FIRMA GERMANA „GABOR-REISEN“ 
Efectuează, săptămînal în 1993, TRANS

PORT RAPID DE PERSOANE la tarife reduse 
si confort maxim pe ruta: DEVA — NURN
BERG — HEILBRONN — STUTTGART — 
KARLSRUE — MANHEIM, cu autocare ultra
moderne, dotate cu aer condiţionat şi circuit 
video-tv. ■

Plecarea din gara Deva, ora 7, şi sosire la 
destinaţie a doua zi. Rezervări de locuri şi re
laţii suplimentare la telefon 612331. . (179)

S.C. EXPORT,INVESTIS“ IMPORT 
S.R.L. DEVA

Vinde prin magazinul său din bdul Dece- 
bal, bl. 5, parter.

•  tapet import la preturi avantajoase.
-■77 (172)"

1

S.C. „CARMETAPLAST“ DEVA S.A. 
str. Em. Gojdu, nr. 73

Organizează în data de 4 martie 1993, ora i 
15, la sediul societăţii, licitaţie publică pentru . 
închirierea spaţiilor disponibile Ia cariera Bă- ) 
niţa şi anume : depozit subteran, magazii, clă- J 
dire birou, rampă încărcare, baracă metalică, 1 
preţ de pornire a licitaţiei 200 lei/m2. . V 

Tot în data de 4. 3. 1993 Organizează licL- i  
taţie publică pentru vînzarea următoarelor mij- * 
loace fixe .' rezervor motorină, dulapuri meta- ( 
lice, aparat reanimare* polizor PD 500* redre- ţ 
soare sudură,' bascule SRD, recipient aer 15 m h  i 
maşini de frezat, rabotat, rectificat, găurit 12,5 ? 
şi MG 4Q, maşină in jecţie. )

Informaţii la telefoanele, 627106 — 627107, > 
biroul niecano-energetic, investiţii. V

Taxa de participare este de 2 000 de lei şl ţ 
se va achita pînă în data de 2. 3 1993, ora 14.

(79)•1
SC AGROMEC SA BAIA DE CRIŞ 

Organizează licitaţie în ziua de 24 februarie 
1993, ora 10, şi apoi in fiecare, zi de luni, pînă 
la epuizarea stocurilor de utilaje propuse pen
tru vînzare. Utilajele scoase Ia licitaţie s în t: 
tractoare U 650 M ; ifron 204 D ; pluguri P2V; 
grape stelate ; cultivatoare ; maşini de plantat 
cartofi; tăvălugi; semănători păioase ; combine 
cereale C 12 ; combine furaje E—281 stare nouă; 
prese de balotaj şi şasiuri remorcă.

/ Taxa de participare este de 500 Iei la în
scriere şi 10 la sută din valoarea utilajului so
licitat cu 3 zile înainte de data licitaţiei.

Relaţii suplimentare la sediul S.C. AGRO
MEC S.A. Baia de Cris, str. Calea Moţilor, nr. 
11, telefon 107, (170)

A

t
!
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