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• şura t i  anal acesta 
sub generitul „D em n H *^
pentru toţi**, Săptămâna 
Crucii Roşii şi-a propus 
activităţi specifice, care 
acum se asociază fericit 
cu luna cadourilor. tn 
perioada 6—12 decern, 
brie. cât durează săptă
mâna, filiala judeţeană 
şi subfilialele sale hune- 
dorene organizează câ
teva acţiuni destinate în 
principal celor mai deza
vantajate categorii so
ciale.

Rechizite pentru 637 
de copii din instituţii de 
ocrotire subordonate Tn- - 
spectoratului Şcolar vor 
fi date sub forma unor 
pachete personale. Va
loarea rechizitelor depă

şeşte Z milioane şi ju- 
mătate de lei. Ele pro. 
vin dintr-o donaţie fă
cută pentru tbatft ţara. 
la Bucureşti, de către o 
persoană care doreşte să

Daruri. Tot filiala ju. 
deţeană a donat Casei 
de Copii din Deva un 
calandru pentru călcat, 
având o valoare de a- 
proximativ 1 milion de

rămână anonimă. Tot ce 
a dorit generosul anonim 
să se ştie despre el este 
că a crescut într-o casă 
de copii şi că doreşte să 
facă pentru cei care azi 
au o soartă asemănătoare 
cu a Iui aceste daruri 
prin Crucea Roşie română 
„în care are mare încre
dere*.

lei, ̂  care provine de la 
Crucea Roşie germană. 
Tot' pentru aceşti copii 
se vor cumpăra daruri 
însumând 360 util de lei.

Ajutoare provenite de 
la Crucea Roşie din 
Plauen (Germania) $-au 
distribuit In unităţi de 
asistenţă socială şi me

dicale din Valea Jiului.
Calendare. Un număr 

mare de calendare au 
fost difuzate in Săptămâna 
Crucii Roşii de către va. 
luntari ai filialei jude
ţene. Sumele realizate din 
vânzarea calendarelor la 
firme şi agenţi economici 
vor fj utilizate pentru 
achitarea cheltuielilor ge
nerate de construirea no
ului sediu.
. Prevenire SIDA. La Li

ceul „Traian“ Deva se 
Organizează acţiuni sâni. 
tare având ca tematică 
acordarea primului ajutor 

şi. de asemenea, cum poate 
fl preîntâmpinată conta
minarea cu HIV şi im
plicit îmbolnăvirea cu 
SIDA. (V.R.)

-*—#—*—*—**—

Doriţi să vă felicitaţi salariaţii, colegii de 
serviciu, partenerii de afaceri, -prietenii, cu 
prilejul sărbătorilor de Crăciun si al Anului 
Nou 1994?

•  REZERVAP-VĂ DIN TIMP SPAŢIU 
ÎN ZIARUL „CUVÂNTUL LIBER** DEVA.
%■■■ r -  achitând cash la redacţie contravaloa

rea anunţurilor

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

COSTURI REZONABILE t

— In momentul de faţă 
ce se construieşte in ora
şul Brad? —* l-am intre, 
'bat Pe dl. ing. MARCEL 
SOCOL, vleeprimar.

— O brigadă a S.C. 
„Condor** SA. Deva lucrează 
la viitoarea bancă. Lucră
rile sunt avansate. Nu'va 

'fi dată în folosinţă anul 
acesta, dar tn prima parte 
a anului viitor în mod sl-

sionari, invalizi etc. Dar 
nu le putem satisface do
leanţele. Şi sunt mai multe 
cazuri într-o situaţie ex. 

. trem de grea.
— Pentru anul viitor la 

ce obiective v i  gândiţi?
I — Vor continua lucră
rile la cele aflate In con
strucţie. Este de mare ne
cesitate o şcoală cu 24 săli 
de clasă, grădiniţă, sală

Cine şi ce mai construieşte 
la Brad?

„L

gur. O firmă particulară, 
S.C, „Metalexpres** S.R L. 
Deva, filiala din Brad, con
struieşte în Oraşul nou un 
punct termic, la cel vechi 
face lucrări de extindere, 
în paralel se execută şi 
lucrări la reţelele de ter. 
moficare. Este o investiţie 
care se derulează In con
diţii bune. Asta-i tot ce 
se construieşte în Brad.

—* Locuinţe?
— Cea mai mare durere 

la Brad — locuinţele, a- 
partamentele. *

— Câte s-au construit şi 
dat tn folosinţă anul a_ 
eessta? ■ ■

— Nici unul. In con
strucţie nici unul. Nici 
speranţe să putem con
strui nu se întrevăd. Nu 
sunt bani.

— Cereri de locuinţe sunt 
multe?

— La sindicatele de la 
agenţii economici s-au a- 
dunat multe sute. La noi, 
de asemenea. Consiliul to. 
cal poate acorda locuinţe 
doar persoanelor cu . pro
bleme deosebite — pen-

de sport Obiectivul a fost 
scos. la licitaţie. Au partL 
cipat S.C. „Condor** S.A., 
„Metalexpres* +  „Fori- 
con**, „Cartel** din Cluj. 
încă nu cunoaştem rezul
tatul licitaţiei. In ce ne 
priveşte pe noi, consiliul 
local, ne zbatem ca la anul 
să construim cel puţin 
un bloc cu 10—20 de a" 
parlamente ,de foarte mare 
trebuinţă. Să vedem cum 
vom face rost de bani.

— Amplasamente s-ar 
găsi?

Avem amplasamente 
pentru mai multe blocuri, 
avem documentaţii tehnice, 
avem cu CINE construi 
(forţă de muncă), dar nu 

“avem. cu CE (bani). „Con
dor* şi „Metalexpres" ori
când sunt gata să con
struiască blocuri.

...De un an, chiar de 
doi, la Brad nu s-a dat 
în folosinţă nici un apar
tament! Sunt justificate ne
mulţumirile multor familii 
care locuiesc în condiţii 

■grele.' -'
Gh. I. NEGREA

- * —■* — B

O

CONSTATARE

•  De foarte multe ori politeţea nu e 
decât un eufemism al dispreţului.
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10 DECEMBRIE
•  Au trecut 343 de 

zile din an; au mai ră. 
mas 22;

•  1851. S-a născut MEL- 
VVILLE LdUlS DEWY (m. 
1931), bibliotecar ameri
can, recunoscut1 în , în-; 
treaga lume pentru ini, 
ţierea sistemului de cla
sificare zecimală univer
sală pentru biblioteci.

•  1858. A murit EU- 
FROSIN POTECA (n. 
1785), unul dintre înte
meietorii filozofiei româ
neşti.

•  1934. S-a născut, la 
Timpa — Băcia, ION 
BUJOR PADUREANU, 
scriitor- român.

•  1948. Adunarea Ge
nerală ONU a adoptat 
DECLARAŢIA UNIVER
SALA A DREPTURILOR 
OMULUI

•  1966. Moare- criticul 
literar ION CIIINEZU (a. 
1894).

Riseul profesiei de miner
Profesie cu riscuri mari, 

mineritul înregistrează- pe
riodic un număr conside
rabil de accidente. Din
colo de nerespectarea teh
nologiilor de lucru, care 
determină în principal sur
pări ori intoxicări cu mo- 
noxid, neşansa unora în 
faţa destinului este evi
denta.

•  Acţiuni cu cartea. Elevii 
Şcolii Generale 'din Vălişoara au 
fost beneficiarii unor acţiuni 
cu cartea, organizate de Biblio
teca Judeţeană în colaborare cu 
Biblioteca comunală. Intre a» 
cestea s-au numărat prezenta
rea de carte „Basme de sub 
steaua polară* (pentru cei de 
la ciclul primar şl grădiniţă) ; 

medalionul Jules Veme şi con
cursul „Recunoaşteţi eroii lui 
Jules Veme** (pentru elevii cla
selor V-Vm). (M. tt».

•  Nemulţumiră Dl. Gheor- 
ghe Mâlcomiş din Simeria s-a 
prezentat la redacţie cu două 
schiţe de expertiză topografică. 
Nu contestă valabilitatea acesto. 
ra. ci faptul că, fiind vorba 
despre proprietatea sa asupra 
unei suprafeţe de 5 mp. pe care 
se află construita o lemnărie a 
unei vecine, terenul respectiv 
nu-i este atribuit, aceasta fiind 
nemulţumirea reclamantului. 
(N. T.).

•  Sidcr-varietd. Clubul „Sî- 
derurgistul“ Hunedoara a pre
zentat pe propria scenă un nou 
spectacol de varietăţi Intitulat 
„Sider-varietâ*. Toate formaţii
le  ce au evoluat In faţa tâ

nărului public local s-au bu
curat de un succes binemeritat. 
O remarcă în plus pentru m i-, 
cuţii dansatori ai formaţiei de 
dans de societate instruiţi de 
binecunoscuţii Mariana Minişan 
şi Valentin Ileş. (M. B.).

•  Tnchisă, Dl administrator 
Aurel Tripe a deschis o unita
te de alimentaţie publică pri
vată, în centrul oraşului Brad. 
Dar a uitat să respecte reguli
le de Igienă. Ca urmare, auto
rizaţia sanitară de funcţionare 
l-a fost suspendată, ceea ce’ în
seamnă închiderea unităţii. Când 
treburile vor fi puse la punct, 
unitatea va fi deschisă. Să în
ţeleagă dl fTripe că dăm clien

ţilor vinafs, dar în condiţii de 
curăţenie şi igienă. (Gh. I. N.),

•  Omul cere adevărul. DI
Petru Păvălan, 41 de ani, a mun
cit la pădure, la Ocolul silvic 
din Baia de Criş. De câţiva ani 
este pensionar. Dar. un pension 
nar activ. Lucrează pământul 
Comisia comunală pentru apli
carea Legii fondului funciar 
nu-i acordă dreptul ce i se cu
vine. adică suprafaţa de pă
mânt la care are dreptul, zice 
dumnealui. Omul cere numai 
adevărul. (Gh. I. N-).

Astfel, Un prim bilanţ 
la unităţile miniere din 
subordinea Regiei Auto
nome a Huilei Petroşanii 
scoate. In evidenţă un nu
măr mare de accidente în 
care neatenţia sau incon
ştienţa lasă răni adânci.

In anul 1993, până tn 
luna septembrie, s-au în
registrat un total de 1242 
de accidente, dintre care 
25 mortale, două cu inva
liditate şi 1215 cu incaoa- 
citate temporară de muncă.

Intre dramele înregis
trate, cele mâi multe ac- '  
cidente mortale' le consem
nează Mina Vulcan — 7, 
Anina ~ ; 5, Petrflâ -; — 3, ■ 
Dîlja şi Lupeni — câte' 
două. ■ , ■

CORNEL POENAR 
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în c ă l z ir e  d e f e c t a
Dl Cseky Iosif locuieşte în blocul P 10, 

de pe strada Minerului, din Deva. Co
loana de încălzire centrală este înfunda
tă şi cinci apartamente sunt afectate. S-a 
încerpat 6 rezolvare a situaţiei, dar f&ră 
un efect vizibil, aşa că locatarii nu sunt 
dispuşi să împartă .cheltuiala cu familia 
jSTiţă. Un' alt locatar, dl Mârza, refuză 
să suporte costul lucrării şi cluar o even
tuală intervenţie în apartamentul său. 
Dir> cei cinci locatari, doar dl Cseky şi 
dl Donisă doresc să se rezolve,cu încăl-# 
zirea, acceptând să plătească pentru acest 
lucru. Dar la Asociaţia de locatari 88 
li s-a pus condiţia să plătească anticipat 
15 000 de lei pentru ! a se realiză o co
mandă .de lucrări cu R.A.G.C.L, Oame
nii se întreabă de ce această sumă nu 
poate fi achitată din fondul dor de rul
ment, urmând ca ea (sau costul final al } 
reparaţiei) să fie recuperată de ţă be
neficiari ?

„AM AVUT UN VIS FRUMOS?*'
„Am avut un vis frumos. Sa făcea, 

că am câştigat „procesul autoturismelor*. 
Speranţa de a avea o maşină mă încearcă 
din 21.07.1988. A m  sponsorizat-o şi CU 
70 000 lei.. Vă rog foarte mult şi cu res
pect dacă dv. reuşiţi să aflaţi ceva 
„pipăibil* anunţaţi-ne şi pe noi visătorii, 
(Deocamdată ştim doar că procesul conţi-, 
nuă — n.n.).

Doresc ca Sf. Nicolae, Moş Crăciun şi 
Anul Nou să vă aducă materialiceşte 
tot ce vă doriţi, succese în munca dv. şi 
spiritual încredere tbt mai mare în. oa
menii buni. Al dv. cititor consecvent 
IOAN MATEI, Brad*.

N. R. Mulţumindu-vâ pentru urări, 
vă asigurăm că avem deplină încredere în 
oamenii buni. Le facem lor şi cititorilor 
noştri consecvenţi bele mai calde urări 
la acest sfârşit de an.

AR FI NORMAL . . .
„Sunt pensionar, am un nepot de 3 

ani şi 3 luni, pe care-1 întreţinem noi, 
bunicii, pentru că tatăl lui a murit la 
Eţ>M; Ţebea, iar maică-sa lucrează*. A- 
pelând la serviciile Policlinicii Brad, ni 
să relatează in continuare, „am fost pri
mit cu foarte multă amabilitate şi inte
res pentru sănătate’* de dl 'dr. Lăchescu.
A primit o reţetă în urma consultaţiei. '

Dar la farmacia de unde luam de Obi
cei medicamentele- pentru copil mi s-a 
refuzat eliberarea reţetei gratuite. „Dacă 
ăi bani avem medicamente, dacă nu ai 
bani, nu aveai* mi s-a spus. Din pen
sia copilului acum suntem obligaţi să 
cumpărăm şi medicamentele ? Se spune 
efi pentru copii' medicamentele Sunt gra
tis. De ce unii îşi permit să le ia acest 
drept şi până când? Vă trimit şi reţeta 
pentru a văr convinge de adevăr. Vă 
mulţumesc. Cu tot respectul" (GLlGOR 
MOISA, Brad, str. Dacilor, bl. 8, ap. 30).

N.R. Normal era ca medicamentele 
pentru copil să fie eliberate gratuit. Dar 
tot normal ar f i  ca farmaciile, acum pri
vatizate, să primească banii -cuveniţi 
pentru compensări. Din păcate Insă nor- 
malitatea nu şi-a intrat în drepturi în 
viaţa noastră socială. Altfel , cum s-ar 
explica refuzul eliberării gratuite ’a unei 
reţete în valoare de... 552,50 lei. Atâţia 
nervi şi tevatură jjentru o sumă ridicolă 
azi 1 ;:i;. ” -’ i .  ■

PROPUNERI
•'-•‘"D l MariUs Cosiha, care locuieşte in 
blocul P 5 din Calea Zarandului, Deva, 
ng relatează necazurile elevilor din car- v 
tierele Dorobanţi şi Zaraftd care se de
plasează la Şcoala Generală Nr. cât şi |  
permanenta spaimă a părinţilor. Moti
vul ? în zonă, copiii sunt.permanent ex- i 
puşi accidentelor. Aleea/Moţilor este blo
cată de autoturisme parcate pe carosabil 
şi tranzitată în viteză de maşini cu ga
barit excesiv pentru dimensiunile a le ii; 
între Sala Sporturilor şi Restaurantul 
„Izvorul veseliei" nu există trecere de 
pietoni marcată; pe aleea din faţa vechii 
clădiri a şcolii, „boşii" aduc copiii până 
la ppartă : din gropile,din carosabil pie
tonii sunt împroşcaţi cu apă — toate a- 
cestea fac cumplită circulaţia pentru e- 
levi, mai ales pentru cei cpn qlasele 
mici.

De aceea, părinţii, în numele cărora 
ne scrie dl Cosma, propun organelor de 
la circulaţip să ia măsuri privind'accesul 
vehiculelor cu gabarit mare şi parcarea - 
pe carosabilul Aleii Moţilor. De aseme
nea, să se procedeze la marcarea tre
cerii pietonale pentru ca şcolarii să 
poată circula ip siguranţă în această zonă 
marginală a municipiului.

D r u m u l  s p r e  D u p ă - P i a t r ă  n u  t r e c e  

p r in  C Iu j - N a p o c a
Drumul de interes ju

deţean dintre Buceş şi 
După-Piatră este planificat 
a fi modernizat. S-au rea
lizat în 1990 câţiva . kilo
metri, apoi lucrarea s-a 
oprit din lipsă de fonduri. 
In toamnă, primăria din 
Buceş a primit suma de 30 
de milioane de lei, pen
tru reluarea modernizării / 
respectivului drum. Ime
diat prin comună a înce
put să circule — lansat.de 
cineva intqpesat — zvonul:

— Banii sunt de la dl 
Funar din- Cluj.

Unii cred aceste spuse, 
alţii nu, şi aceştia din ur
mă sunt cei maixmulţi, dar
-V— a.

Trichineloza este o boa
lă parazitară, comună o- 
mului şi animalelor, cu 
un puternic caracter de 
focalitate întâlnită la nu
meroase specii de anima
le Sălbatice . şi domestice 
(porc, mistreţ, şoarece, şo
bolan, pisică, câine, lup, 
urs şi vulpe), precum şi 
la om, la care simptome- 
le au un caracter drama, 
tic, ea putând provoca 
chiar moartea.

In evoluţia bolii se deo
sebesc trei faze : digestivă, 
de invazie şi musculară. 
Mecanismul de infestare 
este identic pentru toate 
speciile de animale, prin 
intermediul consumului de 
carne parazitată- cu lar
ve de Trichineila spiralis. 
Omul se infestează prin

zvonul rămâne zvon. Dl 
Viorel Jorza, primarul co. 
munej Buceş, care a făcut 
recent o vizită la redac
ţia „Cuvântul liber*, ne-a 
rugat să consemnăm spre 
cunoaşterea adevărului:'

— Banii primiţi nu sunt 
de la dl Funar, cum umblă 
vorba, ci de la Bugetul de 
Stat. Lucrul acesta să fie 
cât se poate de limpede.

— Deci, modernizarea 
drumului spre După-Piatră 
va continua ?

— Da, dar este un 
necaz.

— Care anume ?
— Acela că banii au a- 

juns in contul nostru târ

ziii. Or, iarna a venit ia 
Buceş foarte devreme în 
acest an, aşa că nu putem 
folosi întreaga sumă până 
la 31 decembrie a.c. De 
aceea, propun ca fonduri
le nefolosite să nu se ri
dice la finele anului, ci 
să, fie transferate pentru 
anul viitor.

Susţinem propunerea dlui1 
primar al Buceştdtfif şi O 
punem in atenţia Prefec
turii şi a Consiliului ju
deţean spre a o  susţine la 
Guvern, întrucât astfel 
de situaţii sunt nume
roase în judeţul nostru.

Cui să se mai adreseze ţăranii?
lată o întrebare, .  pe 

deplin justificată, ce este;' 
pusă într-o scrisoare: a- 
dresată redacţiei ziaru
lui „Cuvântul liber*,, de 
către Leontin Başa şi 
Lucrejia Boloţ din Vaţa 
de Jos. Petenţii pornesc 
de la faptul că, bună 
sâu rea, Legea fondului 
funciar trebuie aplicată. 
Dar, unele comisii locala, 
prin interpretările pe 
c^re ie dau, sporesc ne
mulţumirile ceior ce sunt 
îndreptăţiţi să intre trt 
posesia pănţântului. ■

De neînţeles este fap
tul că — se spune în scri
soare *— adresându-ne

Comisiei judeţene de a- să nu primim nici un 
plicare a Legii fondului fel de răspuns, iată de 
funciar, atât.verbal cât şi ce dorim să întrebăm şi 
în scris, prin memoriile prin intermediul. ziaru- 
nr. 1577/J şi 1578/J, din lui „Cuvântul liber*: 
9 septembrie a.c., în care Cui trebuie să se mai 
am prezentat modul cum adreseze ţăranii pentru
comisia locală a înţeles 
să aplice legea în cazul 
nostru, nu am primit 
nici un răspuns* scrisv 
privind hotărârea adop
tată, pentru ca, în funcţie 
de aceasta să ne putem sau 
nu adresa justiţiei. Con
siderăm că aceasta este o 
situaţie greu de explicat, 
ca in termen de trei luni

rezolvarea problemelor 
c u  G are s u n t  c o n f r u n 
taţi ?

Considerăm că, intr- 
adevăr, trebuie să se 
găsească un răspuns . o- 
perativ şi concret la fie
care întrebare ce se a- 
dresează oricărei comisii 
sau instituţii, . oamenii 
aşteptând să afle cum 
şi în ce mod ]i se solu- • 
ţionează sesizările. (N.T.).

- r *—

POLITIA* > 
SANITARA 

>ARA 
UN NOU 

IECTOR

© e curând, dna doc
tor Adriana Mărculescu 
a fost eliberată din 
funcţia de director al 
Inspectoratului de Po
liţie Sanitară a jude

ţu lu i Hunedoara, prin- 
tr-un ordin al Minis
trului Sănătăţii.
; Noul director al In

spectoratului Judeţean 
de Poliţie Sanitară a 
fost numit dl dr. Mir- 
cea Călugăru.

CORNEL POENAR

şi Aroganţă
î „Ca simplu cetăţean Îmi exprim indignarea faţă ţ 
I de lăcomia şi lipsa de respect a unui privatizat din | 
! str. 1 Decembrie, bloc 4, care, făcându-şi o uşă pe * 
I peretele lateral al blocului, a acaparat şi spaţiul pie- |
* tonal din faţa magazinului "său; |
|  Lucrarea a început în luna iunie 1993, dar se pare J
* că Seţyiciul de urbanism şi sistematizare i-a jnterzis § 
|  să comită un asemenea abuz.' încăpăţânatul 'privaţi- * 
J zat a lăsat toată vara mormanul de mizerie în faţş I 
|  uşii, obligând pietonii să care mizeria în locuinţele ! 
« lor. Aflând că a luat fiinţă Inspectoratul pentru con. |

strucţii şi urbanism, imediat a continuat lucrarea, ba J 
lt, a mai ridicat mormanul cu incă o treaptă, i 

•' înfrumuseţându-1 cu marmură. Putea şi el sâf-şi facă l

N-aueţi

Nu o dată şoseaua ne 
oferă privelişti în faţa că
rora ne ascundem privi
rea: câini sau pisici plini 
de sânge, făcute zob de 
foţile automobilelor. Se 

spune e*ă unii au o plăcere 
diabolică să lovească nevi
novatele patrupede ce tra
versează "strada. Joi, : pe 
D.N. 7 din Deva, am văzut 
o scenă asemănătoare. Con
ducătorul unei Dacii roşii 
(din păcate nu" i-am vâxut 
numărul, acoperit fiind de 
rulota ce o avea fa  /Pre
lungire). în loc să ferească 
din cale un câine negru, 
l-a lovit cu toată puterea, 
aruncându-1 sub roţile ma
şinii. Bietul animal s-a 
zbătut câteva minute până 
să nu niai fie. Se spune 
că cine Iubeşte; câinii are 
suflet nobil. Poate suntem 
prea pretenţioşi faţă de 
unii semeni de-al noştri, 
cerându-Ie să-i ocrotească. 
Dar'dacă le pretindem pu

ţină milă e prea mult? Cum 
poate fi catalogat compor
tamentul şoferului? Oare 
nu sadism? (E.S.)

I suuuvu şi urbanism, imediat a continuat lucrarea, ba 
mai mult, a mai ridicat mormanul cu încă o treaptă, | 

J înfrumuseţându-1
|.o  singură treaptă de intrare în prăvălie şi să lase > 
' spaţiul pietonal aşa cum au procedat şi alţi pro- I 
|  prietari, inclusiv' magazinul de vizavi. J
* Mă întreb: cine-i permite să obstrucţioneze li- | 
I bera circulaţie a cetăţenilor pe drumul public, obli. * 
J gând persoanele în vârstă să escaladeze treptele, iar I

( femeile cu cărucioare pentru copii să înconjoare tot » 
blocul pentru a ieşi pe bulevard ? El a închiriat j 

I spaţiul comercial şi nu spaţiul pietonal. Recent, in -* 
I dignarea mi s-a accentuat când o femeie în vârstă { 
J (circa 70 de ani) l-a rugat frumos să ttu-ridice a - I  
I ceste trepte. Arogantul'privatizat i-a răspuns : <,nu } 
* este spaţiul lui mamă-ta şi, dacă vreau. închid toată |  
|  partea asta că nimeni nu mă poate opri". Oare chiar ' 
' aşa_ să fie, nu est« nimeni care să îl opîească?” (Un I

( cetăţean care atrage atenţia privatizatului că sunt . 
% legi Pe care şi el este obligat să le respecte). |

SCRISOARE COMENTATA

„Aşa~i rantattul!44

TRAIAN BONDOR

■  '

Trichineloza -  pericol pentru 
sănătatea omului

consumul de carne de 
porc, vânat, preparate din 
carne, care conţin larve 
de parazit. După ingera
rea cărnii cu larve închis
tate,. în stomac, sub ac
ţiunea sucului gastric, a. 
cestea ajung libere trecând 
în intestin, devenind pa
raziţi qdulţi, femela de- 
punând larvele care ajung 
în sânge, jar prin circu
laţia sanguină în muşchi, 
unde la orii rămân viabile 
o perioadă lungă de timp, 
peste 100 dg zile.

Boala nu se poate diag
nostica la animalele .. în 
viaţă şi nici carnea aces

tora nu se deosebeşte la 
vedere cu nimic de car. 
nea provenită de la por
cii sănătoşi. La om, boala 
produce grave tulburări 
digestive, dureri musculare 
şi semne asemănătoare 
stărilor gripale şi reuma
tice. Menţionăm că săra- 
rea, afumarea, fierberea 
sau frigerea nu distrug 
parazitul din carne. .

Singura cale de a diag
nostica boala gste exame
nul trichineloscopic, cârâ 
se execută gratuit la . cir
cumscripţiile sanitar-vete- 
rinare. De aceea Legea 
sanitar-yeterinaS-ă preve

de obligativitatea exame. 
nului trichineloscopic al 
tuturor cărnurilor şi pre
paratelor din carne pro
venite de la porc, mistreţ 
şi urs, înainte de a fi 
puse în consum public 
sau familial.

■Pentru examinare ; se 
va aduce la circumscrip
ţiile sanitar-veterinare, de 
la fiecare porc tăiat, O ■ 
probă de came (50 gr) din 
muşchii pilierl diafragma- 
tici, porţiunea cărnoasă 
radiară a diafragmei, 
muşchi intercoslall

Complexul de măsuri 
profilactice vizează pre-

O însemnare scrisă cu 
căldură dar şi cu mândria 
dascălului ne trimite dna 
prof, Valeria Blaj, din 
Certej. Evocă lâ început 
cuvintele lui Blaga : „Sun
tem undeva purtătorii u- 
nor excepţionale posibili
tăţi... /N i  s-a dat să. lu
minăm cu. flacăra noastră 
de mâine un colţ de pă
mânt*.

„în umbra unui colţ de 
pământ* — ne scrie dna 
Blaj — trăiesc oameni 
despre care se. ştie prea 
puţin. Soarta le.a fost 
vitregă inghesuindu-i după 
nişte dealuri la mare dis
tanţă de oraş. Dar aceşti 
oamgni harnici, cu credin
ţă în Dumnezeu şi călău- 
—*—*—*—*—

venirea apariţiei bolii prin 
distrugerea surselor de 
parazit prin: deratizări 
(şobolanii fiind cea mal 
periculoasă sursă în râs ■ 
pândirea bolii), dezinsec- 
ţii (insectele hematofage 
fiind importanţi vectori în 
transmiterea bolii), dar im
portanţă deosebită pre
zintă confiscarea ş i’ dis
trugerea carcaselor da 
porc < şi a preparatelor din 
carne găsite infestate la 

'examenul trichineloscopic.
Punerea în consum pa. 

blio sau familial al căr
nii de porc sau vânat fără 
examen trichineloscopic 
sanitar-veterinar consti
tuie contravenţie **şi se 
sancţionează potrivit legii.

Dr. TUDOR BEJAN, 
medic veterinar primar,

: Deva

ziţi de înţelepciunea vârst
nicilor şi învăţătura das
călilor, pot -fi m ână»  
de ceea ce sunt. Ei : se 
mândresc cu doi fii a l  sa
tului cu; care se aseamănă 
şi care au dus faima 
aşezării şi idincolo de gra
niţele ţării. Cei doi se 
numesc Măria şi Adrian 
Blaj, sunt asistentă şi 
doctor la Londra, iar sa
tul lor natal este Văr- 
maga.

„Acolo, departe,, la Lonl- 
dra, au grupat în jurul 
lor o mulţime de tineri, 
dintre care unii, trecând 
prin România, au ţinut să 
le cunoască familia şi pe 
oarflehii în mijlocul căro
ra s-au format* — ne scrie 
dna profesoară. întâlni
rea acestora cu vărmăge- 
nii, la căminul lor cultu
ral, a fost un prilej de 
mare bupurie, mai _ ales ' 
pentru că -cei „doispreze
ce englezi . spuneau că nu 
găsesc cuvinte pe măsura 
vredniciei prietenilor ro
mâni : harnici, ospitalieri, 
buni, credincioşi*.

Ne-am mai permite să 
adăugăm că intr-adevăr 
aşâ-s adevăraţii români. 
Că aşa ar trebui să -fie  
toţi. Pentru ca tot mai 
mulie exclamaţii admira
tive să se audă la adre
sa noastră. Poate astfel 
vor £1 reduse la tăcere 
vocile celor care vor să 
ne prezinte lumii altfel 
decât suntem în realitate.

VIORIC A ROMAN

/
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SÂMBĂTĂ, 11 DECEMBRIE
R T L

7.00 Seriale şi desene animate ; 20,15 Beverly Hills, 
90210 „Necopţi pentru căsătorie" ; 21,15 Teatru popular ;
22.45 Box 0,00 Noaptea RTL (varietăţi); 1,00 Plăcerea 
durerii (f) ; 2,20 Plumb 'de 3 dolari; 3,50 M — Magazi
nul bărbaţilor ; 4,40 Moarte la periferie (f. ’83).

E U R O S P O R T
9.00 Aerobic ; 10,30 Schi fond CM din Santa Cate- 

rina; 11,00 Schi alpin masculin CM din Val d’Isere;
12.45 Schi alpin feminin. CM din Leysin ; 14,00 Schi. CM 
la sărituri din Planica ; 17,00 Aerobic. Câmp. europene ;
18.00 Dans. Campionatul mondial de dansuri latine;
22.00 Raliu. Australian Safari; 23,00 Box. CM şi CE.

TNT * TOONS
7.00 Desene animate ; 21,30 Frumos la privit (f. 1952)

23.00 Orăşelul muzica! (f. 1942); 0,35 Taximetristul (f.
1950); 2,10 Panama Hatftie (f. 1942); 3,40 Cântând în
Întuneric (f. 1942); 5,10 Merton face carieră la Holly
wood (f. 1947).

I T A L I A  1
7,00 Bună dimineaţa ; 10,30 Baby sitter ; 11,30 Star. 

sky şi Hutch ; 16,30 Prietenul meu Ultraman ; 17,30 La 
ordine, tată (s); 18,00 Unomania ; 18,30 Mitic (show) ;
19.30 Bayside school ; 21,00 Karaoke ; 21,30 Sâmbăta la 
circ.

-  D U M IN IC A , 12 DECEMBRIE

' ; ' ; R T L  ■ ' \  •
7.00 Serişle şi desene animate ; 15.00 Steaua de Cră

ciun (f. SU A ); 17,30 Ii spuneau Trinita (w. Italia); 21,15 
O nuntă de vis (reportaj); 22,55 Spiegel TV : : - r  maga
zin ; 23,40 : Prime Time : „Asasinarea generalului Kleber 
în Egipt" ; 0,00 Eden (s. erotic). -

E U R O S P O R T
9.30 Fotbal american N FL; 10,00 Auto Magazinul 

sporturilor fcu motor (Honda); 11,00 Schi alpin feminin. 
CM, din Leysin; 12,00 Schi alpin masculin. CM, Val' 
d’Isere; 13,30 Schi alpin feminin. Slalom uriaş ; 15,00 
Schi. CM la sărituri din Planica; 16,00 Călărie. CM la 
sărituri ; 18,00 Schi fond. CM din Santa Caterina ; 21,00 
Biatlon. CM din Bad Gastein ; 21,30 Călărie. CM la să
rituri.

TNT & TOONS
Desene animate ; 21,30 Verde sălbatic (f. 1973) ; 

Capcana dragostei (f. 1955) ; 5,00 Am iubit o fe- 
(f. 1933).

I T A L I A  1
8.00 Bim Bum Bam ; 11,30 La volum maxim ; 12,00 

Adam 12 ; 12,30 'Studio deschis : Ştiri ; 13,45 Fotbal : 
ghidul campionatului italian ; 15,00 Filme ; 19,00 Aşa 
tată, aşa fiu ; 19,30 T.J. Hooker ; 20,30 Studio deschis : 
Ştiri ; 2j,00-Benny Hill Show ; 23,30 Pressing (magaz'n) ; 
0,45 Niciodată nu spune gol.

LUKV, 13 DECEMBRIE
R T L

7.00 Bună dimineaţa ! ; 13,00 Magazinul amiezii ;
13.30 Springfield Story; 14,20 California C lan;-18,00
Cine c şeful aici ? ; 18,30 O afacere de familie ; 19,00.
Chemarea iubirii ; 20,10' Exploziv-magazin ; 20,40 Vre
muri bone, vremuri rele; 21,l î  Colegi şi colegi; 22,15- 
Policlinica ; 23,15 Scaunul e fierbinte — dialog ; 0,00 
Nu-i uşor să ucizi (reportaje).

E U R O S P O R T
9.30 Aerobic ; 10,00 Biatlon. CM djn Bad Gastein ;

11.00 Schi alpin. Cupa mondială; 13,00 Schi. CM la să
rituri; 16,00 Auto. Raliul Tundra; 17,00 Schi acrobatic. 
CM din Tignes; 18,30 Schi. CM la sărituri, Slovenia;
21.00 Motociclism pe gheaţă ; 22,00 Automobilism ame
rican ; 23,00 Box. CE şi CM ; 0,00 Fotbal. Eurogoluri.

TNT«TOONS
7.00 Desene animate. Poveşti de dragoste ; 21,30 Me

reu iubindu-te (f. 1956) ; 22,45 Doamna Parkington (f. 
’44) ;■ 1,05' Rapsodia (f. 1954) ;3,20 învingând cu urr su= 
râs... (f. 1932); 5,45 Mereu în sufletul meu... (f. 1942).

I T A L I A  I
7.30 Bună dimineaţa ! ; 11,15 Starsky şi Hutch ; 12,15 

A — Team ; 13,15 Aici, Italiş ! (magazin); 15,30 Nu este 
la RAI ; 17,30 La ordine, tată ; 18,00 Unomania ; 18,30 
M itic;' 18,55 Sport; 19,00 Supervicky ; 19,30 Bayside 
school (s ); 23,40 Niciodată nu spune gol ; 0,50 La* vo
lum maxim.

MARŢI, 14 DECEMBRIE
R T L

7.00 Ştirile dimineţii ; 11.30 Bancuri de pretutindeni ;
13.00 Magazinul amieziiţ 13,30 Springfield Story ; 14,20 
California Clan ; 17,00 Hans Meiser ; 18,00 Cine- e şeful 
aici ? ; 18,30 O afacere-.de familie ; 19,00 Chemarea ini
mii ; 20,10 Exploziv (cazuri dificile) ; 20,40 Vremuri bu
ne, vremuri -rele ; 21,15 Colombo: „Scrii sau crăpi“ ţ
22.45 Quincy : 1,00 Legea şi ordinea (s.p.).

E U R O S P O R T
9.30 Aerobic ; 10,00 Schi alpin masculin. CM din 

Val d’Isere ; 11,00 Schi alpin masculin., CM din Sestriere ;
12.30 Schi. CM din Tignes; 14,00 Fotbal. Eurogoluri 4
15.30 Automobilism american; 17,00 Fotbal^ american ;
18.30 Schi alpin masculin ; 20,30 Ştiri sportive 1 ; 21,00 
Tenis. Retrospectivă ; 23,00 Box. CM şi ‘‘ CE ; 0\00 Bi
liard artistic.

TNT & TOONS
7.00 Desene animate,; 21,30 Căpitanul McCoy (f. 

1947); 23,00 Drumul drept (f. 1950) ; 0,45 Knockout (£.. 
1941); 2,05 Câştigătorul ia totul (f. 1932) ;3,25 Marea lo
vitură (f. 1948) ; 4,55 De la pânză la ring (f. 1948).

I T A L I A  1
7.30 Bună dimineaţa !; 12,15 A — Team ; 13,15 Aici, 

Italia ; 15,30 Nu este la  R A I; 18,00 Unomania; 18,30 
M itic; 19,00 Supervicky; 19,30 Bayside school; 20,00! 
Willy ; 21,05 Karaoke ; .23,30 Convocarea de marţi; 1,40 
Aici, Italia ! ; 2,25 Radio Londra ; 3,20 A — Team j 4,1? 
Baby sitter, , ,  —-1- 'aaZiBfcjangiiiIa— -

£a A xad! £a  A xad l

CÂŞTIGURI MARI LA
SHBH

SABA acordă câştiguri:
- I AUTOTURISM NOI OLTTIT 
. I TV COLOR ,

t FRIGIDER

Au mai rămas 2 săptămâni până la TOM
BOLA SABA, din 22 decembrie 1993.

* '* Regulament:

■ an a  ioc ia aaia de ZS decembrie 1993 1

beze aamerelor 4c cbilao)* îa mod public.
C'rcu'tul de îatrejutorere SABA coadau4 (ascrlerUc la 

sediu dup* urmâtoruLsistem:
■ 1 * " ** depu» sume Intre 2S.M0 - SOOMM
!eâ, ier dup* 60 ale se câştigi de 4 ori suma depusă.
Sdd OM w  j. N7 \ ,L 'Js*J,.e*,u* tume ,B,r* 25.000 lei - 
^ s ^ J d io u U .UP "  “* *“* £“ko‘UrUtic* »* 4» »

500 OOfl îri in  *!. d*Pf  “ î u“ e. !o,re 2Î #W »«» -"T ;* '**• 'sr dup* 120 zile calendaristice se «btiae de 12
V,riM,e,e “  ««««ritm

TT  cei care *•*“ «scris pin* îa prezent < 1  ceilalţi care aepua suise la CiftCIMTIii nfc

s-.uT“o "brh* Pc*«i«rile de I. verieatele le cam

J  M * *  î*. ‘*|««*P«* zilnic, ia trr orele 8.00^20,00. samb*t*
^m, r T .  Un,re 0rele 1« sediul s*u din Aridul>ou. C alea rînnşarii (vunvi de CEC).

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ DE 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ 

HUNEDOARA 
Organizează

pentru execuţia obiectului de investiţii:
#  îmbunătăţiri confort bloc B 3, str. Cer

bului, Micro III, Hunedoara.
— Forma licitaţiei: publică, deschisă, fără 

precalificare.
— Obiectul licitaţiei: executarea lucrărilor 

de construcţii şi instalaţii - aferente blocului 
B 3, str. Cerbului.

— Investitor, finanţator şi organizator: Re
gia Autonomă Municipală de Gospodărie Co
munală şi Locativă Hunedoara, telefon 095/ 
712007, bdul Republicii, nr. 5.

— închiderea licitaţiei: ofertele vse pot de
pune până Ia data de 27. 12. 1^93, ora 12, la 
sediul Regiei din Hunedoara.

— Deschiderea ofertei: 28. XH. 1993, ora 
10, la sediul Regiei din Hunedoara.

— Documentaţia licitaţiei: se poate cum
păra de la sediul organizatorului, începând cu 
data de 8. 12. 1993. (D.PJ

S.C. „CETATE*! S.A. DEVA
Anunţă intenţia de majorare a preţurilor 

Ia specialităţile de panificaţie şi. produsele za
haroase, începând cu data de 8 ianuarie 1994, 
ca urmare a creşterii preţurilor Ia combustibil, 
energie, apă.

S.C. „HERBA“ S.A. DEVA 
(fosta tAtreprindere de Pajişti)

ORGANIZEAZĂ

a
în data de 21 decembrie, ora 10, în baza 

de producţie din strada Zambilei, nr. 2 (lângă 
Fabrica de lapte Deva), pentru mijloace fixe 
casate (1 buc. S — 1500, 1 buc. amtospecia- 
lă TV, 3 byuc. remorci cisternă — RMC — 3,5,
1 buc. bazin carburanţi 30 000 litri), iar în data 
de 22 decembrie a.c. la sediul fermei de pa
jişti Sintămăria Orlea, la'' ora 10, pentru un 
canton pastoral din păşunea *Baleia şi pentru 
materiale de construcţii rezultate din demola
rea unor clădiri (ferme metalice, blocuri BCA, 
ţiglă).

Licitaţia se va repeta până la epuizarea 
celor enumerate în fiecare zi de luni si respec
tiv de marţi. (i061975) r

1 !
i !

CONSILIUL LOCAL DEVA 
A N U N Ţ Ă

Având în vedere pavoazarea şi ilumina
tul de promenadă pentru sfintele sărbători,* 
făcute de primărie şi alte societăţi şi agenţi e- 
conomici ce au înţeles să-şi aducă aportul, a- 
vertizăm cetăţenii, şi mai ales tinerii şi copiii, 
că există posibilităţi de electrocutare la a t in 
gerea instalaţiilor. Cei ce se pretează la a 
sustrage sau deteriora aceste instalaţii şi vor, 
fi puşi in pericol de instalaţiile aflate sub ten-1 
siune sunt direct răspunzători de urmări.

(883)
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S.C. AGREMENT TURISM: RESTAURANT 
C U P O L A

ORGANIZEAZĂ REVELION 1994 
In program :
•  merţiu tradiţional
•  tombolă
•  carnaval
•  filmări video
•  jocuri artifieii
Cântă formaţia „DIVERTIS**, solist vocal 

LOLLY HORVATH.
Reţineţi bilete din timp. Locuri limitate. 

Informaţii telefon 62 76 66. (1061976)

S.C. DACIA SERVICE 
FILIALA DEVA

Angajează următoarele categorii de per-; 
sonal:

* inginer mecanic auto, cu o vechime 
de minim 3* ani în muncă, cunoscător al limbii 
franceze ;

* mecanic auto specializat în motoare 
Diesel.

Informaţii suplimentare la sediul firmei 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 261 sau tele
foanele 618840, 625840. “ (1061979)»

SALON U L MOBILEI • SALONUL MOBILEI • SALONUL MOBILEI
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s.c. METRO-MOBILA SRLy cu sed iu l Sn Deva-
Sântuhalm, nr. 31 A (complex EUROVENUS - intersecţie Hunedoara) 
vă oferă un bogat sortiment de mobilier (holuri, canapele, colţare, 
fotolii, bucătării, sufragerii, dormitoare, birouri, comode, vitrine, 
mese, scaune, mobilier terase) precum şi peste 100 modele de mochete 
import, corpuri de iluminat, televizoare, radiocasetofoane, frigidere, 
congelatoare Arctic şi alte articole pentru decorări interioare.

S.C. METRO-MOBILA SRL asigură transportul şi mon
tajul mobilei la domiciliul clientului.

Program zilnic între orele 9-17,  dummica 9- 13.

Informaţii suplimentare la teh 095/626294; 095/621386

m

O
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<<n

SA LO N U L MOBILEI •  SALONUL MOBILEI * SALONUL MOBILEI
(1061397)



ANIVERSARI
•  Pentru David Emil 

din Ormindea, din partea 
eoptilor şl a soţiei, un, căl
duros „La mulţi ani**.' cu 
ocazia Împlinirii frumoa
sei. vârste de 60 ani.

(1060449)

•  Astăzi se împlinesc doi
ani de când Moş Crăciun a 
adus in dar pe scumpul 
nostru fiu Petroesc Florin, 
din Deva — Veţei Tăticul 
Marinei, mămica Mărioa- 
m, surioara Anca şi buni? 
d l Iulian, Cornelia şi. So
fia Iţi urează multă feri
cire, sănătate şi La mulţi 
ani i (1061769)

VANZAR1-
CUMPARA3I

•  Vând mobilă sufra
gerie. Stare bună. Preţ 
convenabil. Telefon 613543, 
după ora 16.

•  Vând Ford Sierra 2,3 
Diesel, 1986, stare% bună, 
negociabil şi Peugeot 305 
GT, 1984. Telefon 957/ 
17331, între orele 7-1Q.

(1061403)
•  Vând BMW 325, cameră 

de luat vederi Panasonic 
M25, nouă Telefon 619461. 
după ora 16.

(1061774)
•  Vând maşină- tâmplă- 

rie universală. Informaţii 
telefon 660090.

(1061764)
•  Vând autoturism Da. 

cia 1410 break, an fabri
caţie 1991. Telefon 777024.

(1061759)
•  Vând loc de casă 

tn Deva. Informaţii la 
telefon 615821.

(1061762)
•  Vând videoplayer Fu- 

nai, convenabil. Telefon 
623558, după ora 16.

(1061760)
•  Vând Fiat Ducato, Die

sel, lung-înalt, an fabrica
ţie 1986. Telefon 621256.

(1061780)
•  Vând casă în Orăştie,

str. Primăverii,- 29 şi Olt- 
cit Club, nou. rulat 500 
km. Informaţii telefon 
641234. (1061752)

•  Vând apartament 2 
camere. Deva, Zarand, bl. 
P Ş, ap 39, telefon 627391.

(1061778)
•  Vând 32 ari teren

arabil (Lunca Mureşulu,), 
în Brănişca. Informaţii De
va, telefon 617102, după 
ora 20. (1061755)

•  Vând casă 4 camere,
garaj. încălzire centrală 
Deva Al. Militarilor, nr. 
13, telefon 614110. orele 
18—21. (1061749)

•  Cumpăr Audi 80 ava
riat sau certificat înma
triculare. Telefon 668104.

(1061747)
0 Vând garsonieră ne 

(mobila'ă) cu îmbunătă
ţiri. Telefoane 624276 şi 
6204X4. . (1061745)

m Vând urgent, conve- ' 
nabil .140 chitanţe Cari. 
tas, prin notariat, la 1 oc
tombrie. Devâ, tel. 613045, 
seara. | (1061779)

•  Vând maşină de soă- 
lat Automatic, sigilată. Tel.
615734. (10617231

•  Vând blănuri flutrie 
argăsite. pentru mantou. 
Telefon 618651.

(1061070)
•  Vând fân la Chergheş. 

Telefon 612447.
(1061743)

•  Vând mobilă şi 40 chi
tanţe Cari tas. Tel. 629786.

(1061777)
•  Vârid casă mare, de

pendinţe, garaj, apă, ca
nalizare, zonă centrală 
Simeria, telefon 661516.

(1061739)
0  Vând apartament 2 

camere Dacia, preţ avan. 
tajos. Tel: 619372, orele 
9—12. (1061706)

•  Vând Opel Record, 
stare perfectă, dispozitiv 
remorcare Skoda, piese, 
autoturism jucărie peda- 
labilă. Tel. 617605.

' (1061717)
•  Vând canapea cu

două fotolii şi măsuţă. Tel. 
626606. (1061731)

•  Vând camion IFA 
W-50 L; capacitate 6560 
cmc, sarcină utilă 4,6 to
rte, ' camion Roman 5485 
cmc şi remorcă izotermă 
5 tone. Deva, str. Horea, 
nr. 13. telefon 615038.-

(1061740)
•  Vând BMW 316, preţ 

2000 DM şi aur preţ 19 000 
lei/g. Tel. 612527.

(1061757)
•  Vând VW Golf GTI,

înscris 1978, stare bună, 
preţ negociabil. Telefon 
717744. (1061785)

•  Vând apartament 2
camere, etaj 2, cu telefon, 
în Bucureşti. Tel. 613898. 
Deva. (1061794)

•  Vând Opel Record, 
injecţie benzină, con
sum redus multipie 
îmbunătăţiri, stare ire
proşabilă, preţ conve
nabil. Deva, telefon 
624658, după ora 20.

(1061788)

•  S.C. Universal vinde 
prin -magazinul situat în 
Dacia Ia parterul blocului 
turn aragâze, maşini de 
spălat automate, frigidere 
şi congelatoare la cele 
mai avantajoase preţuri; 
microbuz VW bus 9 locuri 
şi piese de schimb. ■ In
formaţii tel. £27328.

(CEC)
0 Vând fân, lucernă. 

Informaţii telefon 716808.
(1062059)

•  Vând videorecorder 
Scharp, stare de funcţiona
re perfectă, preţ nego
ciabil. Telefon 621124.

(1062060)
•  Vând locuri garaj, zo

na Ceangăi. Tel. 724579,

S C. M A G IK A  -  IMPEX S.R.L, BRAŞOV

PR O G RA M U L PLAŢILOR IN  CADRUL  
SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

I

. $  vineri, 10 decem brie  
4383— 4411.

•  sâm bătă, 11 decem brie —  chitanţele  
nr. 4412—4448.

Plăţile se efectuează la Hanul „Bucura** 
din Haţeg.

orele 16-19.
(1062064) ■

•  Vând televizor color 
Amstrad, .cu receiver in
corporat, nou, garanţie. 
Telefon 728082.

(1062063)
•  Vând urgent . aparta

ment 3 camere, preţ con
venabil. Hunedoara. Ml-

•*cro 3, str. Căprioarei, nr.
4, Deva, telefon 629691.

(1061801)
PIERDERI

•  Pierdut carnet şomaj 
pe numele Zerbea Maria. 
Se declară nul.

(1061733)
•  Ofer recompensă sub

stanţială pentru recuperare 
borsetă eu acte, pe nume
le Muntoi Nlcolae. TeL 
612362. (1061776)

•  S -a  pierdut fila de CEC 
seria C4,- nr. 0113759. din 
data de 14. X. 1993. având 
valoarea de 9256500 lei. a- 
parţinftnd S.C. ULPIA
5. A. Deva. O declarăm
nulă. (1061732)

0  Pierdut in zona parc 
— Deva, căţel Pekinez, 
marou. răspunde la nu
mele Ţuchi. Recompensă 
substanţială. TeL 613476, 
626698. (1061800)

ÎNCHIRIERI
•  Caut garsonieră pen.

tru închiriat. Informaţii 
telefon 625759, între orele 
8-12. (1061750)

•  Persoane străine 
(2) caută apartament 4 
camere mobilat, tele
fon, condiţii bune. 
Plata în Iei. Informa
ţii Deva. tel. 612413, 
Hotel „Decebal**.. Chi- 
ripuş viad.

(1061738)

DIVERSE

•  Regionala Gaz 
Metan Deva anunţă 
că din data de l .Xi t  
1993, conform notei de 
negociere 3187/3. XII 
1993, preţul la gazele 
naturale este de 77000 
lei/1000 mc, inclusiv 
TVA-pentrO unităţi e- 
conomice. 24 000 lei/  
1000 mc scutit de TVA 
pentru populaţie şi 
producerea de energie 
termică livrată popu
laţiei din centralele 
termice.

(d.p. 103)

COMEMORĂRI
•  . Surorile fac cunoscut 

împlinirea a şase săptă
mâni de Kr decesul celei 
care a fost

ELENA URlTESCU 
Parastasul se va oficia 

duminică, 12 decembrie, la 
Biserica Ortodoxă din 
Orăştie. (1061787)

0  Familia îndurerata 
reaminteşte tuturor celor 
care au cunoscut-o pe 

ELEONORA CORNEA 
din Deva — Sîntuhalm, 
că se împlinesc şase săp
tămâni de la trecerea Ir» 
nefiinţă. Slujba de po
menire va avea loc sâm
bătă, 11 decembrie 1993, 
ora 9,- la Catedrala Orto

doxă din str. Avram Ian- 
-cu. Dumnezeu să o odih
nească 1 (1061751)

S.C. „Freedom  S ta r H o ld ing '1 S.R.L.

0  Duminică, <12 oc. 
tomhfie J993. se îm
plinesc sase săptămâni 
de la trecerea in ne
fiinţă a celei care a 
fost o  bună soţie, o  
bună mamă, bună roa- 
cră şi o bună bunică 

SUSANA POPA 
Odihneşte-te în pace 

măicuţă dragă. Pa. 
rastasul va avea Ioc 
sâmbătă, 11. XII, 1993. 
ora 12, în cimitirbl 
de pe strada Emines- 
cu. (1061456)

DECESE

•  Colegii de muncă 
de Ia Energomontaj 
I.E.A. Deva aduc un 
ultim omagiu celui 
care a fost 

ANDREI Z. ALBU 
li Vom păstra me

reu o vie şi frumoasă 
amintire!

(1061765)

•  Cu adâncă dure
re în suflet, colecti
vul Dispensarului III 
Deva este alătiri .ce  
buna lor colegă Ilea
na, în aceste clipe 
dureroase, pricinuite 
de moartea soţului

ALBU ANDREI 
ZAGONI

Sincere condoleanţe» 
(1)61731)

•  Un ultim oma
giu colegului nostiu 
de muncă

ALBU-&NDREI
ZAGONI

Sincere condoleanţe 
familiei . îndurerate. 
Colectivul Energomon
taj I.E.A. Rîu-Mare.

(1061771)

•  Un ultim omagiu 
din parteb vecinilor 
de pe scară, bl. F4, 
sc. II. celui care a' fost

ALBU ANDRAŞ 
ZAGONI 

(1061771)

0  Mulţumim tutu
ror celor care au fost 
alături de nOT şi în 
mod special colectivu
lui Depoului Diesel 
CSH la greaua pier
dere a celui care a 
fost şi rămâne

EMILIAN IGNA
Hunedoara a mai 

pierdut un fiu ! Pe ulT 
tiara! drum, cel fără 
de început, cel fără de 
Sfârşit suntem to ţi! 
Familia şi Charlie.

(1061793»

chitanţele nr. |  \

i l

„CUVÂNTUL LIBER** S.A. 
încadrează vânzători — remizieri pentru' 

chioşcurile proprii de difuzare a presei din 1 
municipiul Hunedoara, amplasate lângă restau- ' 
rantele \,Bucegi“ şi „Dunărea**. *

Solicitanţii se vor prezenta azi, 10 decern-'I 
brie 1993, ora 11, la chioşcul propriu de difu- I 
zare a presei, amplasat in Hunedoara, bulevar
dul Dacia (lângă poştă, florărie şi magazinul 
,,Diana“).

Oferă spre vânzare 
agenţilor eeonomlei

ORZ FURA JER IM PO R T
de origine europeană 

la preţul de 
150000 leijt, plus TVA

CONSTANŢA, str. Depozite, nr. 22. . 

TELEFOANE: 091/018200, 615466.

FAX 01/3121476.

SOCIETATEA c o m e r c ia l ă  „h a b e b  
INTERNATIONAL** S.A. HAŢEG 

Anunf2 cumpărarea de 
•  NAVETE PVC PENTRU STICLE 1/1 şi

1/ 2.
Societatea comercială „Haber International** 

S.A. livrează bere cu ambalaj la schimb, pe 
bază de dispoziţie de plată vizată de bancă sau 
eu plata in numerar, până la valoarea de 250 000 
lei. (872)

S.C. IMCOMEX S.R.L. ORĂŞTIE
Str. G. Bariţiu, nr. 1 ,

M
EN-GROS ŞI EN-DETAILLE, la cele mai 

mici preţuri:
#  televizoare color NEI — 90 programe,

telecomandă, garanţie 3 ani; ,
#  congelatoare şi frigidere Arctic;
#  maşini de spălat;
#  boilere electrice şi alte produse electro-

casnice. (1061966)

I

•  Colectivul Şcolii GeV 
nerale Nr. 6 Deva trans
mite sincere condoleanţe
familiei prof. Popescu Li- 
viu, la trecerea în ne
fiinţă a mame'

<»» 61768)

CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR DEVA 
ANGAJEAZĂ

#  administrator;
•  muncitor calificat — zidar;
Relaţii la sediul unităţii, str. Prelungirea 

Oituz, nr. 8. (Liceul de Chimie), telefon 620736.
(1061981)

INSPECTORATUL ŞCOLAR 
AL JUDEŢULUI .HUNEDOARA

A N U N Ţ Ă

pentru ocuparea următoarelor posturi:
#  2 posturi de revizor contabil, cu studii 

superioare de specialitate;
•# 1 post de referent, cu studii supe

rioare.
Data susţinerii concursului este 23 de

cembrie 1993.
Informaţii suplimentare la sediul Inspec

toratului Şcolar al judeţului Hunedoara, str. 
Gh. Bariţiu, nr. 2, telefoane 613315, 615755.

(887)

REGIONALA DE CAI FERATE 
TIMIŞOARA 

SECŢIA L 5 DEVA
A N U N Ţ Ă

Prelungirea închiderii pasajului la nivel 
km 477 Sîntiihalm (între st. Deva şi Simeria), 
până1 în data de 10. XII. 1993, orele 12, — pen
tru lucrări urgente la linie.

Trecerea peste linia CF se poate face peste 
î pasaj la nivel Aeroport.
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