
Trăim sub semnul in
certitudinii. Nu ştim dacă 
în iama care şi-a făcut 
zgomotos apariţia înainte 
de vreme o vom scoate la 
capăt cu toate cheltuielile 
care ne aşteaptă. Luna 
decembrie cu sărbătorile 
ei ar trebui să fie luna 
cadourilor şi a bucuriei, 
alături de cel dragi. Dar 
ce să le oferi de Moş Nicp- 
lae sau. Moş Crăciun când 
preţurile mărfurilor (nu în
totdeauna de calitate) par 
a fi numere de telefon?

Acestea şi altele sunt 
necazurile celor mai feri
ciţi dintre noi. Da, ferii 
citi, pentru că sunt şi oa
meni care pe lângă aceste 
probleme au şi povara u- 
nor boli grave, a singură
tăţii sau a şomajului. Mai 
sunt oameni a căror viaţă 
de familie se risipeşte ca 
cioburile unei oglinzi spar-

în perioada tranziţiei
te. Pentru că şi viaţa de 
familie pare lovită de a- 
cel geniu al răului. Azi 
tot mai multe familii se 
destramă, procesele de di
vorţ deţinând primul loc 
în activitatea judecătoriilor. 
Lor li se adaugă alte ca
uze, generate tot de sepa
rarea cuplurilor (împărţi
rea bunurilor, încredinţa
rea minorilor sau scanda
luri, loviri, insulte). Se 
distrug vieţi, se pecetluieşte 
în foărte multe' cazuri vi
itorul copiilor, ca să nu 
mai vorbim de suferinţa 
acestor suflete nevinovate.

E îngrijorător numărul 
'mare al divorţurilor. E 
adevărat c&. în epoca abia 
apusă multe cupluri rezis
tau dueându-şi viaţa pre. 
cum câinele cu pisica, dar 
pentru că unul sau ' poate 
amândoi erau „cineva* şi 
riscau să-şi piardă poziţia.

Acum acesţ risc du mai 
există, dar nu poate fi 
singurul motiv al divor
ţurilor. Fireşte că sărăcia 
oamenilor aţe şi ea o con
tribuţie esenţială. sub po. 
vara ei mulţi oameni a- 
brutizându-se. Dar cu ge
neraţii în urmă sărăcia 

-nu constituia un motiv. 
Mulţi dintre noi mai au 
nostalgia cătunelor sau 
chiar â satelor copilăriei 
noastre în care nu se po- 
menea vreo familie destră
mată. Iar atunci când in 
mod excepţional se în
tâmplă aşa ceva, faptul 
pra blamat de întregul sa t 
Dar şi această tradiţie ca 
atâtea altele s-a dus, nu 
mai e la modă. Vechilor 
obiceiuri le-au luat locul 
altele' noi, de împrumut. 

Dacii principala - cauză, 
pentru care mulţi tineri 
care se iubesc nu se pot

căsători, e de natură eco
nomică (de unde casă? de 
unde mobilă şi tot ce mai 
trebuie unei gospodării?), 
divorţurile au mai multe. 
Mai ftecverite sunt cele 
deja amintite, cărora li se 
adaugă infidelităţile, alco
olismul, manifestările vio
lente şa. Dar .indiferent de 
cauze se proiectează o rea
litate tristă şi îngrijoră
toare prin amploare. Fa
milia, această instituţie 
care ar, trebui să fie sfântă, 
a intrat într-un con de 
umbră. O societate bolnavă, 
zguduită de convulsii era 
firesc să alterez^ şi rela
ţiile dintre membrii săi. 
Cel mai dramatic se re
simte această alterare în 
cadrul cuplurilor. Dar a- 
ceastă corelare acţionează 

VIORICA ROMAN

(Confirmare In pag. a 2-8)

înot în miez de iarnă
Dacă Diana Ursu, -  ie- Roxana, Giovana, Florin, 

tiţa cu ochişori verzi din Biancâ. Diana, Andrei 
clasa a Ii-a C a Şcolii sunt în lurriea lor, unii 
Generale Nr. 2 Deva, nu înotând fără plută, alţii 
m-ar fi invitat s-o în- strădumdu-se să renunţe, 
soţesc la cursul de înot. la ea. Aşadar, aici la S 
n-aş fi ştiut că în cen- grăd niţâ din centrul o- i 
trul oraşului reşedinţă de raşului, unde colectivul 
judeţ există o grădiniţă probează o autentică per- 
prevăzută cu bazin de formanţă a răbdării în 
înot, cu apă caldă, în educarea copiilor şi unde. 
care zeci.de copii dm în ultimii trei .ani, s-a 
municipiu se iniţiază In investit dragoste de pă
ş ită  înotului. Atmosfera rinte In sufletele unor 
-pe care am întâlnit-o în micuţi, aduşi aici pentru 
încăperea bazinului de ,a socializare de la casele 
Grădiniţa cu Program de copii din Bretea Strei 
Prelungit Nr. 7 Deva — şi Orăştie, aici, deci, 
căci despre această insti- funcţionează un bazin de 
tuţie este vorba — nu iniţiere în înot. „Bazinul 
poate fi descrisă. Trebuie a fost construit în 1989. 
să fii acolo, să vezi şi de Centrala minereurilor 
să simţi interesul şi bu- Deva. care era firma 
curia copiilor care, după noastră patronatoare şi a- 
o oră şi jumătate de curs. vem o adâncă recunoş- 
de efort aş zice. sub în- tinţă pentru cei care au 
drumarea competentă a făcut o asemenea investi- 
profesorului Comeiiu Că- ţie — ne spune dşoara 
lăraşu şi sub privirile educatoare Mihaela Jula, 
calde ale părinţilor, bu- directorul grădiniţei. Di- 
nicilor sau străbunicilor, mineaţa. bazinul funcţio- 
nu doresc să părăsească nează pentru copiii din 
bazinul. „Azi am o sa. cămin, sub Îndrumarea 

.tisfacţie deosebită. Copiii profesorului Gavaziuc. iar 
şi-au dat drumul după după-masă pentru copU 
numai 2—3 şedinţe de din oraş. Ne străduim să 
iniţiere — mărturiseşte oferim condiţii optime 
profesorul, care. de peste cu apă caldă, energie 
un sfert de veac se o- electrică. într-o perfectă 
cupă de educaţia fizică stare de igienă. Nu ne 
a elevilor din municipiu, este uşor când banii sunt 
Priviţi, Alina şi Bogdan
sunt formidabili!* ASâ- LUCIA LICIU
turi de ei. Flaviu, Radu; ----------- — -■ —,— ——
Ftaluca, Miruna, Sebastian, rConftnuar* in pat •  2-a)
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Sarmizegetusa La poştă sau cent raia 
telefonică oamenii sunt la datorie

Aşa cum am promis Iovănesc şi Avram Albu. 
oamenilor de suflet pen. lese, despre dna Ana 
tru ziarul „Cuvântul li- Corui, oficiantă care a- 
ber* — diriginţi de oficii sigură cartarea operativă 
poştale şi factori poştali a presei şi coresponden- 
— cu prilejul lumânării ţei, dar şi despre cetă- 
premiilor la concursul ţenii pe care îi deservesc 
trimestrial organizat de la domiciliu. Dumneaei 
redacţie, zilele trecute ne-a spus: „Avem ou
am trecut pe la noul O- meni de treabă in co- 
ficiu poştal din Sarmize- muna noastră, harnici, 
getusa, de curând con- cinstiţi, buni gospodari, 
struit, nu defbartfî de din care 725 sunt pen- 
Complexul arheologic UI. sionari ce au exercitat 
pia Traiana Sarmizege- cele mai diverse meserii, 
tusa. Noua clădire, o „bi- iar acum sunt gospodari 
juterie" a locuitorilor a- pricepuţi, înţelepţi, care 
cestei străvechi vetre ro- îşi cresc nepoţii. Şi ne 
mâneşti, adăposteşte şi bucură că o bună parte 
asigură 6 bună desfăşu. dintre familiile din co- 
rarfe a activităţii poştale muna şi satele noastre 

.a locuitorilor comunei şi sunt abonate la presă şi 
a serviciilor do telefoane, diferite publicaţii, că po.

Dna Maria Cordoş, şe- sedă 450 de abonamente la 
fui oficiului, ne.a vorbit
cu aceeaşi căldură despre SABIN CERBU
activitatea celor doi h a r - ...... ■- ■ ■ ■ ................... — ..
nici factori poştali, D-tru (Continuare Sn pag. a 2-a)
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Dşoara Adina Şar- 
vari, clasa a tX-a F, 
„Miss DecebaT 1993.
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U N A  PE Z I I
— Nu înţeleg cumj

poţi face atâtea prostii j  
într-o singuri zi! |

— Mă scol foarte dej[
dimineaţă, mamă! 1

î Desen de CONSTANTIN GAVRILA

0 falsă convingere
S.a vorbit şi încă se mai 

vorbeşte în Valea Jiului 
despre o situare la peri
feria • atenţiei şi preocupă
rilor organismelor guver
namentale şi judeţene a 
acestei zone a judeţului. 
Ca orice afirmaţie repetată 
până la saturaţie, şi a- 
ceasta a început să se a. 
crediteze tot mai insistent 
în, convingerea myltora.

Nu vom încerca să de
monstrăm în rândurile de 

. faţă „mecanismul* acestei 
convingeri, după părerea 
noastră falsă. Un argu
ment însă tot vom aduce

în discuţie. Dintre toate 
oraşele judeţului în care 
căldura în apartamente se 
asigură prin sistemul de 
termoficare sau centrat, 
prin centrale termice de 
zonă, doar două o dtic mai 
bine cu căldura pe timp 
de iarnă: Deva şi Vulca- 
nul. Şi asta nu datorită 
vreunui favor care li se 
face, ci datorită apropierii 
lor de sursele de agent 
termic, respectiv termocen
tralele ■ de la Mintia şi 
ParoşenL

Să vedem Insă, pe seceta 
asta bugetară cumplită, ce

investiţii se promovează 
în Valea Jiului.

Posesoare de mulţi ani 
ale unor Surse de alimen
tare cu apă potabilă, de 
capacităţi mai: mări sau 
mai mici (la Valea de 
Peşti, la Braia — Lupenl, 
la Morişoara — Vulcan, la 
Aninoasa, la Jieţ şi pe 
râgj Taia), localităţile Văii 
Jiului tot nu au apă su
ficientă Să admitem că 
situaţia se datorează în

ION CIOCLEI 

(Continuare In pag. a 2-a)

•  AJUTOR OMENESC. In pe
rioada 3—10 decembrie 1993, la 
Căminul de bătrâni din Geoagiu, 
s'-au organizat câteva acţiuni în

' folosul asistaţilor : întâlniri cu 
agenţi' economici care sprijină 
material căminul, precum şi cu 
unii membri din familiile a- 
eestora, Vizionări video, audiţii 
muzicale etc. Toate au adus un 
strop de mângâiere în inimile şi 
sufletele celor ce.şi petrec aici 
ultimii anţ ai vieţii. (Gh. I.N.)

•  TOMBOLA. Joi, la ora 13, 
Filiala judeţeană de Cruce Hoţie 
Deva realizează la sediul său din

Aleea Viitorului, nr. 4 (lângă 
Şcoala generală nr. 4) o tombolă 
Toate biletele (vândute la pre
ţul de 2000 de lei) sunt câştigă
toare. Obiectele ce vor fi câşti
gate la tombolă provin din do
naţii de la Crucea Roşie ger
mană şi de la firmele S.C. Marc 

•Compsimpex S.R.L. şi S.C. Cris- 
tina Pălării, ambele din Deva. 
(V.R.)

•  ŞOMERI. Din 1991 şi până 
astăzi la Brad s-au Înregistrat 
3190 de şomeri. Numărul lor a 
rulat mereu, mulţi găsindu-şi lo
curi de muncă cu sprijinul or
ganelor locale, al agenţilor eco
nomici. La ora de faţă sunt 693, 
dintre care 497 femei. Şomerii 
provin din rândurile minerilor,

electricienilor, tâmplarilor etc. 
Mulţi ospătari, alţi lucrători din 
comerţ. Din total 23 au studii 
superioare. Şi o curiozitate: este 
în şomaj şi un medic! Trebuie 
făcute mari eforturi pentru a 
îmbunătăţi soarta acestor oa
meni! (Gh. I.N.) ; .

. •  „IN RITM DE DANS* şi-au 
intitulat spectacolul, prezentat 
la Căminul Cultural din Geoă- 
giu, membrii formaţiei de dans 
de societate „Muguri noi*. De
plină îpflorire dorim „muguri
lor*, alături de cea care Ie se
condează evoluţia, instfilctor A- 
driana Drăghici (V.R.)

•  ÎNTRECERE ÎN FOLOSUL... 
CITITORILOR La Oficiul

P.T.T.R. din Baia de Criş, după 
ce Dorina Tişu a luat locul H la 
întrecerea organizată de redacţie, 
acum pe primul loc se află dl. 
Ioan Loliş, cu 78 abonamente, 
îl urmează Dorina Tisu Cu 75, 
Viorica Ştefan cu 60, Olivia 
Lupşa cu 58. (Gh. I.N.)

•  ÎN CARTIERUL Micro 15 
din Deva, zilele acestea s-a gă
sit un câine boxer tigrat. Stă
pânul frumosului. animal de rasă 
este rugat să se prezinte în str. 
Bejan, bl. 75, se. I, ap. 4, pen
tru a-I lua acasă. (E.R.)

A ZI
-!

9 DECEMBRIE
V

|  •  Au trecut 342 de .
ţ  zile din an; au mai ră. 1
l mas 23; ţ
f  •  Zămislirea SFIN-
1 TEI FECIOARE;
} •  .1748. S-a născut
) CLAUDE LOUIS HERT- 
l HOLLET (m. 1822), chi- 
) mist francez; |
( •  1941. S-a născut i
V MIRCEA VAIDA, scrii- / 
} tor român, legat spirt- l 
l tual de oraşul Brad şi ţ 
|  Judeţul Hunedoara. |



o con una
mică cu probleme mari
Desigur, cu banii puţini 

de care dispun consiliile 
locale chiar şi într-o co
mună mică cum este sBu. 
cureşci, nu se poate face 
măre lucru, de aceea nu 
trebuie ca cei aleşi în 
fruntea satelor să se an
gajeze în soluţionarea ■- a 
o mie şi una de probleme, 
ci şă -«aleagă câteva, dar 
de care să se ţin ă ' până 
le' dau de capăt. Aşa pro
cedează dl. Petru Opruţ, 

vajes în mai a.c. în fruntea 
comunei de care am a- 
mintit/ Şi iată care sunt 
acestea’: •  Asfaltarea dru
mului spre Merişor pe o 
lungime de circa 1 km, 
repararea celorlalte dru. 
muri de interes comunal 
• , Intrarea în posesie a 
celor ce au dreptul la 
pădure, conform Legii fon- 
dalui funciar, deşi lucru-' 
rije trenează în ultima 
vreme ,din lipsă de topo- 
grafi. Dar acţiunea dă
sejmne de -revigorare. Oa
menilor în dregi li se dă 
pădure bună, sănătoasă •  
O . problemă extrem de
grea a fost" cea a asigu
rării oamenilor cu butelii 
şi j cu aragaz. Dl. . Petru 
Opruţ a intervenit acolo 
unde trebuie şi a obţinut 
cotă din cea a judeţului, 
a făcut rost de mijloc de
transport şi s-a dus In
Oltenia de unde s-a în
tors cu butelii noi. 83 de 
recipiente a adus până a- 
cum şi în curând va mai 
aduce/încă un lot. în ceea 
ce priveşte schimbarea ce
lor goale s-a reuşit â- 

. proape în fiecare lună a- 
cest lucru, tot prin stră
dania primarului.

Lista reuşitelor ar pu
tea fi mai lungă, dar n-o 
continuăm, din dorinţă de 
a ne opri, tot succint, asu
pra câtorva aspecte, întru
cât consiliul local, deşi se 
străduieşte, -nu le poate1 
rezolva, Prima o constituie 
oprirea lucrărilor la blo
cul din centrul comunei. 
Clădirea a ajuns la' etaj 
şi ceea ce s.a făcut până 
acum se degradează, se 
fură din materiale.: Pri
măria,; ar vrea s§ continue 
construcţia, să-i schimbe 
destinaţia din locuinţe — 
că şi aşa nu sunt ama
tori — şi să facă la  parter 
cămin cultural, iar la e- 
taj oficiu poştal ş i . alte 
utilităţi. Nu 1 se aprobă 
cererea însă şi nu înţele
gem de, ce. Tot primăria 
ar vrea să 'preia magazi
nele comerciale — cetăţe
nii fiind pe vremuri acţio
nari ia fosta cooperaţie 
sătească. Nici în aceaştâ 
problemă nu se întrevăd 
speranţe de reuşită, întru
cât actualii stăpâni nu le 
cedează, mai bine le ţin 
goale. Consiliul local este 
nemulţumit de desfiinţarea 
oficiului poştal comunal şi 
insistă pentru reînfiinţarea 
lui. Dacă va reuşi, timpul 
ne va arăta, dar străda
niile ce se depun sunt in
sistente. f

Iată de ce, deşi Bucu-, 
reşci este o comună mică, 
are — şi rezolvate şi în 
curs de rezolvare — o 
multitudine de probleme 
importante ce nu ne în
doim Sg vor soluţiona cu 
sprijinul timpului şi cu 
strădaniile celor din frun-

^  61 TRAIAN BOND OU

Vechi denumiri 
i de localităţi hunedorene
iBteceş, sat, comună. Nu- 

mefeSiviseprezintă un deri
vat. ,ţu sufixul —eş, faţă 
di atttrbponimul Bucea 
De ţjfpfo; în primi' sa a- 
testare din 1439, satul a- 
pare' * -sub denumirea Bu
cşa. în 1525, Buceş era sat 
cnezial românesc fiind 
inclus; în domeniul cetăţii 
Şiria şi aparţinând fami
liei voievodale Moga. în 
1784, judele din Bistra, lo
calitate în judeţul Alba, se 
numea dosif Bucea, In 
1750, satul avea 210 lo
cuitori, în 1850 un număr 
de 706 locuitori, iar în 
1919, din cei 800 locuitori. 
770 erau români.

Cărăstău, sat în comuna 
Eţaiâ de Criş. Denumirea 
localităţii, atestată prima 
oară în 1439, provine de 
la numele de familie 
Cristea, frecvent în zonă. 
Ca şi ■ în cazul satului Că
rări, j scribii vremii au fo
losit epenteza vocalică in
troducând pe a între p r i- ' 
mele două litere, jar gru
pul vocalic — ea a fost 
înlocuit cu a.

Lcauţ, sat în comuna 
Tomeşli. Numele repre
zintă forma diminutivală a

lui Leau. (Dicţionar al nu
melor de familie româ
neşti).'în 1525, satul apar
ţinea’ domeniului cetăţii 
Şiria. în 1701, familia 
Leocean şi Vlad din Lea- 

• uţ sunt înnobilate de că
tre regele Leopoid I. în 
1619 era menţionat satul 
Leoţel în Ţara Românească. 
In 1854 satul Leauţ avea 
238 locuitori, iar în 1919 
cei 213 locuitori erau ro
mâni. ■

Dobroţ, sat în comuna 
Tomeşti. Toponimul, la 
origine Dobroţi, j s.a în
lăturat — i — scurt final 
de către autorităţile ad
ministrative, în forma ini
ţială reprezentând forma 
de plural a  lui Dobrotă. 
nume de familie.

Mermczcu — Văleni, sat 
în comuna GeOagiu. De
numirea Mermezeu este o 
traducere maghiară a nu
melui Mestecăniş provenit 
de la apelativul mestecă
niş cu sufixul colectiv — 
iş de la mesteacăn. Nu
mele Văleni se referă la 
locuitorii care se află pe 
o vale a satului.

Dr. M1RCEA VALEA

Extinderea suprafeţelor 
cultivate cu cartofi a dus 
la-obţinerea unei producţii 
mai mari in acest an. Po
sibilităţi de valorificare 
pe piaţă fiind reduse în 
toamnă, au rămas în stoc 
cantităţi însemnate care 
necesită păstrarea peste 
iarnă. în urma controale
lor efectuate de specialiştii 
de la inspectoratul Jude
ţean de Protecţia Plantelor 
Hunedoara — Deya s-au 
constatat unele deficienţe 
în privinţa modului de 
însilozarg şi păstrare. în 
beciuri şi magazii s-au 
observat fenomene de 
trânspirare a 'stratului su
perior de tuberculi, de u- 
mezire prin picurare a a- 
pei din condens şi încol
ţiră: puternică. Aceasta se 
datorează în primul rând 
unei aerisiri necorespun. 
zătoare, proprietarilor fi- 
indu-Ie frică să nu îngheţe 
cartofii. Trebuie menţio
nat faptul că tuberculii de 
cartofi ’ îngheaţă la — 2 
grade C, dar apare feno.

Păstrarea cartofilor
menul de „îndulcire* la 
temperatura de 0 — 1  

grade C. Chiar şi în tim
pul depozitării, tuberculii, 
suferă procese metabolice. 
Ca urmare, în masa dă 
cartofi se degajă căldură 
şi bioxid de carbon.

Soiurile albe, eu coaja 
subţire (Ostara) păstrate 
timp îndelungat în con
diţii de temperatură de 
peste 5—7 grade C şi în 
atmosfera suprasaturată de 
bioxid de carbon, suferă un 
fenomen de transformare 
a amidonului în compuşi 
cu melapinâ, substanţe 
caro produc înnegrirea pul
pei.

Condiţiile de umiditate 
ridicată, determinate de 
transpiraţie şi condens, 
favorizează • extinderea a- 
tacului de boli şi dăună
tori ca: putregaiul umed, 
putregaiul uscat şi nema. 
tozi. Pentru prevenirea pa
gubelor'cauzate de boii şi

Oam enii tunt la datoria
(Urmare din pag. I) numărul abonaţilor 

crescut cu încă 30
a

de
radio şi televiziune, poar- cititori ai cotidianului ju- 
tă corespondenţă cu rude deţean. E semn bun că 
şi prieteni aflaţi în dife- noi, cei din Sarmizege- 

■ rite părţi a le . ţării. Pen- tusa, mai vom fi pre- 
tru noi cei care suntem miaţi*. 
în slujba acestor oameni In npul local al ofi- 
este o mare plăcere ca cîului fuheţionează o cen- 
telegraraele, corespon- trală, telefortică automată, 
denţa, presa'şi nu în Ul- unde 5 telefoniste asigură 
timul rând pensia sau servicii telefonice non- 
mandatele poştale să a- stop pentru abonaţii din 
jungă la ei, în cel mâi Răchitova, Zeicani, Pă- 
scurt timp. .De 35 de ucineşti, Peşteana, Clo- 
ani duc presa, corespon- potivâ dar şi pentru 
denţa ia abonaţi — ne Lunca Cernii. La orice 
declara dl Dumitru Io" apel telefonic de la cen. 
vănesc, factor poştal, trala din Sarmizegetusa
premiat pentru 'primul 
loc ocupat în .concursul 
recent încheiat. Şi mare 
mi-a fost mulţumirea să 
aud de la abonaţii din 
raza mea de activitate 
că şi ei se bucură pen
tru premiul luat. Drept 
urmare, în luna trecută

se aude, în orice minut 
din noapte sau zi, „Aici 
Sarmi" — vocea crista
lină a unei colege de-a 
dnei Eva Gurici, de 33 
de ani în slujba oameni
lor din aceste minunate 
localităţi ale Ţării Ha
ţegului.

Nu mor caii când vor câinii i

1
în  m iez de iarnă

(Urmare din pag. 1)

puţini Inspectoratul Şco
lar ne ajută cât. poate, 
dar. nu prea are de.unde. 
Dorim ca privirea unor 
sponsori să se oprească 
şi asupra unităţii noastre, 
îi aşteptăm cu răbdare

şi încredere, avem atâta 
nevoie de sprijinul dum
nealor!*

Atâta nevoie! Pentru 
că această grădiniţă cen
trală este şi o unitate de 
aplicaţie pentru elevii 
Şcolii Normale, iar încă- 

i perile sunt dotate la nivelul

Cei ce au urmărit cu 
consecvenţă ziarul „Cuvân
tul liber* în ultimii doi 
ani ştiu că ne-am pus de 

'mai multe ori condeiul în 
slujba salariaţilor Ţesăto- 
riei de- mătase — S.C. 
„Matex* S.A. Deva — în 
lupta lor cu o fostă- con
ducere coruptă, pusă pe 
căpătuială pe spinarea al
tora şi, ceea ce este mai 
grav, pe falimentarea fal 
bricii şi lăsarea pe dru
muri a mii de oamenii 
Persoanele respective nu 

mai reprezintă de mult con
ducerea S.C. Matex. şi, 
mai mult decât atât, ele 
se află implicate într.un 
dosar penaj pentru care 
sperăm că sunt de ajuns 
aproape 20 de luni spre a 
fi definitivat şi trimis în 
instanţă. -■ '

De curând am trecut din 
nou. pe la „Matex*, Cei 
care încercau să-i cânte 
prohodul au motiv® să-şi 
amintească de zicala ro
mânească „Nu mor caii 
când vor câinii*. Am văzut 
colecţiile de ţesături din 
mătase ale fabricii. Este 
uimitor ce bogăţie de mo-

anilor ’70. Câtă nevoie e 
de înnoirea mobilierului, 
de dotare cu jucării, cu 
material audiovizual, cu 
uh televizor color, cu...

Stimaţi sponsori. Care 
dintre dumneavoastră îşi 
îndreaptă paşii spre gră
diniţa din centrul oraşu
lui Deva, singura din ju
deţ care oferă celor mici 
cursuri de înot?

dele şi culoare a putut să 
creeze acest harnic cd- 

; lectiv.
Noul consiliu de admi

nistraţie al societăţii şi-a 
propus valorificarea şi în 
confecţii a  materiei prime 
pe care fabrică o produce. 
Aşa a luat fiinţă o nouă 
secţie. Am văzut şi co
lecţia de confecţii. Este 
pur şi simplu, risipă de 
fantezie, sithţ practic şi 
bon gust. Creatorii de 
modele de aici au toate 

' motivele să se felicite.
Tranziţia este grea pen

tru toată lumea. Nu egal 
de grea 'in să  pentru toţi. 
Acolo unde este unitate, 
unde toate forţele unui 
colectiv trag în aceeaşi 
direcţie, a mai binelui 
pentru toţi, greutăţile 
tranziţiei încep încet-fncet 
să se mai estompeze.

^ : ION CIOCLEI

dăunători trebuie făcută 
sortarea riguroasă â car
tofilor înainte de depozi
tare, cu eliminarea tuber
culilor atacaţi, răniţi, ne
maturaţi, cu coaja exfo
liată. umezi de ploaie sau 
rouă. Depozitarea lor se 
face în strat nu prea gros, 
de maxim 1—1,5 m, pe 
postament şi nu direct pe 
sol, cu guri de aerisire sau 
în lăzi.

Prevenirea fenomenului 
1 de transpiraţie şi umezire 
se realizează prin aerisi* 
rea corespunzătoare, zilnic, 
când temperatura atmosfe
rică este peste zero grade 
C. Evitarea fenomenului de 
îndulcire şi îngheţare a 
tuberculilor necesită pro
tejarea cu baloţi de pale 
sau tulei de porumb', fără 
a se neglija însă posibili, 
tăţile de aerisire. Impor
tant este ca cel puţin o 
dată pe săptămână să fie 
controlate depozitele de

cartofi pentru depistarea 
la timp a eventualelor fo-» 
care de infecţie, trecându- 
se Urgent lac sortare, «4a 
subţierea stratului şi lâ 
aerisire.

în cazul depozitării car
tofilor în silozuri semiîn. 
gropate sau îngropate în 
pământ se va efectua pe
riodic controlul, prin son
daje, urmărindu-şe dacă 
tuberculii nu sunt transpi
raţi sau atacaţi de putre
gai. Specialiştii de la o- 
coalele agricole comunale 
şi specialiştii de la centre
le şi formaţiile de protec
ţia plantelor acordă tot 
sprijinul," lai solicitare, in 

v cazul constatării '-unor de
ficienţe ce poi determină 
deprecierea cartofilor.

Ing. NICOLAE NICULA, 
inspector şef.

Biolog MARIANA 
IlîLIANA

de Ia Inspectoratul 
Judeţean de Protecţie a 
Plantelor Hunedoara — 

Deva

Noutăţi din domeniul informaticii \
Librăria „Garant* SRL 

, Deva . (lângă teatru) ofe
ră celor interesaţi de in. 
formâţică câteva titluri 

- de ultimă’ oră.r „Limbajul 
Tţjrbo Pascal* 1 şi 2 de

puse pentru “ eMvl de i 
gimnaziu şi licee, probe 1 
teoretice şi practice de \ 
la ! diverse concursuri, j

in- I
teste. 

„Totul despre... Win-
Doina Rancea este desti- joves* 3-1 de Doru Tur- ţ 
nat elevilor din clasele , ,  , „ 1
de informatică, respectă ture,2’ , aPa’’U‘ţ |  a f.1 7 1 
programa şcolară şi îi "a.Tehnică Bucureşt^ş. 
ajută în învăţarea unor ..MicrosofteWindovre 3.1. 
tehnici de programare., — aplicaţii, tehnici, pr&e- 1

„Gazeta de informaţi-- tică*/ având mâi mulţi \ 
că“, numerele 3, 4, 6, şi autori şi fiind editată de I 
7.8, cuprinde alături de „Promedia* din Cluj.Na- » 
materiale teoretice, sem- poca, 'sunt, de aseme- 1 
na te de cadre didactice nea, lucrări u tile1 pentru \ 
de la Universitatea Bu- cei Interesaţi de infor- i 
cureşti, şi probleme pro. îhatieă. (V.R.), j

O falsă convingere

cauze, ferindu-ne 
curatul. de tămâie să

(Urmări- rtm pag I)

exclusivitate sărăciei de 
debit la suiSâ, capacităţii 
subdimensionate de tra
tare,, sau oricăror altor 

ca ne- 
po-

menim despre modul cum 
sunt gospodărite aceste re
sursei

Pentru ca să se contra
careze în cel mai scurt 
timp disconfortul la care 
sunt supuşi locuitorii ora
şelor din Valea Jiului, 
aici au fost promovate in 
anii anteriori sau anul a- 
cesta următoarele. investi, 
ţii: la Polatişte, un sistem 
constând din adueţiune 
prin galerie a apei brute 
din pârâul Polatişte şi a- 
fluenţi, captare, staţie de 
tratare mecanică şi Chi
mică — lucrări începute 
anul acesta. Investiţia se 
ridică, îrţ • preţuri 1993, la 
circa 3 miliarde de lei, 
scoşi din bugetul sărac 
alocat judeţului. „Se face 
cu fonduri de la Banca 
Mondială !* — vor replica 
unii. Da, dar până când 
Banca Mondială va„ des-'

Familia în perioada tranziţiei

(Urmare din pag. 1)

şi invers, urmările divor
ţurilor simţindu.le nu nu
mai protagoniştii acestora, 
igi şi urmaşii lor, în fapt 
societatea. Ar fi păcat să 
ne trezim peste noapte că 
tot mai multe voci susţin 
că familia este o formă 
de convieţuire depăşită, 
cum se consideră pe alte 
meleaguri. N-ar fi în spi
ritul unui neam care şi-a 
păstrat prin credinţă şi 
tradiţie profilul moral la

ciuda numeroaselor vifor
niţe abătute asupra lui 
dinspre marile imperii în. 
tre care i-a fost hărăzit 
să trăiască. Un moldovean 
îmi spunea cândva: „Noi 
(moldovenii — n.r.) cinstim 
pe Dumnezeu, ţara şi ne
vasta*, eu alte cuvinte sunt 
credincioşi, patrioţi şi buni 
familişti. Este un crez cu 
valori fundamentale atât 
pentru1 viaţa familiei cât şi 
a societăţii, un orez pe 
care ar trebui să rii-1 a- 
mitvtim mereu toţi.

chide punga pentru Româ
nia, lucrării® au fost în.' 
cepute şi au .avansat cu 
cheltuială de iei româneşti 
de tranziţie, amânând 
poate cu un an, poate cu 
mai mulţi, înfăptuirea do
rinţei de confort: a locui
torilor din multe alt® lo
calităţi ale judeţului. La 
Valea de Peşti, eu resurse 
financiare exeiasiv buge
tare, s-a. finalizat cea de â  
doua parte a  staţiei de tra
tare. cu. un debit de 500 
litri/sec. şi s-au instalat 
patru km din cel de al 
doilea fir al conductei ma
gistral® de adueţiune.

Localităţile Văii .Jiului 
nu au gaze naturale la 
bucătării. Ca sa se coih- 
penseze acest neajuns, da 
care nu suferă doar lo
cuitorii Văii Jiului, in 
ceea ce priveşte aprovizio
narea cu gaze lichefiate, 
oraşele de aici au consti
tuit prioritate absolută a- 
tât pentru autorităţile pre
cât şi' cel® post revoluţio
nare. Iată însă că şi pe 
acest plan, al gazeiîicării 
bucătăriilor, Valea Jiului 
se bucură de prioritate in- 
vestiţională, cu toată să
răcia în care ne zbatem 
cu toţii. Etapa întâi a a- 
cestei mari investiţii con
stând din conducta de re
partiţie Livezeni — Petro
şani, trei staţii de reglare 
pentru medie presiune la 
Petroşani şi Vulcan şi re
ţele de distribuţie în Vul
can şi cartierul Aeroport 
Petroşani se află la start. 
Pentru celelalte etape, 
documentaţia de execuţie 
se află pe planşetele pro
iectanţilor de" îa  „Gaz —- 
proiect* Braşov,- urmând 
ca execuţia lucrărilor să 
înceapă în 1994.

Quod erat demonstran- 
dumt * “ — •- .
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Cine poate da relaţii?

H

GETA ANGELICA

IONUŢ MARI

I IREGIA AUTONOMA MUNICIPALA DE 
GOSPODĂRIE COMUNALA ŞI LOCATIVA

, h u n e d o a r a  |
A N U N Ţ A  -  |

Organizarea licitaţiei directe in ziua de 28. ■
I 12. 1993, oră 9, pentru închirierea spaţiului din |  

str. C-tin Bursan, nr. 25 (fosta str. Dr. P. Groza), a 
în suprafaţă de 38,20 mp, cu profil de activi- ■

|  tate----prestări servicii. |
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul ■  
îi din bdul Republicii, nr. 5, telefon 711554 IregieiI

|  sau 712007 Hunedoara.

I 
I 
I

SA NE ABONAM LA REVISTA 
„POMPIERII ROMANŢ*

(884) |

I 
I

Revista are caracter de informare, cultură teh- I 
nică şi de educaţie, arrtiincendiu. Preţul unui abona-I

Imcnt este de 3600 lei pe an pentru persoane fizice şi I 
6000 lei pe an pentru persoane juridice. J

I  Abonamentele se pot realiza'până la data ele 15 I

I" decembrie 1993, la : ? S:
— factorii poştali din localitate ; - I
•— ROBIPET Deva (pentru Deva, Valea Mure. “

I  şplui) . . , f

I" — RGDIPET petroşani (pentru Valea Jiului) -
— direct la redacţie prin virament, CEC, mandat I 

a sau numerar în contul M.I. — U.M. 0276 Bucureşti, , 
I  nr. 64.51.4.56.16 B.C.R. — S.M.B., cod 55.100. |

?
Cei patru minori din fotografii se află internaţi , 

la CASA DE COPII din'municipiul Deva, str. Gh. Ba. | 
riţiu, nr. 21. Au fost aduşi aici ut luna septembrie J 
a.c. de la CASA DE FETE şi PREŞCOLARI ORAŞ- j 
TIE, fiind abandonaţi de părinţi. Întrucât la această I 
dată cei patru minori au o identitate necunoscută; j 
facem apel la toţi cetăţenii care pot furniza date pri- | 
vind identitatea acestora, sau aparţinătorii legali să j 
se adreseze de urgenţă Poliţiei Municipiului Deva — |  
Biroul -evidenţa populaţiei, zilnic intre orele 8—16.

SIDA este o stare pro
dusă de virusul HIV (vi
rusul imuno-deficienţei u- 
mane), virus care distruge 
sistemul imunitar al or
ganismului, astfel Încât 
acesta nu mai poate lupta 
împotriva infecţiilor. Unii 
oameni pot fi infectaţi cu 
acest virus fără să se simtă' 
rău sau să manifeste simp. 
tome SIDA, dar pot in
fecta pe alţii. Nu ne pu
tem da seama că o per
soană este infectată doar 
privind-o; oamenii pot fi 
infectaţi cu HIV fără a fi 
conştienţi de acest lucru.

Căite de transmitere: 
prin contact sexual, prin 
pătrunderea de celule sau 
fluide dintr-un organism 
infectat în propriu flux 
sanguin (prin transfuzii de 
sânge cu sânge infectat), 
prin folosirea în comun a 
acelor şi seringilor, de la 
o mamă infectată Ia copil 
—- în timpul sarcinii, în 
timpul naşterii, prin alăp
tare. SIDA poate afecta pe 
oricine. '

Nu vă puteţi Îmbolnăvi 
de SIDA prin atingere, 
strângere de mâini, dintr- 
un sărut sau o îmbrăţişare. 
Nici prin tuse sau stră
nut, de la bazinul de înot 
ori do la. o înţepătură de 
ţânţar. Prin 'folosirea în 
comun a veselei nu se 
transmite boala.

Precauţii. Există ris
cul de a transmite virusul 
prin folosirea unor instru
mente necorespunzător ste
rilizate pentru: acupunc- 
turâ .servicii stomatologice, 
tatuaje, manichiură şi pe
dichiură, găuri în urechi 
pentru cercei.

-Semne şi. simptome tim
purii: creştere persistentă 
a mărimii ganglionilor lim
fatici în mai multe părţi 
ale corpului; scăderea i- 
nexplieabilă a greutăţii

(mai mult de 10 la-, şută 
din greutatea • corporală), 
febră persistentă (peste o 
lună); diaree cronică, Zona 
Zoster.

Semne şi simptome târzii: 
plămâni (tuse, insuficienţă 
respiratorie, dureri ' tora
cice), traiectul gastrointes- 
tinăl (dificultăţi' la înghi
ţire, greaţă^ vărsături, du
reri abdominale, pierderi ' 
mari în greutate, diaree 
cronică severă), creier {du
reri de cap, disfuncţii men
tale, comă, convulsii, para
lizie periferică şi,centrală, 
hecoorddnarea mişcărilor, 
defecte vizuale), piele ' (ul
ceraţii perioralg şi orale, 
ulceraţii genitale şi peria- 
nalc). tumori (formă Be 
cancer, sub forma unor 
nodul! sau pete roşii — 
cafenii), limfoame (tumori 
ale ganglionilor limfatici, 
pielii şi intestinelor).

Cum poate fi evitată a- ’ 
ceasta boală incurabilă, 
care se răspândeşte din ce 
în ce mai mult? Cu mi. 
nimum de grijă! Asigura- 
ţi-vă, de fiecare dată când 
vreţi să faceţi- dragoste, 
să aveţi la îndemână un 
prezervativ. Acesta acţio
nează ca o peliculă cate 
opreşte trecerea -Virusului 
şi a altor boli transmise 
pe cale sexuală de la o 
persoană ia alta. Pentru a 
evita ruperea acestuia, fo
losiţi o cremă (nu vase
lină deoarece aceasta, di
zolvă cauciucul). iNu folo
siţi droguri şi ace sau 
seringi în comun. De ce 
să vă riscaţi viaţa? fără 
sens? . ' v ■ ■ - -' -•-

, Material realizat cu 
sprijinul - Laboratorului de 
Educaţie pentru Sănătate 
din cadrul Inspectoratului

de Poliţie Sanitară şi 
Medicina Preventivă 
Hunedoara — Deva

SOCIETATEA COMERCIALA „CEPROMIN“ 
\  S.A. DEVA

Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 
37 A, scoate la

în ziua de 15 decembrie, ora 12, AUTO
SPECIALA TV 14 S.

Relaţii la telefon 620820, iuti 109.
;X Garanţia de participare la licitaţie se de

pune la sediu! unităţii.

COOPERATIVA „ASTRA“ DEVA 
Anunţă- deschiderea in spaţiul din bdul 

Deccbal, bl. D, parter a următoarelor activităţi: 
*  multiplicări XEROX — 40 lei/eoalăl 

ştampile, tuşiere, maşini numerotat, dâ- 
tiere; ' .

' •  cărţi vizită, invitaţii nuntă; _
- •  imprimate .uzuale pentru agenţii econo-

(1061961)

CONCURSUL 
12 DECEMBRIE 

1993
1. CAGLIÂRI — PARMA « x X

Fostul lider va avea un meci greu la Cagliari.
2. GENOA — FOGGIA X 

Foggia ţinteşte un egal: la victorie nu se poate
gândi, nemaicâştigând un meci de 11 etape.
3. INTER — SAMPDORIA . I X 2

Un adevărat (ierby, în care orice rezultat este
posibil. .
4. LAZIO — JUVENTUS ' . 3 5 ;

în acest meci (extrem de echilibrat) se poate miza
pe un rezultat de egalitate.
5. NAPOLI — ATALANTA X 2 

Nici Atalanta nu a mai câştigat un meci de 11
etape! în  partida de ia Napoli îşi va vinde scump
pielea, încercând să scape de penultimul loc în cla
sament.
6. PIACENZA — ROMA , 35

Gazdele nu sunt în siguranţă; orice eşec acasă
le-ar înrăutăţi situaţia.

7. REGGIANA — LECCE . ; - . 1
Este puţin probabil că Lecce va încurca socote

lile Reggianei; gazdele, în mod normal, ar trebui să 
se impună.; .■><> E.- > /
8. TORINO — CREMONESE 1.\

Torino va şti să-şi apropie ambele puncte puse 
în joc.
9. ACIREALE — RAVENA X 

Se pare că este un meci specific diviziei secunde
italiene: nedecis.
10. LUCCHESE — CESENA X 2 

•Ou un lot solid, Gesena (implicată serios în lupta
pentru revenirea pe marile stadioane) este aproape 
sigur că nu va face deplasarea? degeaba.
11. MONZA — PISA 1 2

Monza are nevoie de victorie, însă cu modestul
lot de care dispune, n-ar fi exclus să o încurce din 
nou...
12. PADOVA — VENEZIA 1 

Atuurile partidei sunt de partea gazdelor, o e-
chipă decisă să promoveze.
13. PESCARA — ANCONA v;: K

Raportul de forţe converge gătre un meci egaL _

S.C. „Freedom Star Holding'* S. R.L

Oferă spre vânzare 
agenţilor economici i
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de origine europeană 
Ia preţul de 

150000 lei/t, plus TVA
CONSTANŢA, str. Depozite, nr. 22. 
TELEFOANE: 091/61820% 615466.
FAX 01/3121476.

BANCA AGRICOLA « 
S.A. |

SUCURSALA  
JUDEŢULUI * 

HUNEDO ARA j
|

dispune de 2 linii de finanţare de credite BIRD « 
şi BERI) CU DOBÂNDĂ DE 9 LA SUTA c e |  
se acordă în lei şi valută pentru proiecte de in- J 
vestiţii d in : ( (

•  AGRICULTURA: pentru utilaje agricole, |
instalaţii de irigat, instalaţii de seră, animale Ş 
de prăsilă, instalaţii şi utilaje pentru -creşterea |  
şi exploatarea animalelor şi pentru depozitarea |  
produselor agricole etc. J

/ ' |
•  INDUSTRIA ALIMENTARA: pentru' 

instalaţii şi utilaje specifice: fabricilor de pâine, |
lapte, conserve, morărit, abatoare etc. - b

•  SILVICULTURĂ 
plantaţii silvice şi utilaje pentru exploatarea 
lemnului şi pentru recoltarea fructelor de pă
dure etc.

I
pentru amenajări d e |

•  SERVICII: aferente agriculturii, indus- J 
triei alimentare şi silviculturii ca: ateliere pen
tru referaţii şi întreţinerea utilajelor, . dotări j 
cu mijloace de transport din agricultură, in
dustria^ alimentară, Silvicultură, comerţ agro- j 
alimentar etc. v-

•-INDUSTRIA PRELUCRĂRII LEMNUUUL-1 
numai din credite BERD. * - 5

Creditele BIRD şi BERD se acprdă tuturor j 
agenţilor economici -cu caj>ilal privat: producă* i 
tori agricoli, asociaţii-agricole,' societăţi corner-1 
ciale cu capital românesc, mixt, societăţi ce-1 
mcrcialc cu capital de stat care au minimum 51 j 
la sută capital privat sau societăţi cu capital! 
de stat cuprinse in acţiunea de privatizare, in-? 
diferent de Banca Comercială la care au contul | 
de bază. j

Principalele condiţii sunt: participarea a-j 
genţilor economici cu 15 lasu tă  din valoarea I 
creditelor solicitate în lei, în natură sau valută, j 
garanţia creditelor solicitate, cunoscând că se I 
poate lua în garanţie până Ia 80 Ia sută din va- j 
loarea bunurilor ce urmează a se procura sau | 
construi, asigurarea rambursării creditelor in 
termen de 5 ani plus o perioadă d e . graţie. 
La creditele BIRD rambursarea se face în va
lută sau în lei la cursul zilei dolarului la data 
rambursării creditului, iar Ia creditele BERD. 
rambursarea se face numai în valută.

Informaţii privind documentaţia necesară 
şi alte detalii privind acordarea acestor credite 
se pot lua de la Banca Agricolă S.A., Sucursala 
judeţeană Deva şi de la filialele băncilor agri
cole din Orăştie, Haţeg, Călan şi agenţia Ilia.

' • (882)
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" •  Cu oca2 la pensionării
domnului Sîrb Artenie, so
ţia li urează multă sănă- 
ţaţe, fericire, cât mai mulţi? 
ani petrecuţi alături de 
•cei dragi $i un aălduros 
„La mulţi ani!* (10608S2) 

•  Vând avantajos bu
telie, aragaz, sobă petrol 
Import* chitanţe Caritas* 
:lulie — august,-tel- 642543.

(1061404)
t •  Vând Ford Sierra 
8,3 Diesel, 1986, stare bu
nă* negociabil şi Peugeot 
305 GT, 1984. Tel. 957/ 
17331, intre orele 7—10.

(1061403)

•st»

/ •
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•  Vând casă ca e - j 
tai Deva ,tel. '613282. J 

(1061730)J

•  Societatea Rial j 
vinde frigidere 240 H-1 
tri — 270 000 lei, 140 * 
litri — 200 000 lei. Tel. j  

- 612829. (1061742) I

•  Vând mobilă bună, te
levizor ,preţ convenabil.

iDeva, tel. 620892. (1061720) 
.v « Vând chitanţe Cari- 

ţas, preţ nominal, maşină 
; de cusut-electrică, cumpăr 
pentru Trabant mâner cu 
yală, mâner simplu, flap. 
suri; aripă dreapta faţă. 
Tel. 611949. (1061708)

•  Vând maşină- Peugeot 
405 S.R.I., de 5 ani. per
fectă stare. Deva, Dragoş

• Vodă. nr. 12 A, tel. 625072.
(1061737)

•  Vând maşină spălat
automatică, import Tel. 
622098. (1061735)

; . ,•  Vând maşină de spă
lat „Automatic* sigilată, 

; tri. 615734. (1061723)
•  Vând cazan ţuică, nou, 

capacitate 300 1. Informaţii
; tel. 715613, orele 16—22.

(1060894)
•  Vând pian vienez, 

cumpăr tub cinescopic pen-
« tril' televizor Goldstar sau

Elcrom. Informaţii Hune
doara. Dorobanţilor 32, 
tel. 713802. (1062054)

•  Vând urgent Fiat 
Duna Diesel, fabricaţie 
1987, 69 000 km, metalizat, 
vamă achitată, 4200 mărci, 
negociabil. Tri. 711442.

(1062055)
•  Vând Dacia 1310 TXV 

Ungaria, fabricaţie '88, 
25 000 km. Hunedoara, V. 
Babeş 4, tel. 724364.

(1062056)
•  Vând VW Boz, fabri

caţie ’72, stare perfectă 
Informaţii tel. 729309.

(1060057)
•  Vând urgent şi foarte 

convenabil autoturism Lada 
2104 break, '85. înmatricu
lată. Tel 712339. (1062058)

•  Vând chitanţe Caritas 
prin notariat (august, sep-

. tembrie) la preţul Jumătate 
— 10000 le! chitanţa. Tel 
619320. orele 15—20.

(1061748)
•  Vând casă In Deva,

str. Horea, 17. Informaţii 
teL 625945. (1061744)
' •  Vând autodubă 1,5 

tone. Mercedes Benz 207 
D, tel. 615628, Intre orele 
14—20. (1061758)

•  Vând chitanţe Caritas 
septembrie — 20 000 lei 
bucata. Tel. 618399.

\  . /. - (1061691)
•  Vând televizor color, 

frigider mic, congelator 
mie, aparat 'ultraviolete 
Solarium, cuptor cu micro
unde. Tel. 612463.

(1061643)
•  Vând blănuri nutrie. 

argăsite pentru mantou. 
Telefon 618651,

(1061670)
•  Vând Lancia Fiat, preţ

1000 DM, negociabil. Tel. 
661443. (1061683)

•  Vând computer IBM 
PS/1, monitor color. In
formaţii Brad, str. Dacilor, 
b l  13, ap. 11.

(1061725)
•  Caut pentru . închiriat

garsonieră confort I, sau 
apartament Hunedoara sau 
Deva, central. Tel 724232, 
724251. (1060899)

Rezultatele din Cupa 
României la fotbal

1 Peţrplnl Berea — Sportul 
£1îfirif 1—0, Metalurgistul 
* Cugir — Progresul 0—2,

Vrancart Adjud — Steaua 
8—3, Gloria Reşiţa — Glo
ria Bistriţa 1—3, Sportul 

; Călăraşi — „U“ Cluj (s-a 
; disputat ieri), Ceahlăul 
! P.N. — Dinamo. Buc. 

1—4!, Poiana Câmpina — 
Petrolul Ploieşti 2—1, 

■> ARO Câmpulung — Rapid

5—3, Rapid M. Ciuc — 
Electroputere 2—1, F.C. 
Argeş — U.T.A. 2—0, Se- 
lena Bacău — Oţelul Ga
laţi 3—1, Poli Timişoara 
— Dacia, .Brăila 0—1, Ce
tatea Tg.‘ Neamţ — Inter 
Sibiu 0—3, Severnav Tr. 
Severin — F.C; Braşov 
0—1, Energia IernUt — U- 
niv. Craiova (s-a disputat 
ieri), Jiul Petroşani — Fa
rul 0—1.

PROGRAMUL PLAŢILOR IN CADRUL 
SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

(  S .C . MAGIKA —  IMPEX S.R.L. BRAŞOV

I 
i 
I 
I 
I

I

I
I

A L  I S
•  joi, 9 decembrie — chitanţele nf. 4359 

— 4382.
•  Vineri, 10 decembrie — chitanţele nr,

43T83—4411. 1 ' '
Plăţile se efectuează la Hanul „Bucura” 

din Haţeg.

' •  Persoane străine 
_ (2) caută apartament 4 

camere, mobilat, tele
fon. condiţii bune' 
Plata în le i Informaţii 
Deva, hotel Decebal. 
612413 (Chiripuş Vlad).

(1061738)

•  A.M.T.C.F. Deva scoate
la concurs, in ziua de 13. 
12. 1993, un post de mun
citor curăţenie. Informaţii 
la sediul unităţii din Deva, 
te l 623608. (1061721)

•  Pierdut ştampilă cu 
chitanţier fiscal nr. 0445801 
—0445850. aparţinând So
cietăţii comerciale „Deco- 
raţiuni Codrean" S.N.C. 
Deva. Le declarăm nule.

(1061714)
•  Pierdut legitimaţie 

serviciu, pe numele Crişan 
losif, eliberată Siderurgica 
Hunedoara. O declar nulă.

(1062053)
•  S.C. Leo S.RJL. Deva

execută pacheţele pentru 
pomul de iarnă. Informaţii 
tel. 621956. (1061711)

DECESE

•  Cu nemărginită 
durere anunţăm înce
tarea din viaţă a ce
lui care a fost

ALEXANDRU 
TIMAR (SANYI) 

înmormântarea, azi,. 
9 dea 1993, ora 14, 
de la Casa Mortuară 
din Deva.

Nu te vom uita nici
odată! ;;

Familia

•  Surorile Eugenia 
Preda, Marioara Han
ţa, Roza Cazan şi 
fratele Costel Jurca. 
împreună cu familiile 
lor, anunţă cu durere 
în  suflet Încetarea 
din viaţă a fratelui 
lor'..

Colectivul Şantie
rului de Instalaţii De
va —  S.C „Condor* 
S.A. — îşi ia cu durere 
un ultim rămas bun 
de la

K)N BRUJAN, 
plecat dintre noi la 
numai 37 de ani Ex
primăm şi pe această 
cale întreaga compa
siune fratelui, Brujan 
Alexandru şi familiei.

(1061753)

•  Soţia Vioricar  soa-, 
era Maria, copiii Voi- 
chiţa,: llie şi nepoata 
Liana Mărginean a- 
nunţă cu adâncă du
rere încetarea din 
viaţă a dragului lor 
soţ, tată şi bunic

REMUS BOCANICI 
din Ormindea.
'  înmormântarea — 
vineri, 10 decembrie 
1993, ora 13.

Nu te vom uita nici
odată! (1061761)

JURCA IOAN- 
. VICTOR '

pensionar C.F.R., în 
vârstă de 71 ani. în
humarea va avea loc 
azi 9. XII. a.c., orele 
14, lă  cimitirul Si- 
meria. s (1061728)

•  Colegii de la 
Şcoala Normală Deva 
sunt alături de profe
sorul Popescu Livtu, 
în aceste clipe dure
roase pricinuite de 
moartea mamei sale. 
Sincere condoleanţe.

(1061754)

•  Mulţumim tuturor 
celor care cu nemăr
ginită căldură sufle
tească ne-au mângâiat 
în momentele grele ale 
despărţirii de cel care 
a fost iubitul şi de 
neînlocuitul nostru 

Ing. TOTH MIHAI 
Familia; (1061734)

\ lei.

QUASAR ELECTRO S.R.L.
D E V  A

bdul Deceb.il. bl. R parter 
Tejefon 61 12 61,

VA OFERĂ:
O Lăzi frigorifice 160 L 120 1 
O TV color Megavision. Goldstar 
G Executăm reclame luminoase 
O Instalaţii complete satelit — 400 000

- (1061964)

I
I !

PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA
Organizează CONCURS pentru ocuparea 

postului de SECRETAR al Consiliului local al 
municipiului Deva, în ziua de 27 decembrie 
1993.

Condiţii: studii superioare juridice şi o 
vechime în specialitate de cel puţin 5 ani.

Depunerea cererilor şi dosarelor se face la 
Serviciul administrativ al Prefecturii judeţului, 
de unde se primesc şi informaţii suplimentare, 
inclusiv tematica de concurs.

S.C. CREEAMOD S.R.L. DEVA 
■■■ V ' ; . A n u n ţ ă

1
l  f e S .

I

pentru ocuparea unui post de
•  v â n z ă t o a r e .

Informaţii tel. 626140, între orele 8—16.
(1061974)

.  ̂ jşV ... .. - _

„AGROTUR" S.R.L. DEVA 
Depozitul Camping Şoimus

•  Vinde en-gros rom de Sibiu, la preţuri 
avantajoase;

•  Vinde remorcă auto basculabilă de 7 
tone;

•  Vinde motor Diesel de 115.
Relaţii la telefon 668189, între orele 10—22.

S.C. .ALIMENTARA*4 S.A.
D E V A  '

Bdul 1 Decembrie 1918, nr, 30, jud. Hunedoara 
ORGANIZEAZĂ \ ‘
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în scopul vânzării şi închirierii dc mijloace | 
fixe la Ferma Mesteacăn si Ferma Târnava. . 
Telefon 615999, (1061982) j

FILIALA JUDEŢEANĂ DE CRUCE ROŞIE j 
Cu sediul In Deva, aleea Viitorului, nr. 4 -. . 

Oferă aparat stomatologic SIEMENS pen- j 
trti închiriat prin prezentarea ofertelor în şe- j 
dinţa de licitaţie publică ce va avea loc în. 27 I 
decembrie, la sediu. Relaţii suplimentare la te- j 
leton 626358. (1061984) I

deschisă, cu strigare, cu oferte închise în 
plicuri sigilate, conform Legii nr. 58/1991, H.G. 
654/1991 şi H.G. nr. 758/1991; pentru vânzarea 
uiM tonilui activ:

•  SPAŢIU COMERCIAL PAINE — LAP
TE, nr. 40, str. Mărăşti, Deva.

Preţul de pornire este de 18 550 000 lei.
Licitaţia va avea loc in 10.1.,1994, ora tO. 

la sediul societăţii.
Dosarele de prezentare ale activului şi cri

teriile specifice pentru preselecţia participan
ţilor la lîcitaţie pot fi consultate zilnic Ia sediul 
societăţii.' " . ,

. Alte informaţii la telefon 095 —  61 64 06, 
fax 095— .6131 43. \

Pentru., selecţionarea participanţilor la li
citaţie, ofertanţii vor depune In sediul societă
ţii* până Ia 31 XII. 1993, documentele prevăzu
te de H.G. nr. 758/1991, iar Jista celor accep- 
taţi să participe Ia licitaţie va fi afişată la sedi il 
societăţii până la data de 07. I. 1994.

Ofertanţii selecţionaţi vor depune până la 
data de 07* 1 .1994, la casieria societăţii sau în 
contul nr. 303020101 B.C.R. Deva, următoare
le : ;

— taxa de participare : 200 000 l e i ;
— garanţia de participare de 10 la sulă 

din preţul de pornire.
Terenul nu face obiectul licitaţiei, el ur

mând a fi vândut cumpărătorului de activ 
conform H.G. nr. 331/1992.

In caz de neadjudecare în prima etapă, 
etapa a Il-a va avea Ioc la data de 25 .1 .1994, 
ora 10, iar etapa a IH-a în data de 31.1 .1994; 
ora 10.

S.C. AGROMICIA S A, VEŢEL
Organizează în data de 12 decembrie 1993, 

ora 10,

PYROSTOP s r l. O n ilM  -  R e p rc n iU in |j DCVA 
B-dul D ecsta l. M. J, SC. B, ap. 2 0  • TH /U ». 0 9 5 /6 1 4  2 2 9

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBEP” S.A. DtVA J'20/618'1991. Cont 30 70 50 601 B G. Deva. 2700. str. 1 Decembrie. 35. jud. Hunedoara. 
T e le fo a n e  61 1275. 612157 . 511269. 625904. fax 618061- Consiliul de administraţie : Dumitru Gheonea — preşedinte. Minei Bodea, Virgil 
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