
In  ca d n tlu n a r acorduri 
bilaterale parafa te  In 1990, 
„Medicii Lumii** din Fran
ţa au fost şi sunt prezenţi 
Ut judeţul Hunedoara.

în  afara ajutoarelor urna- _ 
nitare mondiale, această 
organizaţie a cuprins in 
cei trei ani de lucru în 
judeţul Hunedoara acţiuni 
de organizare maţerială în 
Instituţiile de copii aban. 
donaţi Baia de Criş, Bre
tea Strei, Oi-Aş t ie — Casa 
de fete, Orăştie — Casa 
de copii, Săcel, Peşteana, 
Uricani, Păclişa, Haţeg, 
Hunedoara, precum şi ac
ţiuni de formare a perso
nalului de îngrijire şl •  
personalului de instruire.

Un accent deosebit « fost 
pus pe prelungirea acţiu
nii de formare în fiecare 
Instituţie, prin Încercarea 
de reinserţie a copiilor din 
aceste instituţii în mediul 
lor natural, în legătură 
strânsă cu conducătorii a- 
oestei instituţii. In  acest

scop, a  fost elaborat, in 
colaborare cu Comunitatea 
Europeană un protocol de 
orientare a copiilor din 
aceste instituţii şi cea a 
unui program de 18 luni 
(1994).

siunii MEDECINS DU 
MONpE la Deva, am în
trebat-o care este opinia 
dumneaei despre şcolile 
speciale Şi instituţiile de 
handicapaţi ' din judeţul 
Hunedoara.

„Medecins du Monde" la Deva
Până in prezent au ur

mat cursurile de- instruire 
46 cadre, din care 24 în 
judeţul Hunedoara şi 22 în 
alte judeţe ale României.

Acest program se desfă
şoară la Deva, cu sprijinul 
Casei Corpului Didactic. 
Durata programului este 
de 24 luni şi este finanţat 
de Comunitatea Europea
nă. cu 344100 ECU (circa 
500 000 dedări SUA).

Discutând cu doamna 
Nadine Outin, şefa mi-

— Se observă la  toate 
aceste instituţii preocupa
rea Întregului personal 
pentru o foarte bună în
grijire şi instruire.

— Care este aportul per. 
sonaluhd român din punct 
de vedere profeslonal.»- 
<fecftv t i  Uman ?

— Sunt de-a dreptul t a . ' 
cântată de calitatea uma
nă şi afectivă a  Întregu
lui personal cu care am. 
in trat fo contact.

— Ce credeţi despre 
românii pe care l-aţi în
tâ ln it?

— In afara relaţiilor 
profesionale, am  cunoscut 
o  mulţime de oameni de 
toate categoriile, care mi.au 
făcut plăcere şi ale căror 
cunoştinţe generale m-au 
uimit. Peste tot am fost 
întâm pinată cu zâmbete, 
cu respect, ceea ce dove
deşte că Franţa şi Româ. 
nia sunt realmente surori. 
De altfel trebuie să vă 
m ărturisesc că plănuiesc 
să-mi organizez concediul 
meu legal fia România, aşa 
cum au făcut-o şi alţi 
membri a i misiunii.

— Eficienţa mhfamH dv. 
în România T

— Eu consider că re
zultatul este extrem de 
pozitiv, aşa cum a  fost 
apreciat ia  seminarul care 
a  avut loc Intre 2 şi 5 no
iembrie.

Dr. TEODOR BABAU

V *^7 '
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„ Pentru un viitor 
bun"mai

Cu . un timp in urmă 
scriam despre transforma
rea spaţiului de la  demi- 
soiuţ unui bloc din cen
tru l Devei, dintr-un depo
zit de gunoaie, intr-un 
centru de recuperare desti
nat handicapaţilor. in tre 
timp spaţiul a fost dotat 
cu strictul necesar destina
ţiei propuse, Urmând să-şi 
ofere serviciile celor care 
au nevoie de masaj; băl 
de lumină, gimnastică re- 
euperatorie şi de Întreţi
nere- Acestea vor fi asi
gurate graţie colaborării A . 
soclaţiei Handicapaţilor 
Neuromotori Hunedoara — 
Deva cu d i Gală Purdea ş | 
colaboratorii săi, de ale 
căror servicii se vor putea 
bucura nu numai persoa
nele handicapate.

Bucuria momentului In 
care centrul a  devenit func
ţional membrii asociaţiei 
devene au im părţil-o cu 
prietenii olandezi din ora
şul Groningen. Soţii Lenie 
şi Bartke Wieringa au fon
dat în decembrie 1990 A- 
sociaţia ' de Ajutorare a 
României. Prin interme
diul bişerieti din Gronin
gen, asociaţia adună bani 
de ia olandezi de suflet 
pentru a aduce ajutoare in 
câteva oraşe din Andrei, 
în tre care şi Deva. S-asu 
declarat satisfăcuţi să con
state că ajutoarele aduse, 
a tâ t cât posibilităţile le 
periniti sunt bine folosite. 
De aceea sunt decişi să 
ajuta ia  continuare asocia
ţia cu bani pentru ridica, 
rea noului său sediu. O 
prim ă donapa te  mărci, 
Însoţită de urarea .pentru 
un vtttor m ai bum", a  fost 
făcută te  arest scop « te a  
te  arest momeşti inaugural.

Pentru nota sediu, Pri

m ăria Deva a concesionat 
asociaţiei, in condiţii avan
tajoase .terenul pe care 
va construi. S-a angajat, 
de asemenea, să aju te şi 
la  construirea acestuia, prin 
interm ediul secţiei anexă. 
Şi tot in  interesul persoa
nelor handicapate, s-a tre
cut la teşirea bordurilor 
de trotuare pe trasee bine 
stabilite, pentru a  facilita 
deplasarea cârupioarelor. 
Vor fi am enajate locuri cm 
Însemnul „reverzat pentru 
persoane handicapate*.

Tot ce s-a fă ro t deja, 
cum este de pildă centrul 
de recuperare, sau se află 
încă tn stadiu de proiect, v i
zează un viitor m ai apro
piat sau m ai îndepărtat. 
Este lega* de dorinţa de 
m ai bine pentru semenii 
noştri atinşi de neşan să, 
în fapt, de tendinţa spre 
norm alitate dată de o  e- 
xistenţă decentă.

VIORICA ROMAN

ta lâccta A ate Deva — 
g ra tu it; Îs ' Supensharimt Deva. 

Fete PA VEL LAZA

O

f f f ( a  p e  z / -

Ai fost la  .N unta Mi Figaro" ? 
Nu. Ai naibii, nu m-au invitat...

Doriţi sS vă felicitaţi salariaţii, colegii d e ! 
serviciu, partenerii de afaceri, prietenii, cu J 
prilejul sărbătorilor de Crăciun şi al Anului J 
Nou 1994? J

•  REZERVAŢI-VĂ DIN TIMP SPAŢIU f  
ÎN ZIARUL „CUVÂNTUL LIBER** DEVA. j  

—- achitând cash la redacţie contravaloa-1 
rea anunţurilor |
sau *

— depunând comenzi la sediul instituţiei |  
noastre ori expediindu-le prin poştă, î 
până cel târziu in 20 decembrie a.c. (

COSTURI REZONABILE! t

nW B M N A  PAFADAT 
BENGESCU (m. 1865b
scriitoare. S-a afirmat ta 
cerem „Vieţii rozaâneşti* 
t i  d  „Sbarătw ntaiV

•  I903. A murit GA- 
v m  MUSICEŞCU (n. 
1847b cM tiodbr, tirijH  
şi pedagog român.

•  iu fc  S-a născut 
GEOBGE TOMA MAIO- 
RESCU, scriitor român.

MIERCURI,

•  Aa trecut 341 de n k
■ din an; au mai rămas 
24.

a 1876. S-a născut

Eforturile nu lipsesc!
Discuţia cu prof. Ion 

Ancuţa, d i r e c t o r u l  
Şcolii Generale Buceş, de
spre m isiunea' instructiv. 
educativă a instituţiei pe 
care o conduce şi proble
mele administrative cu 
care se confruntă in a- 
ceastă perioadă dificilă, de 
tranziţie la economia de 
piaţă, a fost una sinceră şi 
destul de abruptă. „Cine 
să ' ne ajute Iâ ora actua
lă? se întrebă dânsul Să 
zicem Inspectoratul Şcolar 
Judeţean, prin Centrul 
teritorial de execuţie bu
getară, dar şi acesta are li
m itele sale, trebuie să se 
încadreze Intr-un buget 
de austeritate. Pe vremea 
odiosului se putea lua 
dintr-o parte şi pune in 
alta. Acum, aşa ceva nu 
t e ;  e posibil. Din puţin, 
puţin poţi să dai I*
■ — In  ceea ce priveşte 
şcoala pe care o condu
ceţi-

—- Am rămas eu unităţi 
de învăţăm ânt. bine pure 
la punct Dacă a r fi fost .-alt
fel, acuţn n-am mai fi avut 
posibilitatea să facem ni
mic. Există condiţii nor
male pentru desfăşurarea 
(măceşului de învăţământ,

— Cum vedeţi intrarea 
în iaiţta care a venit atâ t 
de devreme anul acesta?

— Noi nu Intrăm, ne 
vedem ieşiţi deja din iarnă. 
Cred că acest lucru de
pinde de insistenţa cu rere 
acţionezi pentru rezolvarea 
problemelor. Pentru încăl
zite am procurat. lemnele 
şi cărbunii necesari şcoli
lor din Buceş, Bupăpiatră,

Mihăileni, Stănija, Vulcan, 
Grohoţele.

— In  privinţa educaţiei?
— Trăim ca convingerea 

că şcoala trebuie să scoată 
oameni din cei care-i trec 
pragul. Pentru că elevii de 
azi- vor fi mâine părinţi 
la rândul lor, care îşi vor ; 
creşte şi educa proprii co
piii în.cazul cOmutteîor, a- 
cest lucru se vede şi mai 
puternic decât la  oraş. La 
solicitarea şcolii, părinţii 
răspund cu promptitudine 
şl cu sim ţ de răspundere.
N î v..«r. probleme cu t*rr- 
senţa elevilor Dacă n u m  

uita aciim în şcoală, poate 
fcă nu-lipseşte nici un co
pil. Gât despre abandon 
şcolar, nici vorbă! La Mi
hăileni se mai ridicau pro
bleme cu capiii de ţigani, 
dar acum, de când aloca
ţiile de stat re dau prin 
şccţl!» cri recalcitranţi vin 
buluc la şcoală. Cred că 
măsura Parlamentului Ro
mâniei e  b ineveniţi La 
noi beneficiază de alocaţie 
197 elevi.

— Care e situaţia reală 
a pregătirii pn - rsionale a 
cadrelor factice?

— Sunt oameni serioşi, 
care asigură un proces 
imtrUetiv-educativ ,*? 
litate. Manualele sunt asi
gurate. Curent electric sa 
livrează continuu, probleme 
ridicând procurarea cor
purilor de iluminat, a 
clanţelor la uşL î*i rest, 
eforturile noastre nu lip. 
sesc! ,

BUNEL BOBEA

©  SPECTACOL FOLCLORIC. 
Ansamblul folcloric „Andeleam* 
a l Clubului „Siderurgistta** din 
Hunedoara a prezentat pe scena 
Căminului Cultural din R ttw s 
spectacolul folcloric «Cânt şi 
Joc hunedorean*. An evoluat 
formaţia de dansuri populare, 
soliştii v a ;iI1 Ire Pop, Aurelia 
B t a p t i .  S fjtaw aJ Munteanu, 
fostranwBtifti Frirică Lupaş, 
G heaihe Aramă, Mizere Risipi
ta. : Conducerea imnicală Voicu 
Stănesre, regla şi w w paB a Pe
ltică Pronean, prezentarea Ire 
Pop. (ML HU.

- ©  PENTRU CONFORTUL 
CALATORILOR. Consiliul de 
adm inistraţie, Comitetul director 
de Ia S.G. „Coratrans* SA. De. 
re  acţionează eu toată stăruinţa 
şi răspunderea pentru a  asigura 
şi Pe tim pul iernii cele mai 
bune condiţii de confort călăto
rilor: întregul pare dş autobu
ze —43, dintre care 15 Ikarus 
— este activ. ,Fe tim pul nopţii 
şoferul de serviciu. le  porneşte. 
la  anum ite intervale pe cele pro
gram ate ta  cursele de dim ineaţă, 
în  aşa te l r e  autobuzele să por
nească la  prim a cheie, călătorii 
să nu aştepte prin staţii, ta  
frig. ( t t .  L N j. '

©  SPECTACOLE. Elevii Şco
lii Generale din Geoaglu au 
susţinut la începutul acestei luni

două spectacole, prim ul a te ri 
Închinat Zilei Naţionale aR om â- 
nieL AI doilea l-au dedicat 
pensionarilor de la  Casa de bă
trâni din localitate, cărora le-au 
vestit prin colinde apropierea 
sărbătorilor de iarnă. (V, R.j.

©  „TOTUL DESPRE CÂINE**. 
Celui mai fidel prieten al omu
lui ii este dedicată cartea „Ta. 

, ta i despre câine*, scrisă de «onf. 
dr. ing. Ioan Bud şi apărută la 
editura Promedia din Cluj-Na- 
poca. Posesorii de câini, şi nu 
numai ei, găsesc aici de ia  date 
privind originea şi domesticirea 
până la  informaţii referitoare ta 
dresaj, boli şi posibilitatea com
baterii for. (V. E ţ

©  ARESTAT. Lucrători ai

poliţiei TF au arestat recent pe 
Ioan Mitru, recidivist din Deva. 
Cauza? Furase de la Virginia 
Crişan din Hunedoara 38 006 de 
lei. (V. NA

©  „LA SAVÂRŞITU LUMII**. 
Un nou disc şi o nouă casetă 
cri colinde reiese şi interpretate 
de îndrăgitul t i  mult-aşteptatul 
Ştefan Hruşcă, reîntors din Ca
nada pentru acest special eve
nim ent Lansarea va avea foc 
joi, ora 14.30, Ia Magazinul 
„Muzica* din Deva, iar seara, la 
orele 18. va avea toc un spec
tacol de colinde Ia Casa de 
C u ltu ri Prezintă poetul Geor- 
ge Ţămea. Organizatori: Casa x 
de Cultură Deva, S.G. Biblio, 
for S.A. şi Filarmonica Arad. 
(M. BA
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La căpătâiul 
suferinzilor
De peste 21 de ani 

dna Anişca Tomuş lu- '
crează la Căminul 
Spital din Brănişca. 
Datorită priceperii, dă
ruirii, pasiunii cu care 
Se ocupă de cei ajunşi 
Ia grea suferinţă, de 
mai mulţi ani a fost 
numită soră şefă.
■ Coordonează' activi
tatea a 36 de 'infir- 
miere, 20 de îngriji
toare de curăţenie, 12 
cadre medicale. împăr
ţite pe schimburi, au 
măre grijă de cei inter
naţi, Mereu având în 
dna Anişca Tomuş o 
pildă de urmat.

i Ziua de, 3 Defceiftbrie a fost aleasă de 
Adunarea Generală a Naţiunilor lini te, 
în cea de a 47-a sesiune din octombrie 
1,992, pentru a marca solidaritatea inter
naţionala cu persoanele cu nevoi speciale.

Un plus d© înţelegere

- îmi revine deosebita plăcere să adresez, cu 
ocazia Zilei mondiale a persoanelor cu nevoi 
speciale, handicapate, un gând frumos, însoţit 
de sincere urări de fericire tuturor acestor per
soane. : ‘i - , ; "y*"- ~ y i'

După cum se ştie, in cadrul politicii so
ciale a Guvernului României, problema persoa
nelor eu nevoi speciale, handicapât-e, se bu. 
cură de o atenţie deosebită .Dispunem, în acest 
sens, de un cadru juridic generos, • perfectibil % 
fără îndoială, care şi-a propus să reglegnenteze 
acest domeniu, complet neglijat şi trecut sub 
tăcere până acum aproape patru ani.

România depune eforturi constante pentru a 
soluţiona problemele acestor persoane la un ni
vel yare să corespundă cât mâi' mult standar
delor europene şi reglementărilor internaţionale 
în domeniu. V"..'re',- ■ • ■ •• , ■ j

Ca reprezentantă a Guvernului în judeţ, 
Prefectura se va implica Şi de acum înainte în 
acordarea întregului sprijin acestei categorii de 
persoane care au nevoie de un plus de înţele
gere şi afecţiune.

Ing. GEORGEL R.AlCAN, 
Prefectul judeţului 

Hunedoara

Sâ exişti, să ai o 
misiune care să te 

anime
Convorbire cu dna DOINA NELEGA FLOREA, 

director al Inspectoratului de stat teritorial 
pentru persoane cu nevoi speciale, handicapaţi

3-10 fc c a fa k  -  SĂPTAMAIA KMCATĂ PH SM H K

â Surâdeţi celor ce vă cer sprijin!
. •  Interesaţi-vă sincer de problemele lor !
•  Faceţi toţ ce se poate pentru ca accesul la

drepturi să fie cât mai facil! -
•  Ascultaţi-i! Să ştiţi să-i ascultaţi şi să-i incu-, 

rajaţi să vorbească despre dânşii î
s •  Nici o persoană care se adresează instituţiei 

noastre nu trebuie să plece fără maximum de 
informaţii şi fără o stare pozitivă !

Am încercat, prin tot ceea ce conduita noastră a 
derulat, prin modul în care ne.am implicat, con
turând strategia detaliată a fiecărei unităţi pe zile 
(uneori, pe luni şi ani), prin asistenţa de caz a- 
supra căreia am zăbovit mai puţin, dar totuşi am 
încercat: •  Să-i provocăm •  Să-i aducem pe toţi cri 
care vin în contact cu noi •  Să ştie să fie liberi de 
preconcepţii, să aibă curaj şi siguranţă,* să înveţe 
sensul datoriei şi dăruirii, să vrea să-şi pună în va
loare-posibilităţile, să încerce să comunice în pro
funzime, să fie toleranţi şi să se adapteze cu su
pleţe împrejurărilor, să protejeze şi să aline pe cei 
aflaţi în nevoie.

în  competiţia firească cu toate celelalte forţe am 
dorit şi dorim să fim cei mai buni. Oricine, rătăcit 
într-o pădure, urmăreşte cu neostenită energie o di
recţie oarecare, descoperă un drum nou.

— Să discutăm despre nevoi şi perspective.
— în acest moment nevoile judeţului sunt clare : 

•  Centre de reabilitare zonale cu ateliere protejate •  
•Preluarea de către agenţii economici doritori — în 
baza Legii sponsorizării — în administrare a unor

Şanse egale de 
împlinire tuturor

cetăţenilor
Ştim .că lumea noastră are obligaţia mora

lă de a descoperi atent şi de a sprijini până la 
graniţele imposibilului pe toţi cei deficienţi. 
Ştim că dincolo de terapia genetică şi cea so
cială, este necesară o terapie morală. Şi noi, 
ca instituţie judeţeană, suntem atenţi lâ această 
misiune. • , .

S-a realizat mult pentru viaţa persoanelor 
dezabiMtate în cej aproape patru ani de la 
revoluţie. Suntem convinşi că stă' în puterea 
noastră, a*tuturor românilor, să. oferim şanse 
egale de împlinire tuturor cetăţenilor. Şi în 
acest domeniu este ceva de binecuvântat în 
alcătuirea noastră ca n a ţie : faptul că voim să 
fim altceva şi pijtem şă fim altceva. /.

Dorim cu prilejul săptămânii lor festive 
tuturor persoanelor care au avut neşansa să 
reprezinte eşalonul erorilor genetice şi accident 
ta le  — să caţţjfk,- şi să-şi construiască cu 
forţa specială propria demnitate, să fie convin
se, în acelaşi timp că şi noi, — toţi ceilalţi — 
nu suntem, nu putem şi nu vom fi nepăsători 
faţă de condiţia lor umană.

Ing. COSTEI. ALIC, 
Preşedintele Consiliului 
judeţean Hunedoara

Trei ani de activitate

'— Ne întâlnim dirt nou, cu prilejul Zilei dedicate 
persoanelor eu nevoi speciale. Să punctăm astăzi 
câteva din esenţialele funcţii ale instituţiei pe care o 
conduceţi şi realizările celor trei ani.

-— Ceâ măi importantă funcţie este cea existen
ţială, pentru că important este să exişti şi să ai o 
misiune care să te anime. îmi permit să spun că, 
diricolo de "obstacolele pe care le* întâmpină orice nouă 
„punere în operă", ne bueuţă faptul că am avut dă 
luptat, că ne-a fost âproape sensul luptei şi am în
vins — suntem o instituţie prestigioasă. O prezen
tare sintetică vă poate evidenţia la maniera obiectivă 
ce ş-a întâmplat în aceşti trei ani în domeniul pe 
care îl coordonăm .‘Eu voi adăuga doar faptul că nu 
ne.am risipit în cei tpei ani, n-am lăsat ca lucrurile 
să HCcurgă de la sine. Deşi n-am avut specialişti în 
donfeniu, am selectat repetat personalul până am 
format o echipă bună — aşa sună evaluarea ministe
rului coordonator. Am pus lâ dispoziţia Acesteia 
„sociologiceşte" toate mijloacele posibile astăzi în 
România pentru a realiza'o „adevărată relaţie cu ai 
blidul" şi suntem pentru aceasta apreciaţi în ţară. 
Strădania noastră este să ştim să-i auzim, să lumi. 
năih calea celor ce ne caută pentru a le fi cât mai 
simplă şi dătătoare- de armonie. Nu este o vorbă în 
vânt. Regulile de conduită ale personalului nostru 
sunt

Centrul dc pedagogie şi terapie socială 
Simcria: .tinerii au cele mşi bune condiţii de 
instruire.

obiective sau construirea acestora •  Colaborarea sub
stanţială între instituţiile

Viitorul depinde de «
cu atribuţii sociale.

depinde de ce s-a făcut până acum şi
de dorinţa factorilor de decizie de a lăsa să lucreze 
o concepţie nouă în domeniu — în care desigur pare 
util să discutăm de un standard minim admis, de ţin* 
cadru general legislativ pe baza căruia fiecare judeţ 
să-şi contureze propria strategie — şi ia capitolul 
resurse şi ea mod de rezolvare, a problemelor. Un 
accent pe agenţii particulari, pe descentralizarea ac
ţiunii sociale, după o prealabilă formare a perso
nalului, este iarăşi o chestiune importantă. Cam 
aici se situează viitorul nu prea îndepărtat.

— Şi, în sfârşit, pentru că ne aflăm in contextul 
sărbătoririi Zilei persoanelor handicapate — mesa
jul dumneavoastră' este... ‘V

— Persoanele handicapate nu au nevoie, de miţă, 
ci de un sprijin interesat şi demn acordat de mem. 
brii societăţii. Pe de altă parte, ele însele merită 
să-şi construiască această demnitate * — prestigiul 
personal — pentru care, înainte de toate, trebuie'să 
lupte singure. Sărbătoarea Crăciunului şl Noului. 
An să dea tuturor mai mult decât o speranţă !

Cămjn Spital Brănişca. Celui ajuns la su
ferinţă i*se aplică tratamentul la pat.

înfiinţat în Decembrie 1990, Inspectoratului j-a 
revenit misiunea organizării sistemului unitar de cu
noaştere .a problemelor economice, medico-sociale, 
profesionale, familiale ale persoanelor cu nevQi spe. 
riale, ale handicapaţilor ; asigurarea — împreună cu 
organele locale interesate — a acţiunii de reabilitare 
şi integrare socială a persoanelor handicapate — pre
zente în familii şi ..instituţii; îndrumarea, controlul, 
şi coordonarea activităţii instituţionale speciale, re
profilarea acestora în baza' nevoilor judeţului; con
ceperea şi coordonarea programelor educaţionale re
cuperatorii, integrative privind familia şi persoana 
deficientă ; realizarea prestaţiilor prevăzute de lef[islâ- 

; ţia în domeniu pentru persoana handicapată, ana
lizelor de caz, studiilor şi sintezelor, propunerilor 
legislative.

In judeţul Hunedoara aqeastă activitate încărcată 
de umanism se realizează p rin :

•  Cămine de bătrâni: Geoagiu (81 locuri), Lonea
(150 locuri), Brad (55 locuri). . :

•  Cămine spital: Brănişca (120 locuri),.
•  Centre de recuperare prin educaţie şi terapie 

socială: Peşteana (100 locuri), Săeel (200 locuri), Si- 
meria («0 locuri), Păclişâ (151- locuri). -

< ' în* acelaşi timp, asigurăm în permanenţă asis
tenţa socială, ■ juridică, de caz iş domiciliu sau la ni
velul instituţiei, ’ orientarea socio-prdfesională, pro. 
fesionalizarea, pregătirea pentru integrare, cercetarea 
pieţei muncii şi plasârea forţei de muncă cu capaci
tăţi restante modelabiăe ; servicii de analiză Şi spri
jin social concretizat prin protejarea, acordare de 
priorităţi şi acces liber la viaţă' comunitară, ?*ccreere, 
educaţie şi cultură, ajutor material- ?

Prin munca încărcată de dăruire â  personalului 
din unităţi, numărul prestaţiilor a crescut an de an. 
De la 100 la sută în 1990, la 350 la sută anul acesta. 
Valoarea prestaţiilor a cunoscut, de asemenea, creş
te1? impresionante — de la 100 la sută la 800 la sută 
în 1993. re-V: :
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COOPERATIVA DE INVALIZI 
„PROGRESUL4* DEVA

“f
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MAGAZINUL „REGINA" 
din Băiata, nr. 25, comuna Şoimuş

]
str. Cuza Vodă, nr. 37 ,

Scoate Ia licitaţie pe data de 21. XII. 1993, J 
I  ora 10, chiria conform Hotărârii UCECOM nr. I

116/1992, pentru spaţiile din bdul Deccbai, bl. I  
N şi D parter. i

Licitaţia va avea loc la sediul cooperativei. I 
Relaţii suplimentare la telefonul 61 31 29. .

(1061967) |

m

i
en gros şi cu amănuntul
•  faianţă
•  gresie
•  camere auto /  .
•  sobe de teracotă 
Program: 11-15, telefon 62 54 46.

(1061394)

I
S

I*
I% ' ,

! .

!:
%

!

KARMINA IMPEX COM S.R.L. 
D E V A

bdul Decebal, bloc B (parter), 
lângă Cinematograful „Patria44 

VINDE EN GROS ŞI EN DETAILLE: 
congelatoare 160 1 — 395000 lei

•  congelatoare 120 1 — 340 000 Iei
•  frigidere 240 I — 290 000 lei 

Cumpărarea se poate face şi cu plata în
rate.

Stimaţi cumpărători, magazinul nostru vă
I aşteaptă. (1061963)

La 1 Decembrie 1918, 
înaintea plecării la 
Alba Iulia, un grup de 
săteni a plantat în 
curtea bisericii din 
Peştişu Mare un ste. 

; jar. : :-v - - ': f.v::

Stejarul din 

curtea bisericii

Au . trecut de atuncî 
75 de ani, iar dacă 
oamenii nu mai sunt, 
stejarul a rămas ne
clintit, mărturie a t ă 
cutului. - V,

Ziua de miercuri, 1 
Decembrie 1993, â fost 
şi prilejul cu care 
preotul Dorian. Oneţ a 
ţinut aici, lângă bă- 
trânul stejar, o slujbă 
religioasă în cadrul 
căreia s.a aplicat o 
placă comemorativă in J 
cinstea tuturor celor * 
care au făcut posibilă 
marea unire.

SANDA CAŞVAN, 
colaborator

£ a  A x a d l  £ a  A t a d !

câştiguri:
- I AUTOTURISM NOU OI TTIT
- I TV COLOR
- t FRK11DF.R

Au ma! rămas 2 săptămâni până la 
TOMBOLA SABA, din 22 decembrie 1993.

T
rcot

care 
le suma

Regulament:
- Înscriu la circuitul-de întrajutorare, indile-

-----depuşi şi varianta solicitata participa la
tragerea la sorţi pentru cele 3 premii ce le acorda SABA.

Tragerea va avea loc in dau de t t  decembrie 1993 pe 
baza numerelor de cbitan|a în aud public.

^Circuitul de întrajutorare SABA continua ta scrierile la

iun sume între 25.090 - 500.000

—.rai
sediu după următorul sistem:

se dep ______________
M zile se câştigi de 4 ori suma depuşi.

upl u____
I. VARIANTA I

lei, iar dui ________  ______________
.ANTA 11 ~ ** depun sume intre 2$:009 lei - 

500.Oi■ iei, iar dup! 90 de zile calendaristice se câştigi de 8 
ori suma depuşi.

3. VARIANTA III se depun sume între 25.000 lei -
I  r t l n  r > o ln n t( n ie la » i< v «  < •«  -500.040 lei, iar dup! 120 zile calendaristice se ibtiae de 12 

ori suma depuşi. La toate variantele se percepe un comision 
de 6% din suma depuşi.

ATENŢIE: Totf cel 
ceilalţi care depui 

TRAJUTORa R^S/

c»re s-au înscris p in i in prezeoi u 
ceilalţi care depun sume la CIRCUITUL DE 
.Î I , ^ ^ ® ***^ S A B A  pâaâ ia data de 23 decembrie 
1993 participi I» tombola.

Tombola nu afecteâzl premierile de la variaatete ta cart 
s-au înscris.

SABA vi aşteaptl silnic, între orele 8,00-20,00. limbat* 
si duminici intre orele 10,00-17.00,4a sediul tiu din Aradul 
Nou, Calea Tiraişorii <vizavi de CEC). v

N O T I F I C A R E
privind intenţia de maj'orare a  preţurilor şi tarifelor 

conform Qrdin M.F. nr. 766/VII. 1993
Data notificării : 19. XI. 1993.

Agentul economic care notifică : 
REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALA 
DE GOSP. COM. ŞI LOCATIVĂ 
HUNEDOARA
Forma de proprietate : DE STAT 
Forma juridică: REGIE AUTONOMĂ 
Sediul — persoană juridică : 
Hunedoara, Republicii, nr. 5 
Numărul din Registrul comerţului:

J. 20/107/1991 
Codul fiscal: 2665280

Beneficiar : Populaţie 
Sediul: Hunedoara, Teliuc, Grhelari 
Destinaţia produsului: 
consum populaţie şi agenţi eco
nomici.

i

Denumirea produsului, 
serviciului

U. M. Preţul sau 
laritul actual

Preţul sau 
tariful notificat

Apă Hunedoara 
Canal Hunedoara'
Tennof. Hd. — En. cumpărată

— Transp. -f distrib.
Total termoficare :: »
CT Ghelari — en. cutnp.

— Transp. -f- distrlb.
Total en. term. CT Ghelari 
CT Teliuc i— Prod. tr. +  distr. 
Apă Teliuc'
Apă Ghelari 
Canal ’lelfatc — Ghelari 
Gunoi Hunedoara 
Gunoi Teliuc — Ghelari

Motivaţia majorării : majorări .............. „.............
materiale; indexări saţarii; creşterea ra tei inflaţiei 

La energia termică livrată populaţiei diferenţa pes 
ţionată de Bugetul local.

lei/U.M. lei/U.M.

Pop. Ag. ec. Pop. Ag. ec.

mc 45 130 75 300 -
mc 9 13 25 48 -

Gcal. 5600 5600 5820 10563
»» 3180 3180 4033 4633 •' 1
tr 8780 8780 10453 15196
ti 23984 23984 33200 33200
tt 2620 2620 3140 3140
„ 26604 26604 36340 36340 1 '
tt 27021 27021 36097 36097

mc. 83 100 219 264
mc. 100 300 342 1026 1

»* 9 13 18 25
-. tt 1150 2000 1900 3240

1150 2000 3412 3412

pbste 9 000 Gcal va fi subven-

—

MIERCURI, 8 DECEMBRIE
R T L

7,00 Magazin.matinal; 10,00 Şeful; 11,00 
Frumos şi bogat; 13,00 Mâgazinm amie
z ii ; 13,30 Sprjngfiekj. Story ; 14,20 ̂ Cali
fornia C l a n 15,10 -Vremea dorinţei ; 16,00 
Ilona Chrişten ; 17,00 Hans Meiser ; 16,00 
Cine e şeful aici ? ; 18,Î30 O afacere de
familie; 19,00 Chemarea inimii ; 20,10
Exploziv — magazin ; ■ 20,'40 Vremuri 
bune, vremuri re le ; 21,15. Fotbal: Wer- 

' der Bremen — Anderlecht Bruxelles; 23,10 
Stern TV —“ magazin ; 23,40 Fotbal. Liga 
Campionilor (rezumatele meciurilor); 0,15 
Gottschalk Show ; 1,00 Âlaska.

EUROSPORT
9.30 Aerobic ; ■ 10,00 Patinaj artistic ;

11,30 Teniş: Finala Cupei Davis; 13,00 
Fotbal: Eurogoluri. Campionate naţiona
le europene; 14,00 Tenis. Retrospectiva
sezonului. AŢP şi a Cupei , Davis ; 16,30 
Fotbal american N FL; 18,00 Magazin
olimpic.1 Drumul spre Lillehammen; 19,30 
Călă.rie ; C.M. de sărituri din Bordeaux 
(Franţa); 20,30 Ştiri'sportive 1 ; 21,00 Box 
C.M. şi~C. E .; 23,00 Moto: Magazinul 
Sporturilor cu m otor; 0,00 Fotbal. Liga 
campionilor. Cupa UEFA — re tu r ; 2,00 
Ştiri sportive 2.

* TNT & TOONS
-10,00 Desene animate ; 21,30 A 69-a bă

tălie (f. 1940); 22,45 Cei trei tovarăşi (f. 
1936); 0,40 Prizonierul (f. 1933); 2,00 Fur
tună în permisie (f. 1933); 3,30 Rendez. 
vous (f. 1935); 5,15 Eroi' de 'vânzare (f.'
1933). . .

ITALIA 1 * *
7.30 Bună dimineaţa ; 11,15 Starsky şi

Hutch ; 12,15 A-Team ; 13,15 Aici Italia ; 
.13,50 Deşeine anim ate; 15,30. Nu e la
R A I; 17,30 La ordine, tată ; 18,00 Uno- 
mania ; 18,30 Mitic ;. 19,00 Supervicky ;
20,00 Willy; 20,50 Radio Londra ; 21,05
Karaoke ; 21,35 Film ; 23,40 Film ; 1,40
Aici Ita lia ; 2,25 Radio Londra; 2,40
Starsky şi Hutch;, 3,30 A-Team.

RETE 4
■■7,30 Seriale; 11,30 Febrele iubirii; 

12,15 Când vine dragostea ; 13,00 Celeste ;
14,00 Drumuri; 15,30 Prima iubire ; 16,30 
Doamna în roz; 17,00 Adevărul; 17,45 
Noul joc aji cuplurilor; 18,35 Cu adevărat 
f rumoasă ; ţlS;4Ş Locul comun ; 20,00 TQ 4 
— ştiri ; 1 20,30 Punctul de plecare; 21,30 
■Milagros; 23,30 Radio Londra ; 23,40 Fil
me ; 4,10 Murphy Brown ; 4,45 Baronul ; 
5,35 Dragnet.

JOI, 9  DECEMBRIE
R T L

7,00 Ştiri şi magazin matinal ; 10,00

Cupele europene ; 1,00 Karting. Retro
spectivă.

• TNT & TOONS
10^0 -DeŞene 'animate,; 21,30 Doreşte-,

. m ă ! (f. 1947); 22,45 Z bc^ă . cu mine !
(f.~ 1963); 0,50 Te rog, crede-mă ! (f. 1950);.
2.30 Dă-irii inima ta (f. 1936); 4,107Nii-mi 
măi da drumul I- (f. 1947).

ITALIA 1
7,30 Bună dimineaţa ;. 12,15 A-Team ; 

13,15 Aici I ta lia ;-  13,50 Desene animate;
15.30 Nu e la-RAÎ ţ 17,30 La ordine, ta
tă ;  18,00 Unomania.; 18,30 Mitic; 19,00 
Supervicky ; 19,30 Bayside school; 20,00
Willy;- 20,50 Radio Londra ; 21,05 Karao-

T V- S A T T
Şeful ; 11,00 Frumos şi bogat; 12,00 Pre
ţul e fierbinte ; 12,30 Duelul familiilor;
13.00 Magazinul amiezii; 14,20 California
Clan ; 15,10 Vremea dorinţei ; 16,00 Ilona 
Chrişten ; 17,00 Hans" Meiser; 18,00 Cine 
e şeful aici ? ; 18,30 O afacere de fami
lie; 19,00 Chemarea inim ii; 20,10 Ex
ploziv — magazin ; 20<40 Vremuri bune, 
vremuri re le ; 21,15 îngerul moiţii (f. a, 
SUA); 23,15 Hans Meiser- — Special ; 0.15 
Gottschalk; 1,00-L.A. Law.

EUROSPORT
9,30 Aerobic ; 10,00 Gimnastică ritmică 

Concursul" internaţional din Corbeil (Franri 
ţa); 11,00 Aerobic. C.E. din Birmimgham 
(Anglia); 12,00 Maratonul oraşului Chi- 
câgof 13,00 Fotbal. Cupele europene;
15.00 Biliard artistic ; 17,00 Curse de ca
mioane; 18,00-Hochei pe gheaţă. 'NHL .;
18,30 Auto ; f9,00 Euroschi. Mag.; săptămâ
nal ; 20,30 Ştiri sportive ; 21,00 Box. C.M. 
şi C.E. ; 22,00 Automobilism ; 23,00 Fotbal.

ke ; 21 35 Beverly Hills ; 22,30 Melrose
Place; 23,40 Film; 1,40 Aici Italia; 2,25 
Radio Londra; 2,40 Starsky şi Hutch"
;  . RETE 4

7,40 Seriale. 10,00 .Suflet pierdut ; 11,00 
Soledad ; 11,30 Febrele iubirii; 12,10
Când vine dragostea ; 13,00 Celeste; 14,00 
Drumuri ; 15,30 Prima iubire; 16,30 Doam. 
na în ro z ; 17,00 Noul joc al cuplurilor ;
17,45 Adevăfuf; -18,35 Cu adevărat fru
moasă f  18,45 Locul comun ; 20,30 Punc
tul de plecare ; . 21,30. Micaela ; 23,30 Ra. 
dio Londra ; 23,40 Filme; 4,35 Baronul ; 
5,25 Dragnet.

VINERI, 10 DECEMBRIE
R T L

. 7,00 Magazin m atinal; 10,00 Seriale ;
14,20 California Clan ; 15,10 Vremea do
rinţei ; -16,00 Ilona Chrişten; 17,00 Hans 
Meiser ; 18,00 Cine- e şeful aici ? ; 18,30
0  afacere de familie ; 19,00 Chemarea
inim ii; 20,10 Exploziv — magazin ; 20,40-

V'remuri bune, vremuri...; 22,15 Sceni
populare ; 22,45 ’O căsnicie ciudată^; 23 
Show-uri ; 1,00 Hai, băieţi! (f. erotic]
2.30 Vampiriţa Nocturnă;-3,55 M — 
gazinul bărbaţilor ; 4,25 Cotonogarul. -

EUROSPORT
9.30 Aerobic; 10,00. Călărie. C.M; d l 

sărituri din Bordeaux (FTahţi^; lljW 
Euroschi — Magazin; 12,00 Patinaj vit®» 
ză. C.M.; 13,00 Fotbal. Cupele europen'
15.00 Automobilism. „Cursa campionii
16.00 Hochei pe gheaţă. NHL ; 17,00 MS*
gazin olimpic; 17,30 Patinaj
C.M. juniori; 19,30 Sporturi cu motop|
21.00 Darts. Lupte irlandeze ; 22,00 AuiCfr
mobilism ; 23,00 Box C.M. şi CJ5.;_ 
Fotbal amencân. N FL; 1,00 Hochei p* 
gheaţă. NHL. . ’ <

TNT & TOONS
10,00 Desene anim ate; 21,30 Dumne

zeu mi-e copilot (f. 1945); 22,40 Tranda», 
firul meu irlandez cel sălbatic (f. 1947)1 
0,35 încă o zi (f. 1946); 2,15. Doi ţipi diia 
Texas '(ti- 1948); 4,00. Ora, locul şi... fatfi 
(f. 1946).

ITALIA 1,
7.30 Bună, dimineaţa; , 11,15 StarslîJ

şi Hutch ; 12,15 A-Team; 13;15 Aici Itâ*
lia ; 13,50 Desene animate; 15,30 Nu e Îs 
RAI ; 17,30 La ordine, tată; 18,00 Uno. 
mânia; 18,30 Mitic; 18,55 Ştiri; 19,00 
Supervicky; 19,30 Bayside school; 20,00 
Willy ; 20,50 Radio Londra ; 21,05 Karao
ke ; 21,30 Filme; 1,40 Aici Italia; 2,99 
Radio Londra ; 2,40 Stafsky şi Hutcîpţ
3.30 A-Team ; 4,15 Baby sitter.

RETE 4
7.30 Seriale ; 9,30 Cenuşăreasa ; 10,00

Suflet p ierdut; 11,00 Soledad ; 11,30 Fe
brele iubirii; 12,15 Când vine dragostea 4
13.00 Celeste ; 14,00 Drumuri; 15,30 Printa
iubire ; 16,30 Doamna în roz; 17,00 Notâ 
joc al cuplurilor ; 17,45 Adevărul ; 18,35 
Cu adevărat frumoasă; 20,00 TG4; 20,30 
Film ; 23,30 Radio Londra ; 23,30 F iln i|
2.00 Lou Granri 2>30 Film; 4,50 B ari* |
n u l; 6,00 Lou Grant. _  \



V ÂNZ ARI
C l’MPAR A31

•  Vând casă. Deva; str. ,
Ştefan O. losif,' 8, după 
orele 16. {1061402}

•  Vând apartament două 
camere. Tel. 620775.
•r (1061672)

Cumpăr forinţi şi bu. 
telie normală, 50000 le i 
Tel. 641133. (106*515)

•  Vând frigider Arctic 
lflO 1, aragaz modem, preţ 
negociabil. Tel. 615743.

(1061675)
•  Vând (schimb) aparta

ment două camere cu gar
sonieră plus diferenţă. Tel. 
«12028. (1061688)

•  Vând chitanţe Cari tas 
septembrie — 20 00# lei 
bucata. Tel. 618399.

(1061691)
•  Vând. televizor color, 

frigider mie, congelator 
mic, aparat ultraviolete 
Solari um, cuptor eu micro
unde. Tel, 612403;

(1061643)
•  Vând garsonieră două 

eamere, preţ convenabil. 
Telefon 617387.

(1061698)
•  Vând Dacia 1300. Hu. 

nedoara, telefon 711437.
(1061718)

•  Vând casă cu etaj, vie, 
grădină. Peştişu Mare, 28.

(1061671)
. •  Vând blănuri nutrie, 
«găsite pentru mantou. 
Telefon 618651.

(1061670)
•  Vând Alfa Romeo 90, 

ipjecţie benzină, 140 CP, 
8500 c.c., 118 000 Ian, com-

; plet electronizată, stare 
foarte bună, consuni mic 
de benzină, 9500 DM ne
gociabil. Informaţii tele- 

■fon 716842, zilnic 9—19.
(1061716)

•  Vând apartament două 
. Camere în Crlşcior, str. 
j-Minerilor, nr. 29. ap. 4, 
-preţ 3 500 000, negociabil.

(1061715)
• •  Vând Lancia Fiat, preţ 

1000 DM, negociabil. Tel. 
•f®S#4i#3, : (1061683)

r *  Vând camion Meree- 
ş des, 7,5 t, camionetă Mer- 
; eedes 3,1 t  şl Fiat Ritmo 
j Biesel, Înmatriculat, mo. 
tar defect Telefon 724026,

; Orele 10-18, 616735. orele 
*8-22. (1061677)

•  Vând videoplayei Fu- 
nai. Telefon 623593.

(1061694)

♦  Vând sau InebL 
riea spaţiu pentru pro
ducţie sau depozit şi 
*900 mp teren aferent 
T el 614886, 612661. o. 

9-17. (1061695)

•  Vând rulotă auto, preţ
negociabil. Informaţii te l  
881956. (1061699)

•  Vând ladă frigorifică 
cu cinei sertare 060 1). In
formaţii tel. 614218

0061701)

•  Cumpăr post telefonie.
Informaţii 611659, după ora 
17. 0061704)

•  Vând. foarte convena
bil AltO 10 nou, 4x4. In
formaţii te l  641522, în zi
lele lucrătoare, între orele 
8—16 (1061710)

•  Vând televizor colos* 
Sa ba. Deva, te l 6211$, 
după ora 16.

(1061712)
•  Vând certificat în

matriculare Opel Tele
fon -098/921055-.--.

O061724)
•  Vând chitanţe Caritas,

formulare Vieria, aragaz, 
hulii Dacia. T el 624562, 
626779. (1061726)

•  Vând computer IBM 
PS/1, monitor color. Ire 
formaţii Brad, str. DacBor, 
bL 13, ap. 11.

. (1061725)
•  Vând . apartament 2

camere. T el 626022. »
(1061727)

•  Vând camionetă Mer
cedes Diesel 3,5 tone, preţ 
negociabil tel. 718383.

(1060898)
•  Vând cazan ţuică,

nou, capacitate 300 litri. 
Informaţii tel. 715613, ore
le 16—22. (1060694)

•  Vând urgent şi foarte 
convenabil autoturism La
da 2104, break, 85, înma
triculată. Tel. 712339.

(1060895)
. •  Vând spaţiu comercial 

central încălzire centra
lă. Hunedoara, telefon 
713999. • (1060900)

•  Vând apartament 2 
camere, zona gării, tele
fon 716167, după ora 20.

(1062051)
•  Vând apartament ‘2 

camere, chioşc, maşini tri- . 
cotat; maşină cusut Trip- 
Ioc. Tel. 712433.

(1062052)
PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, pe numele Voinea 
Eugenia, eliberată de ME. 
ROPA Hunedoara. O de
clar n u li

(1060896)
•  Pierdut autorizaţie nr. 

6483, din 11. V. 1992, pe 
numele Petrovifci Elîsabeta» 
eliberat# de Consiliul Hu
nedoara. O dedan nulă.

> (1060897)
•  Pierdut borsetă cu ac. 

te  personale zona gării 
Deva. Recompensă. Tele
foane 615049, 623535,

(1061709)
fNCHIKTFRt

•  Caut pentru închiriat 
garsonieră , confort unu, 
sau apartament Hunedoa
ra sau Deva; central. Tel. 
724232, 724251.

(1060899)
•  Caut apartament de 

două camere pentru In. 
chiriat. Telefon 617418.

(1061719)
OFERTE DE 
SERVICII

•  Caut femeie îngrijire
doi copii. Deva, telefon 
623409. (1061969)

■ DIVERSE • -
•  Cu autorizaţia 8433/

S C. MAGtKA -  IMPEX S.R.l. BRAŞOV
PROGRAMUL PLĂŢILOR IN CADRUL 

SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE .Hl 1r a l i1 ^
1 O

s El miercuri, 8 decembrie — chitanţele nr. 
4337—4358.

•  joi, 9 decembrie — chitanţele nr. 4359 
— 4382.

Plăţile ae efectuează la Hanul „Bucura** 
Haţeg.U

1993," emisă de Consiliul-  
judeţean Hunedoara, s-a 

. deschis activitatea inde
pendentă, reprezentată prin 
Orşa Mariana, din Deva, 
Minerului, 38/19, eu obiect 
de dctlviţate comercializa, 
re porduse alimentare, in
dustriale. cafea, dulciuri, 
răcoritoare îmbuteliate, în
gheţată, ţigări. (1061674)

•  La autorizaţia 6842, 
aparţinând domnului Popa ■ 
Gheorghe, ţlin Hunedoara, 
bdul Dacia, nr. 10/24, s-a 
suplimentat obiectul de 
activitate eu prestare ali
mentaţie publică f#ră bău
turi alcoolice şi comercia
lizare legume, fructe, flori.

(1061521)

COMEMORĂRI
•  Cu inimile sângerânde 

de durere şi dor, părinţii 
Oiaraşu Dorina ş i . Gheor
ghe, fiica Izabela, soră, 
cumnatul şi. nepot», amin. 
teşe că au trecut doi ani 
de la  nedreapta dispariţie 
a celei care a fost şi va 
rămâne pentru totdeauna 
în sufletele noastre

L1UANA
Nu te vom uita nicioda

tă / Că ne-ai fost mâna 
cea dreaptă/ Dtunnnl Dum
nezeu cel Sfânt/ Să-ţi dea 
odihnă-» mormânt / Iară 
maica lui cea bună/ Sâ 
iţi dea multă lumină,

(1061705) -

•  Azi, 8 decembrie, 
se împlineşte Un an 
de când bunul nostru 
soţ ş i; tată 0";:

VIOREL MARIŞ
ne-a părăsit pentru 
totdeauna

Lacrimile noastre şi 
Umile eternităţii ii vor 
străjui mereu mormân
tul. Dumnezeu să te 
odihnească In p e d  
Nu te vom uita . nici
odată. Irina şi Ciprian 
Mari#.

____________ (1661665)

•  Pios omagiu şi 
neştearsă amintire fra
telui şi cumnatului 
nostru

VIOREL MARIŞ, 
de la a cărui trecere 
în eternitate se îm
plineşte un an. Fami
lia lordache.

(1661665)

•  Se împlineşte as
tăzi, 8 decembrie 1993, 
un an de tristeţe şi 
dor de când m-a pă
răsit dragul meu nepot

VIOREL MARIŞ 
(LELU) 

din Deva.
Te plâng toată via

ţa Şi te voi striga me
reu să te întorci, că 
pierderea ţa o simt 
amar.

Odihneşte-te în paee!
Unchiul Cornel Ro

tea. * (1061729)

•  Regretatul nos
tru prieten şi naş 

VldR EL MARKj,
care a trecut hotarele
veşniciei în urmă cu 
un an, ne aminteşte 
cât de efemere sunt 
toate în viaţă. Ne ru
găm Bunului Dumne
zeu să-i dea odihnă 
veşnică. Familia Pan
dur» (1061665)
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Aduce la cunoştinţa
şi persoanelor fizice e i  va emite şi pane în |

•  Un gând frumos 
în amintirea naşului 
nostru ,

VIOREL MARIŞ,
la împlinirea untd ap 
de la deces. Finii, fa
milia Stancău.

(1061685)

vânzare acţiuni CREDIT BANK, în valoare de* 
10 000 lei o acţiune. {

Pentru a deveni acţionar, limitele minime | 
sunt următoarele :

I
— 1000 acţiuni -în valoare de -10 000 000 

lei pentru persoane juridice; |

I
— 100 acţiuni în valoare de 1 000 000 tei | 

pentru persoane fizice.
I

I
I

Cererile de subscripţie se vor difuza soli- * 
citanţilor ia  Sucursala CREDIT BANK din |  
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 13, telefon 611853. |

Se ofeţă posibilitatea depunerii contra va- j

I

kw» acţiunilor astfel:

a) integral la data subscrierii; I

DECESF b) 50 la sută la data subscrierii, iar dife 1

•  tn urma unei 
scurte dar grele sufe
rinţe, a ; trecut în ne
fiinţă, ia numai 40 de 
ani, în 6. XH. 1993 

EMiUAN IGNA 
Soţia, fiiea, fratele, 

comnata şi nepoata, 
mama fi socrii rămân 
jfemângâiaţi în faţa 
nedreptăţii. Să-i fie 
ţărâna, uşoară.

(1061713)

renţa In două rate egale, una până la I 
31 decembrie 1993, iar cealaltă până la . 
12 martie 1994. |

De la data încasării sumelor subscrise, { 
devin acţionari Ia CREDIT BANK, ; 

beneficiind anual de dividende proporţional ! 
eu cota de participare Ia capitalul soeiaL

I

CREDIT BANK prin Sucursala Deva plă- j  
teste importante dobânzi pentru depozitele In j

Colectivul Şcolii ge- 
nr. 6 Deva este ■»- 

lături de dna praf. Zeller 
Voichiţa la  greaua încer
care pricinuită de pierde
rea fratelui său. Sincere

I
lei, instituţiilor financiare de credit, ahe Insti
tuţii, agenţi economiei şi persoane fizice, în- I 
cepând cu 57 la sută pentru primele 3 luni; fi2 . 
la sută intre 3 şi 6 hm»; 65 b  sută intre 6-12 j 
luni, iar peste. 12 luni 68 la sută. •

Rebţii suplimentare ,Ia telefonul 611853,1 
j  Deva. (874) j

(1061707)' ,

I
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i  s.c. METRO-MOBILA SRL» cu sed iu l In Deva-
S SAntohalm, nr* 3 1 A lcomplex EUROVENUS - intersecţie Hunedoara} 

vă oferă un bogat sariimeot de mobilier (holuri, canapele, colfare, 
fotolii, bucătării, sufragerii, dormitoare, birouri, comode, vitrine.|W lUilUlI *«* I.ll - ICI «HM?/ piVbUUŞ pvaiv AW Uivwvro w, uivvuvw

SE import, corpuri de iluminat, televizoare, radiocasetofoaue, frigidere, 
. —  * ’ -•*---- --------------- decorări interioare.

O
s

mon-
D
Z
2

<

|  S .c .  METRO-MOBILA s»u..Sigurt transportul şi
2  tNol mobilei la domiciliul clientului.

^  Program zilnic între orele 9-17, duminica 9-13.

I Informaţii suplimentare la fce!.095/626294; 095/621386

SALONUL MOBILEI •  SALONUL MOBILEI * SALONUL MOBILEI
C tesm u
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