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! Casa memorială Aurel 
] Vlaicu din satul cii a- 
1 calaşi nume ne aduce 
i aminte de unul dintre 
) fiii de seamă al neamu

lui românesc. De Aurel 
Vlaicu se leagă unele 

/ dintre primele zboruri 
1 de pe bătrânul conti- 
( nent.-Pentru noi mu au 
i fost doar zboruri de pio- 
J nierat, ci zboruri simbo- 
\ ttce ale unui neam vre- 
( melnic divizat de Car- 

paţl în urma unor orori 
ale istoriei şl ale unor 
popoare prea belicoase. 
Interesul sporeşte fan
tastic dacă ne gândim că 
aparatele de zbor au 
fost concepute şl con- 
slridte de. însuşi genia
lul inventator, inginer 
şi pilot. '

i mm*m
t Muzeul nu este prea 

bine cunoscut, deşi poa- 
1 ta fi vizitai la orice o- 
i ră, ne spunea dna Marţ

i i  ca Ciblan, supraveghe- 
; tOarc. De la începutul a- 
k nului, doar aproximativ 
} 1200 vizitatori i-au tre- 
t cut pragul. Iar cei care 
i l-au vizitat aii- rămas 
l deosebit de impresionaţi 
' de ceea ce du văzut. Ex- 
1 ponatele simt obiecte ca- 
l re' au aparţinut lui Au- 
! ret Jrlaicu sau âu fost 
V ,,meşterite“ de el la o 
y vârstă foarte tânără, do- 
i vedindu-se cu adevărat 

genial. Emoţia te cople- 
\ şeşte în faţa unor' ex-
i pontate că: rriatocicle-
l ta,'bicicleta Cu care ă 
1 călătorit Aurel Vlaicu,
\ venind chiar de la Mun- 

chcn; gramofonul, clari
netul. tn muzeu pot fi 
întâlnite machetele a- 

i' paratelor de zbitrat Vlai- 
■ eu I, II, III, planuri şi 

schiţe ale diferitelor in
venţii, scule folosite etc.

I Foarte multe fotografii 
) — document sau repro- 
1 duse după fotografii . 
i — document întregesc J 
l povestea unei vieţi extra-
i •ordinare, a unui om cu 
} adevărat extraordinar 
i care (Iacă nu s-ar fi 
? prăbuşit cu propriul a- 
t parat încercând să trea- 
ţ că Car păţii pentru a 
( participa la serbările As- 
I trei de la Orăştie, ar fi 
» adâncit „corola de mi- 
1 nuni" a miracolului ro-
V mânesc.
|  Cert este că vizitând 
i Casa memorială Aurel 
I Vlaicu te simţi mai bo-
\ gat, mai sensibil, mai
( plin de emoţie, mal
h răbdător şi respectuos cu 
) pământul acesta care, 
ţ din timp în timp, a
i * 1 * * * V „străfulgerat" prin ne- 
) murire. ’■

* n o u t ă ţ i  c h ir u r g ic a l e  l a  s p it a l u l  h u n e d o a r a

Colecistectomie 
prin incizie unică, minimă

Ideea de a prezenta prin 
mass-media noua metodă 
chirurgicală, care se aplică 
in prezent la secţia de pro
fil a Spitalului municipal 
Hunedoara, a aparţinut ţi
nui grup de pacienţi, care 
trecuseră prin' sala de o~ 
peraţie în urmă eu 7 zile, 
şi erau pregătiţi să pără
sească saloanele. Pe de o 
parte, doreau să aducă mul
ţumiri medicilor şi perso
nalului medical mediu sub 
a căror îngrijire s-au aflat 
după intervenţii, iar pe de 
altă parte să facem cunos
cută noua metodă şi să-i 
prezentăm pe cei care au 
avut ideea, strâruinţa, am
biţia, răbdarea şi neodihna 
s-o aplice, cu rezultate ex
cepţionale, de dpi ani în
coace, unui număr de 70 de 
bolnavi din,judeţul nostru 
şi din câteva limitrofe.

înainte de a vorbj în de
taliu despre metoda aplica

tă aici, trebuie ştiut că în 
câteva centre ale ţării -— 
respectiv Cluj, Constanţa, 
Bucureşti şi Tg. Mureş — 
se întrebuinţează o meto
dă relativ nouă, şi anume 
chirurgia laparoscopică. Es
te preluată din Occident, 
ca şi aparatura folosită, şi 
constă în patru mici inci
zii pe abdomen. Operaţiile 
prin această metodă- creea
ză însă unele tulburări şi 
este folosită doar în cazuri 
selecţionate. Practica a do
vedit că există în aplicarea 
el incidente intraoperatorii, 
care obligă echipa de chi
rurgi să treacă şi la inter
venţia clasică, adică la în
că o incizie xifo-ombilica- 
14 ori, după caz, subcosta- 
lă, de 12—20 cm.

Hunedoara .respectiv sec
ţia chirurgie a . spitalului., 
oferă o nouă metodă: co- 
lecisteetomie prin incizie u- 
nică minimă (de 3 până la

6 cm). Invenţie a dr. Lu
cian Ceucp, medic primar 
chirurg, şeful secţiei chi
rurgie. „Noi facem o inci
zie subcostală verticală, de 
numai 3—4 cm, uneori de 
6 cm, şi lucrăm prin a- 
ceastă incizie cu instrumen
te clasice adaptate" — ex
plica dr. Ceuca. „Noi" în
semnând echipa de medici 
chirurgi a secţiei, dintre ca
re am notat pe'dr. Virgiliu 
Cîrlan, medic specialist chi
rurg, dar şi medicii ATI. 
„Anestezia generală, de o 
importanţă majoră, înseairi* 
nă relaxare totali şi sin
cronizare perfectă a timpi
lor operatori — aprecia dr. 
Schmidt" Ioan, medic pri
mar ATI. Evoluţia postope
ratorie a bolnavilor este 
bună, rapidă, fără sechele

ESTERA SÎNA 

(Continuare în pag. a 2-a)

In sala dc operaţie a secţiei chirurgie ,se pregăteşte o nouă intervenţie.

Foto PAVEL LAZA

DUPAPIATRA — ŢARA MOŢILOR

Aici, pe acest „picior pe 
plai" al spaţiului mioritic, 
pulsează din vechimi o 
viaţă tumultoasă, caracte

riza tă  intr-un mod strălucit 
de către marele patriot Ni- 
colae Bălcescu : „Fusei fe
ricit a găsi acolo, pe aceste 
piscuri uriaşe, po deasupra 
norilor, o naţionalitate şi 
o viaţă românească înfo
cată şi puternică". Dintre 
toate evenimentele care au 
avut loe în acest sat de 
munte, urmele istoriei şi-au 
lăsat amprentele mai mult 
asupra celor din timpul 
revoluţiei române de la 
1848—1840. Aici, cum arată 
istoricul Silviu Dragomir, 
„La Dupăpiatră, Hatvany a 
fost învins... şi a reuşit să 
scape ca prin minune, în
soţit de numai câţiva o- 
fiţeri şi soldaţi". Iar Ale

xandru Hodoş descriind vic
toria românilor consemnea
ză c ă : „Locul acesta se 
Va putea numi Valea mor
ţii... de aici nimeni nu mai 
scapă. Cetele de fugari 
honvezi se amestecă laolal
tă intr-un vârtej uriaş, fie
care apucă în altă parte, 
plânge, strigă; se roagă, dar 
nu se mai apără. De pe 
coastei^ dealurilor se ros
togolesc de-a dura frânturi 
grele de stânci căzând ca 
nişte • trăsnete în mijlocul 
mulţimii nefericite... Va
lea cuprinsă între mar
gini de munte s-a prefă
cut intr-un uriaş sicriu 
deschis..."

Această victorie româ
nească asupra invadatorilor 
maghiari o sărbătorim în 
fiecare an — conform tra
diţiei — in prima duminică 
a luni; iulie. Ediţia din a- 
cest an, a  XXII-â, d in ' 3 
iulie a.c., dorim să fie cea 
mai reuşită, mai ales că 
este dedicată împlinirii a 
170 de ani de la naşterea 
marelui eroii al românilor 

şi moţilor AVRAM IANCU ! 
Principal^ organizatori ai 
acţiunii: ,,Vatra Româneas
că", Consiliul judeţean Hu

nedoara şi Primăria Muni
cipiului Cluj-Napoca, pre
cum şi Inspectoratul pentru 
Cultură al Judeţului Hu
nedoara — au stabilit ur
mătorul program al mani
festărilor cultural-patriotice 
şi religioase: VINERI, 1 
iulie 1994 — Deva r, Sim
pozionul : „170 de ani de 
la naşterea Craiului Mun
ţilor — Avram Iancu" ; 
SÂMBĂTA, 2 iulie 1994 — 
Excursie documentară „Pa 
urmele istoriei în Ţara Za- 
randului" : Brad — Ţebea 
— Baia de Criş — Ribila 

■ — Crişan — Curecliiu — 
Dupăpiatră ; DUMINICA, 3 
iulie 1994 — ora 8,30, Du
păpiatră, „întâlnirea moţi
lor eu istoria",

Din programul acestei zi
le, reţin atenţia în mod 
deosebit: dezvelirea mo
numentului istoric „Crucea 
Iancului" (din marmură, de 
4 m înălţime); exerciţiile 
militare ,de apărare a pa
trie i; " evocarea istorică: 
„Contribuţia moţilor la a- 
părarea gliei străbune": 
parada portului popular ro
mânesc ; spectacol folcloric 
de înaltă, ţinută artistică, 
cu artişti d e . prestigiu ca : 
Sava Negrean-Brudaşcu, 
Drăgan Muntean, Elena Ev- 
sei, Viorel Costin, Ana 
Banciu, Mariana Deac, Ma
riana Anghel, Mafia Ban, 
Maria Tudor. Anghelina Ti- 
miş şi alţii. AV-

La reuşita acestei „ac
ţiuni" un aport ; deosebit 
î-au avut ‘distinşii domni: 
Costal Alie—  preşedintele 
Consiliului Judeţean Ilune- 
doara, Gheorghe F a n a r— 
preşedintele P.U.N.R., vice
preşedinte al „Vetrei Ro
mâneşti".

Urmaşii de azi ai lui Ho
rea şi Iancu îşi aşteaptă 
oaspeţii cu, românească i- 
nimă curată* .

Pvol VIOREL VULTURAR, 
preşedintele. Filiale; Brad a 

Asociaţiei „Vaira 
Românească"

O

— Mi-am prins soţia cu cel mai bun prie
ten .Ce să fac?

— Pcdepseşte-1! Obligă-I s-o ia de nevas-
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MINEI, BODEA

ASH!
0  Mai muttâ adaptabi

litate ! Preţurile legumelor 
şi fructelor în piaţa libe
ră sunt într-o permanentă 
schimbare, în cele mai 
multe cazuri în scădere cu 
fiecare zi. Nu se întâmplă 

'aceiaşi lucru cu preţurile 
din magazinele de stat. De 
multe ori, între preţurile 
lor şi cele din piaţă di
ferenţa este mare şi, cul
mea, calitatea în raport 

. invers cu preţurile. N-ar 
fi mai economic un sis
tem de reducere treptată

a preţurilor ia legume- 
fructe în aprozare, ca să 
fie comparabile cu cele 
din piaţă, în -loc să le la
se să se deprecieze ? Când 
se va depăşi imobilismul 
de gândire ? (V.R.)

O „Memoria" — revis
ta gândirii arestate. La
Librăria „Garant" din De
va se afiă în vânzare re
vista „Memoria" editată 
de Fundaţia culturală 
„Memoria" sub egida U- 
niuni; Scriitorilor din Ro
mânia. In publicaţie sunt 
aduse în atenţie „.Geogra
fia detenţiei", „Literatura 
de după gratii", „Amintiri 
din locul morţii".., (M.B.)

0  In sprijinul cetăţe
nilor. Aflăm de la dna 
dr. Lidia Dobrei, direc

toarea Policlinicii din Că- 
lan, că se lucrează la a- 
mepajarea unui serviciu 
de urgenţă, corect utilat, 

în cadrul policlinicii. (E.Ş.)

© Butelii. Primăria din 
Pui a ve.nit in ajutorul 
locuitorilor interesaţi in 
cumpărarea de butelii. S-a 
luat legătura cu comune
le Sălaşu de SUs şi Ba- 
ru Mare pentru deplasa
rea la Rîmnicu Vîlcea de 
unde s-au adus pentru să
teni iOO de butelii. (E.S.j

0  Precizare. Locatarii 
care lipsesc o anumită pe
rioadă din apartamente au 
datoria să achite costu
rile pentru încălzire — 
iama, cela pentru salariul 
femeii care face curat pe 
casa scărilor, cheltuie
lile adminlstrativ-gospo- 
dăreşti. Sunt scutiţi de 
plata apei calde şi reci, 
gaz metan, curent electric, 
transportul resturilor mo- 
najere, Âşa prevede Ho
tărârea hr. 30 a Biroului 
Executiv al Comitetului 
pentru Consiliile locale. 
Rău este că multe asocia
ţii de locatari nu o cu
nosc şi n-o aplică (Gft. 
I.N.)
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1 IULIE

#  Au trecut 181 de zile 
din an ; au rămas

. 181;
#  Ziua Naţională a Ca-

nadei; '
•  1881 — 1 mai 1891 

— Apare la Iaşi re
vista „Contempora
nul" î

•  1917. A murit TITU
MAIORESCU (n.

 ̂ 1840b întemeietorul 
criticii româneşti mo
derne.
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„împreună cu ce tsiem i vom 
face Deva mai frumoasă"'

Convorbire cu dl ing. OVIDIU IIAGEA, 
primarul Municipiului Deva

— înainte de toate, dle 
primar, vă solicităm şp ne 
spuneţi ce aveţi astăzi pe 
masa de lucru ?

— Eu aş începe prin a 
vă spune că mă bucură 
faptul că locuitorii munici
piului mi se adresează în 
număr tot mai mare. Aşa 
se înţelege că au încredere 
în noi, lucrătorii primăriei. 
Că nu le putem satisface 
toate doleanţele e_ste ade
vărat,. Dar -ne zbatem. Eu 
am încredere că numai îm
preună cu cetăţenii din De
va vom realiza ceea ce ne
am propus. Toţi, laolaltă.

— Cea mai mare durere 
a devenilor este locuinţa. 
Ce se construieşte în Deva ?

— Răspunderea construc
ţiei de locuinţe nu maj este 
a primăriei. A trecut în 
răspunderea agenţilor eco
nomici. Primăria, Consiliul 
local aprobă sau nu doar 
amplasamentele. Construc
torul nu mai este în sub- 
ordinea noastră. Este auto
nom.

— Cine construieşte a- 
cum locuinţe în Deva ?

— S.C. „Condor'1 S.A., 
RAGCL, alţi constructori 
particulari.

— Dle primar, • familiile 
tinere se zice că au prio
ritate Ia obţinerea de apar
tamente.

— Da. .Respectăm do
leanţele familiilor de cu
rând întemeiate. Deocam

dată nu putem da fiecărei 
familii nou întemeiate un 
apartament, dar îi avem în 
vedere cu prioritate.

— Dar în piunicipiul De
va se pun şi alte multe 
probleme legate de buna 
gospodărire. La ce se gân
deşte dl primar ?

— Cea mai mare preo
cupare a noastră este să 
facem ■ Capitala judeţului 
tot mai frumoasă. Vom 
construi noi clădiri social- 
culturale in cartierele mu
nicipiului, peste 140 de lo
cuinţe individuale şi anexe, 
va creşte numărul spaţiilor 
privatizate specializate, mai 
cu seamă în prestările de 
servicii cele mai solicitate 
de locuitorii municipiului 
şi al celor care ne vizitează. 
Şi hu sunt puţini.

Din alte multe proble
me -pe care Ie are Primă
ria, cărora le daţi priori
tate ?

— Tot ce preocupă mu
nicipiul nostru, locuitorii 
lui, este zilnic pe masa 
noastră de lucru. Indiferent 
de culoarea politică — cum 
se aice mai nou — trebuie 
să punem umărul şi price
perea ca treburile să mear
gă bine. In această privin
ţă eu am mare încredere 
în consilieri. Dumnealor 
sunt buni cunoscători al 
realităţilor din viaţă oame
nilor oare i-au ales.

Gh.L NEGREA

VINERI. L 07. 1994

6,00 B.B.C.; 6.30 „Mara
ton matinal" ; 9,00 Ştiri; 
9,05 Momlng muşte; 11,00 
Mica publicitate radio;
11.30 Muzică; 12,00 Clişee
cinematografice; 13,00
Ştiri; 13,05 Muzică, publi
citate ; lă,15 Mica publici
tate radio; 14,00 B.B.C.;
14.30 Country show; 16,00 
Radiomagazin de vineri j 
17,00 Ştiri; 17,05 Muzică, 
publicitate; 17,15 Mica pu-

NOI APARIŢII EDITORIALE

La Librăria „Garant" din Deva, între ultimele 
noutăţi editoriale reţinem cartea de învăţătură pen
tru toate vârstele, pentru cei sănătoşi, dar, şi pen
tru bolnavi, intitulată „Medicul familiei. Terapie 
cogMit!vâ,‘ — autor dr. Ion Hurjui. Volumul explică 
cele mai recente date în problemele de terapie şi 
medicină, cititorul având prilejul să-şi însuşească 
cunoştinţe despre sănătate şt despre boală. Pro
cesele de gândire ale cititorului sunt influenţate de 
terapia cognitivă eare-i oferă suferindului o vi
ziune realistă şi concordantă cu situaţia de fapt. 
(E.S.).

Sunt numeroase cazuri
le, mai ales în ultima vre
me, când soţii se despart, 
iar copiii dacă-s mai mulţi 
— sunt împărţiţi între ei. 
In unele cazuri, puţine de 
altfel, foştii soţi înţeleg să 
contribuie la întreţinerea 
minorilor rămaşi în grija u- 
nuia dintre ei. Dar în cele 
mai multe cazuri n-o fac 
şi atunci ajung în faţa in
stanţei. Aşa au procedat şi 
soţii L. din Deva, veniţi în 
faţa completului de jude
cată să aprecieze cu cât să 
contribuie tatăl lunar la 
întreţinerea copilului ră
mas în grija mamei.

şi suma respectivă a de
venit tot mai neînsemnată. 
Evident, mama fetei l-a 
chemat în judecată. Nu a 
putut însă şă obţină d 
pensie de întreţinere mai 
mare, deoarece dl T. ţi-â 
lăsat serviciul la o unita
te de stat, privatizându-se. 
In această postură declară 
la fisc venituri minime câ 
să nu plătească impozit ma
re.

— Am venituri mici, a- 
bia mă descurc cu viaţa, 
a declarat în faţa instanţei.

N-a spus însă că aproa
pe zilnic se înfruptă cu 
£e-şi doreşte prin localuri,

P Ă R I N Ţ I  F A L Ş I

— Cât oferiţi dumnea
voastră ? a fost întrebat dl 
L,

— Douăzeci de mii, â ve
nit repede: răspunsul.

Preşedintele completului 
de judecată l-a privit fix 
pe dl L. după care i-a zis:

— Ştiţi cât costă un pui 
congelat?

— ? 1
— In jur de 5 mii de lei.
Instanţa va hotărî, poate 

eâ deja a făcut-o, cu cât 
sfi participe dl L. lunar la 
întreţinerea minorului ră
mas in creşterea mamei.

Cunosc şi Un alt caz, dl 
T. tot din Deva plătea pen
tru întreţinerea fetiţei â- 
flată îh grija mamei 0 oa
recare sumă de bani. Leii 
s-au devalorizat continuu

că are maşină adusă din 
Apus ş.a.

Unii cititori ai acestor 
rânduri o să considere că 
problema ce am abordat-o 
âr fi minoră. Nu este deloc 
fntrucât astfel de situaţii

Sânt foarte multe in ziua 
e azi. Nu intenţionăm să 

le oferim celor efi se si
tuează în ipostazele de mai 
sus un sfat, dar un lucru 
ar fi bine să-l ştie: actua
lii minori cresc şj vor a- 
junge maturi. Ce-o să le 
răspundă părinţii ce i-au 
părăsit când erau mici şi 
au contribui# prin eforturi 
minime la creşterea lor? 
Căci, fără doar şi poate, 
acea vreme va sosi, mai 
curând sau mai încolo.

/
TRAIAN SONDOR

RADIO DEVA
blicitate radio ; 18,00 B.B.C.;
19.00 Top 20 -j- 3; 21,00
B.B.C,; 21,30 Muzică ; 22,00 
Ştiri; 22,05 Blue night;
24.00 închiderea programu
lui.

1. 07. 1994

Coleeistectomie 
prin incizie unică, minimă

(Urmare din pag. 1)

şi cu minimum de terapie 
intensivă". Dacă prin me
toda laparoscopică nu Se 
pot constata şi alte leziuni 
interne, cSflre ar putea fi 
rezolvate ih aceiaşi timp, 
prin metoda dr. Ceuca pot 
fi explorate toate organele 
interne: raportată la ope
raţia clasică, după care 
bolnavul este apt. de mun
că peste 60 de zile de la 
intervenţie, prin noua pro
cedură bolnavul revine la 
lucru în 21—30 de zile.

Metoda a fost extinsă şi 
la alte intervenţii ample, 
cum sunt rezecţiile de sto
mac. Apendicitele se ope
rează prin, incizii de nu
mai 1—2 cm, adaptate ce
rinţelor estetice (la femei 
făcându-se şi explorarea Or
ganelor genital? interne 
prin aceeaşi incizie). Alt 
gen de operaţii sunt cele 
la bolnavele care depăşesc 
100 de kg în greutate, şi

sunt refuzate în marile qen- 
tre chirurgicale din ţâră. 
Se foloseşte în cazul aces- 
tore e metodă rar aplicată 
la noi, respectiv autogreîâ 
de fascia-lata, adică se 
transplantează un muşchi 
de la piciorul paciente; în 
burtă, care nu mai permi
te ruperea operaţiei. O al
ternativă la plastia cu pla
să, dar acum „materialul" 
folosit, aparţinând celui 
operat, este bine tolerat de 
organism.

Am văzut concret micile 
incizii la numeroşi pa
cienţi, dar şi operaţii care 
au necesitat autografe la 
persoane care, deşi „s-au 
revărsat pe masa de ope- 
raţii“, aici, la Hunedoara, 
au fost internate şi li s-au 
făcut intervenţiile necesare. 
Am notat idei şi aprecieri: 
„Ceea ce face aici dr. Ceu
ca este o adevărată artă" ; 
„Sunt oameni bine pregă
tiţi profesional, apreciaţi de 
cei aflaţi m suferinţă", |

„Mă simt foarte bine du
pă Operaţie" ; „Dr. Ceuca 
este un om deosebit, are, 
cred, un dar de la Dum
nezeu, că altfel nu se ex
plică". „CMpul destins, 
zâmbetul medicului dau în
credere celui ce merge spre 
Sâîa de operaţie. Iar aici 
am găsit multă încurajare". 
„Poate acei ceva tineresc, 
condiţia fizică pe care © 
remarcăm doar la sportivii 
de performanţă ne ajută 
să trecem peste teamă, ne 
dau optimism". Sunt im
presii culese, vreme de câ
teva ore, la una din renu
mitele secţii ale .spitalului 
hunedorean. Acolo unde se 
lao zilnic şase operaţii mari 
şt unde s-au înregistrat, de 
la începutul anului, 720 
de intervenţii, o secţie ca
ro „merge foarte bina" şi 
care ar merge şi mai bine 
dacă ar avea doar 10 000 
de dolari pentru a-şi reîn- 
nOj întregul inventar chl 
rurgical, ^

21,00 Desene animate: „X 
— Man“ ; Ştiri ; Sport ma
gazin ; Publicitate; Dedica
ţii muzicale; Documentar: 
„Totul despre Africa" (cp. 
1); Film t „Sărutul vam
pirului", cu i Nlcolas Cabe, 
Richard Jaeckel, regla: Ro- 
bert Bicrman.

Sezonul estival oferă cli
pe de destindere nu numai 
pentru adulţi, dar şi pentru 
copiii care au intrat in 
vacanţă. Şi nu orice vacan
ţă, ci cea mai lungă din 
întregul an. Şoselele ' sunt 
din nou pline de elevi a- 
flaţi în drum spre cluburi, 
terenuri sportive, puncte de 
agrement ete.

Marea majoritate a aces
tora se vor întoarce după 
vacanţă, In sălile de Cla
să, pentru a începe cu for
ţe noi un nou an şcolar. 
Privindu-i însă pe unii co
pii cum circulă, ne Mm 
seama că există riscul ca 
nu toţi să răspundă pre
zent în prima *i de şcoală 
a noului an şcolar. Statis
ticile demonstrează că in

T R A N Z I Ţ I A

J U N G L A  DE B E T O N
Megalomania ceaUşistă a avut efecte negative şi 

asuprâ configuraţiei arhitecturale a oraşelor şi sate
lor româneşti, datorită-programului de sistematizare, 
care a dus la îndesirea construcţiilor din mediul ur
ban, prin amplasarea de blocuri în spaţiile verzi, în
cât cartierele au ajuns o aglomerare incredibilă de 
blocuri de beton şi sticlă, printre care răzbat cu sfia
lă câţiva arbori în căutare de lumină şl soare şi 
mici suprafeţe înierbate, care şi ele, în urma „pre
ţioaselor indicaţii", au fost transformate în straturi 
de legume pentru a suplini lipsa acestor produse de 
pe piaţă. Au fost în mare pericol satele româneşti — 
„locurile în care s-a născut veşnicia", cum spunea 
Lucian Blaga —, vetrele din care de mii de ani a 
izvorât şi curge poporul român. Noroc că anul 1989 
a pus capăt acestor aberaţii şi nu s-a ajuns la un sta
diu care să nu mai permită reparaţii.

Actuala lipsă de fonduri de investiţii, având drept 
consecinţă reducerea drastică a lucrărilor în construc
ţii, ar trebui să o folosim pentru regândirea oraşelor 
noastre, în condiţiile economiei de piaţă, nu aşa cum 
există ea acum, dar mai ales cum va fi în viitor. Deşi 
unele cartiere ale oraşelor, chiar şi în zonele centrale, 
au devenit adevărate aglomerări, există tendinţa ca 
toate noile instituţii să dorească să-şi construiască se
dii sau spaţii de producţie în perimetrele centrale. 
Deja băncile şi alte firme care dispun de mai mulţi ţ 
bani şi-au găsit amplasamente in aceste zone, sire- ţ 
curârtdu-şi tentacular noile construcţii între cele e-1 
xistente, făcând câ jungla de beton să fie şi mai 1 
deasă. Iar această tendinţă va fi în continuă creş-1 
tere, presiunile pentru spaţiile centrale devenind tot ţ
mai mari. ţ

ţ
Până nu este prea târziu, ar trebui să fie gândite t 

şi sistematizate anumite spaţii centrale, care să consti- l 
tuie câte un mic Wall Street pentru fiecare oraş, a -J
dicâ centre comerciale şi de afaceri. Desigur, nu ne
gândim la zgârie nori americani, cu ascensoare ex
terioare şi cU climatizare controlată de computer, ci 
doar la zone care să se integreze îh specificul arhi
tectural al localităţilor sau la crearea unor noi zone, 
acolo unde centrele tradiţionale nu mai pot absorbi 
construcţii noi.

De asemenea, prin sistematizare, ar trebui create 
zone verzi mai generoase, adevărate „perdele de pro
tecţie", care să ne apere ele factorii poluanţi urbani. 
Este adevărat, oraşele noastre . sunt înconjurate de 
dealuri împădurite; dar-ce folos că acolo aerul este 
mai ozonat, câtă vreme o simplă rafală de vânt ridică 
trombe de praf pe marile bulevarde, punând în evi
denţă colbul în care „trăim", „puritatea" aerului pe 
care îl respirăm ? I Ca să nu mai vorbim de poluanţii 
industriali de'care judeţul nostru nu duce lipsă...

Dacă cineva s-ar încumeta să calculeze raportul 
dintre suprafeţele asfaltate şi betonate şi cele ocupate 
cu arbori şi iarbă, ar tţage concluzia că jungla de 
beton este aşezată-pe un, deşert bituminizat şi pietri- 
ţicât. Primăriile âr trebiii să acţioneze, împreună cu 
noi, cetăţenii, pentru reducerea acestui handicap, prin 
plantarea masivă de arbori şi arbuşti în toate spa- \ 
ţille verzi care mai există printre blocuri. Este bună • 
şi peluza, dar nu se compară efectul ierbii cu cel al 
arborilor în regenerarea aerului pe eare-1 respirăm.

Hunedoara, oraşul care a avut cel mai mult de i 
suferit de pe urma poluării, a înţeles şi în trecut ş j/  
înţelege şi In prezent să umple cu arbori zonele verzi, V 
creând printre blocuri un adevărat plămân al aşeză- ( 
rii urbane. Este timpul să se înţeleagă mal bine a- 1 
pest lucru şi la Deva, dar şl In alte oraşe din judeţ, 
împânzită cu verdeaţă, jungla de beton devine mai 
favorabilă vieţii oamenilor. Acest lueru trebuie să-l 
Înţelegem fiecare, fie că suntem sau nu ecologişti.

TIBERIU ISTRATE

Atenţie, copiii sunt in vacanţă
Părinţi!fiecare vară pe lista vic

timelor rutiere apar şi 
copii.

Astfel de drame n-ar 
trebui să se întâmple şi 
nici nu s-ar petrece, dacă 
cei mări — părinţi, educa
tori, conducători auto — 
i-ar proteja cu răspunderea 
quvenltâ şi i-ar familiari
za cu regulile deloc Com
plicate ale traficului pie- 
tonal.

Conducători auto!
•  Când întâlniţi indicato

rul „Atenţie copii", redu
ceţi viteza Până la limita 
evitării oricărui pericol;

•  Gândiţi-vă la familia 
dvs şi la familiile celorlalţi 
participanţi la trafic! Pen
tru a preveni orice situa
ţie neplăcută rediiceţi vi
teza din timp atunc; când 
observaţi copii In, apropie
rea arterelor rutiere sau 
pe acestea.

•  Copiii nu realizează pe
ricolele străzii. .

•  Dacă vă iubiţi copiit 
(şi faptul este neîndoielnic), 
dovediţi aceasta suprave
ghi ndu-le întreaga activi
tate şi îndrumându-i zilnic 
cum să traverseze strada şl 
cum să circule pe drumu
rile publice.

•  Nu lăsaţi copiii care 
au vârsta sub 14 ani să 
conducă biciclete pe dru-

£ Urile publice cu tra f . ;n- 
n s ;
•  Educaţi copiii în spi

ritul respectării normelor 
rutiere. Joaca pe stradă, 
traversările în fugă şi ie
şirea bruscă în faţa auto
vehiculelor au generat cele 
mai multe accidente de cir
culaţie în rândul celor 
mici.

Maior MIRCEA NEGRU 
Serviciul Poliţiei rutiere din 
Inspectoratul Judeţean de 
sMGMM-*. Poliţie ; „
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CETÂ1ENI Al MUNICIPIULUI DEVA I
In conformitate cu art. 10 din 

Legea nr. 102/1992, privind ste
ma ţării şi sigiliul statului, pre
cum şi Hotărârea Guvernului nr. 
64/1993, privind metodologia de 
elaborare, reproducere şi folosi
re a stemelor judeţelor, munici
piilor, oraşelor şi comunelor, Pri
măria municipiului Deva a orga
nizat în luna ianuarie 1994 con
curs public cu premii, pentru 
stema municipiului Deva.

Premiul I a fost acordat de 
către comisia stabilită în baza 
Hotărârii nr. 74/1993 a Consiliu
lui local, pentru propunerea ală

turată, proiectul fiind avizat fa
vorabil cu Hotărârea nr. 39/1994 
a Consiliului local.

Conţinutul stemei semnifică 
tradiţia istorică a municipiului, la 
origine aşezare dacică, tradiţie 
întruchipată prin legendarul rege 
Decebal.

Proiectul câştigător, în original, 
este expus în holul primăriei şi 
este prezentat publicului în pe
rioada 4 iulie — 5 august 1994.

Aşteptăm sugestiile şi propu
nerile dumneavoastră (care vor 
fi consemnate), referitoare la pro
punerea prezentată.

BIBLIOFOR S.A. — un conflict 
între mit şi realitate

Sfârşitul lunii mai a.c. a 
consemnat începutul unui 
conflict (al unor tensiuni) 
între cina Zoriţa Clipa, li
der de sindicat la S.C. 
„Bibliofor“ S.A. Deva (fost 
Centrul de librării), şj di

rectorul societăţii, dl Gheor- 
ghe Niţescu.

Conflictul mai mult de 
ordin personal îşi are sor
gintea într-o adunare gene
rală de sindicat, desfăşura
tă în 23 mai, când — după 
cum ne relatează pe larg 
într-o scrisoare adresată re
dacţiei dna Zoriţa Clipa —, 
s-a constatat imixtiunea 
conducerii societăţii în aşa- 
zisele probleme de sindicat, 
şedinţă soldată cu partici
parea a 69 de sindicalişti 
care, în cunoştinţă de cau
ză sau mai puţin a preve
derilor statutului, au ales 
un comitet provizoriu ce 
in mare parte' nu îndepli
neşte condiţiile de vechime 
în unitate prevăzute în sta
tut.

Adunarea generală de sin
dicat, desfăşurată luni, 23 
mai a.c., nu numai că ac
centuează starea de tensiu
ne între liderul de sindicat 
(„eliberat din funcţie în 
urma moţiunii de cenzură* ), 
dar şi provoacă sciziuni In 
rândul membrilor de sindi
cat, care se întreabă, in

tr-un fel sau altul, eu cu 
cine votez ?

Gruparea sindicală ad
versă, reprezentată prin 
Ştefan Hencz, Aurelia Ru- 
su, Delia Savin şi Marga
reta Vegh, a prezentat un 
punct de vedere scris re
dacţiei, în care se spune 
că „afirmaţiile dnei Zoriţa 
Clipa privind convocarea, 
din ordinul conducerii, a 
membrilor de sindicat, se 
dovedeşte a nu avea aco
perire, imixtiunea condu
cerii societăţii în organiza
rea şi Coordonarea muncii 
sindicale fiind doar rodul 
imaginaţiei sale“.

Fără însă' a intra în a- 
mănuntele conflictului, ale 
acuzaţiilor pe care şi le 
aduc părţile, punctul exul
tant al tensiunilor l-a con
stituit întrunirea faţă în 
faţă a celor două tabere 
combatante de la Petroşani, 
sindicatul fiind reprezen
tat prin dna Zoriţa Clipa, 
iar administraţia reprezen
tată de către directorul so
cietăţii.

Discuţii peste discuţii, 
puncte de vedere divergen
te. La ordinea zilei, priva
tizarea, proces deosebit de 
important la „Bibliofor" SA 
Deva, face paşi sensi
bili. Fiecare doreşte priva
tizarea, viziunea celor două 
tabere este însă oarecum

diferită. Documentaţiile 
adună, ce-i drept cu greâ 
dar important este că 
adună. Relevant este, td 
tuşi, că firma ' se află 
un drum bun. Dar, poat 
înainte de orice altceva, dJ 
discuţii, ciorovăieli internă 
ambiţii şi orgolii personală 
un singur lucru nu trebui^ 
uitat de către S.C. „Biblic' 
for“ S.A. Deva — fie că 
azj conduce unitatea sai[ 
sindicatul x sau y —, rolul 
social al instituţiei, atribe, 
tul ei fundamental în cub 
turalizarea oamenilor p rii 
carte, asigurarea de manual 
le şi caiete şcolare chiai 
dacă uneori se maj vând 
(ne-am permite o glumăf 
adidaşi amestecaţi cu „voefl 
că“ sau bifchini cu literatul 
ră de o anumită speciali* 
tate. . 1

In loc de final, ar 
nedrept să nu amintim c® 
teva date care ţin loc dl 
comentariu în anul 1993 
societatea a realizat un pre, 
fit de 101 318 000 de lei, ia | 
în primele cinci luni din 
1994 s-a realizat Q cifră dă 
afaceri de 1 055 273 000 de 
lei faţă de 396 080 000 lei; 
pentru aceeaşi perioadă k 
anului trecut salariul me| 
diu lunar situându-se la 
175 000 lei pe salariat,

CORNEL POENAR

ASISTENTA NOASTRĂ

Pe dna Dorina DaVki, 
asistentă medicală la 
Dispensarul uman din 
Bucureşci. o cunosc, cU 
mic cu mare, toţi 
localnicii. Mulţi îi spun 
„asistenta noastră". Pe 
lângă sfaturile şi medi
camentele oferite celor 
care trec pragul cabine
tului, asistenta nu sc 
eschivează nici la miezul 
nopţii să se deplaseze 
la domiciliul suferinzi
lor. Asemenea gesturi 
sunt mult apreciate. (Al. 
3.)

S.C. NAGHI & ATTARA 

A deschis o

VOPSITORIE TEXTILA 
în strada Depozitelor, nr. 1 (în aceeaşi clă

dire cu spălătoria chimică).
Unitatea poate vopsi :
•  FIRE
•  ŢESĂTURI
•  HAINE din toate materiile prime. 
Practicăm cele mai concurenţiale preţuri.

(1966687)

D estin atar: oraşul Vulcan, via Timişoara
Mari reduceri de preţuri

S.C. „ALCOOP“ SRL GĂIEŞTI

Titlul acestui articol ar 
putea nedumeri pe mulţi. 
Dar el s-a inspirat dlntr-o 
realitate ce a creat şi creea
ză animozităţi şi tensiuni 
în rândul locuitorilor din 
Aninoasa. După cum se 
ştie, Aninoasa face parte 
din municipiul Petroşani. 
Oraşul Vulcan, aşijderea. 
Distanţa dintre cele două 
localităţi este de cca 15 
km. Dar dacă un cetăţean 
din Aninoasa trimite 0 e- 
pistolă Ia Vulcan, aceasta 
trece mai întâi pe la... Timi
şoara (vreo 200 km) şi va- 
poi se întoarce la Vulcan. 
Nu, nu e nici o glumă, sti
mate cititor. Fenomenul se 
petrece cotidian, începând 
cu 1 iunie 1994, de când 
s-a trecut la IMBUNATA- 

TIREA PRESTAŢIILOR DE 
'POŞTA.

— Cu 1 iunie a c. s-a tre
cut la regionalizare. Nu
mai facem parte din direc
ţia de poştă, ei din regio- 

_ nale. Noi, judeţul Hunedoa
ra—  precizează dna Vale- 
ria Baciu. dirigintele Ofi
ciului poştal din Aninoasa 
— facem parte din Regio
nala Timişoara, împreună

cu judeţele Arad, Caruş 
Severin şi Timiş. Schimbai 
poştal se face, de la aceas
tă dată, cu mijloace de 
transport, auto. S-a renun
ţat la vagoanele poştale. 
După câte am aflat, maşi
na poştală pleacă de la Ti
mişoara spre Deva la ora 
3 dimineaţa. Din Deva spre 
Valea Jiului la ora 7. De 
la 1 iunie, maşina poştală 
intră în Aninoasa o sin
gură dată pe zi. Conform 
graficului, e prevăzut să î- 
jungă aici la ora. 11,38, dar 
de la 1 iunie, a sosit zil
nic după ora 14. Factorul, 
care vine la ora 9 în poş
tă, pleacă în cursă în jurul 
orei 15. De aici foarte mul
te nemulţumiri în rândul 
locuitorilor.

— Pensionarii pe care 
i-am văzut aici sunt foarte 
nemulţumiţi.

— Pe bună dreptate. Tre
buia să începem plata pen
siilor ieri, dar nici azi n-a 
sosit încă maşina, şi e ora 
13,45. Am dorit să mă in
formez telefonic la Petro
şani, să aflu ce s-a întâm
plat, sau dacă a fost ali
mentat contul în bancă, dar

telefonul nu merge. Telexul 
la fel. Suntem total izolaţi. 
Nu am nici un fel de ie
şire spre Petroşani. Ce 
informaţii pot da oameni
lor? (discuţia a avut loc 
la 14 iunie —- na.). Când 

’s-a trecut la regionalizara 
ni s-a spus că aceasta s-a 
făcut pentru îmbunătăţirea 
prestaţiilor de poştă. Că 
practica ne va demonstra 
îmbunătăţirea. Iar prac
tica dovedeşte contrariul.

— Şi presa se primeşte 
cu multă întârziere, azi, 
marţi, am primit „Cuvân
tul liber" de vineri, „Ma
tinalul" de sâmbătă şi „Ma
gazinul" de săptămâna tre
cută. Dacă e un anunţ de 
interes social important în 
cele două colidiane, cum ne 
informăm ?

— Aninosenii sunt foarte 
nemulţumiţi. E strigător la 
cer ce se întâmplă.'Primim 
marţi presa de vineri, Iar 
o adresă a Consiliului lo
cal Aninoasa către Consi
liul loca] Vulcan trebuie să 
meargă înainte da destina 
ţie la Timişoara ! Ce fel 
de organizare e aceasta ? i 
— se întreabă şi întreabă

a— *—

dl Ilie Botgros, primarul 
oraşului Aninoasa. Nu se 
mai pot tolera asemenea a- 
beraţii! Sunt nemulţumiţi 
abonaţii la presă, cei a- 
proape 1000 de pensionari 
şi aproape tot atâţia care 
primesc alocaţii, sunt ne
mulţumiţi cei care aşteap
tă corespondenţa, ca şi u- 
nităţile economice, socie
tăţile comerciale, institu
ţiile culturale de pe raza 
oraşului. S-a spus câ schim
barea s-a făcut pentru îm
bunătăţirea prestaţiilor de 
poştă. Or, acestea sunt, de 
o lună încoace, sub orice 
critică. LUCIA LICIU 

P.S. Am aflat că la şe
dinţa în care directorul Re
gionalei Timişoara a infor-

'  mat diriginţii de poştă din 
judeţul Hunedoara despre 
noile măsuri, aceştia din 
urmă au încercat să arate 
greutăţile pe care le vor 
întâmpina. Răspunsul di
rectorului a f°st prompt: 
„Nu v-am chemat să vă 
spuneţi părerea,, cj pentru 
a şti ce aveţi de făcut. Al
ţii sunt puşi să gândească 
pentru a merge treaba bi
ne ! ! !“

*-*—*—*—*—*—1»—*— t

•  APARATE FRIGORIFICE ŞI AGREGA
TE (piese, sertare pentru congelatoare)

•  FRIGIDERE, 240 1 305 000 lei

•  CONGELATOARE, 160 1 380 000 lei

Vă aşteptăm la magazinele 
noastre din Deva

—  B-dul 22 Decembrie nr. 67 (vizavi de 
Spitalul municipal);

— Hunedoara, str. Grădinilor, nr. 2 A, 
(Lipţcani ) şi b-dul Dacia nr. 39, bloc 
47 parter;

— Brad, str. Libertăţii, bloc D l ;

— Călan, str. Independenţei, nr. 14, „Ro- 
marta“ ;

— Haţeg, str. T. Vladimirescu, nr. 13 G, 
„Prichindelul" SRL.

De asemenea, LIVRAM si PRIN COMANDA, f 
la DOMICILIU. (1966315)
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f  ANIVERSĂRI

•  La împlinirea ceîop 12 
anişori, bunicii Bogdan loan

Elena urează dragei lor 
nepoţele Anca , multe bu
curii, sănătate şi „La mulţi 
îini!“ (6782)

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând apartament 2
şamere, zona pieţei, sţr. 
Al- Independenţei, bl. AB 
20, sc. 4. et. ’3, ap. 73, De
va. (6721)

.. •  Vând teren intravilan, 
zona Ceangăi, 3200 mp, preţ 
negociabil, betonieră 5001, 
presă pentru boltari Deva 
624427. (6747)

•  Vând Dacia 1310, .-an
fabricaţie 1980. Tel. 614372. 
//, (6788)

•  Prin Magazinul Par-
hia din Orăştie puteţi pro
cura en gros şi en detaille 
praf de slăbire rapidă 
„Siim Fast". Informaţii la 
ţel. 642795. (6713)

i •  V ând calculator nou, 
PC 386: Ţel.' 620741. (6786)

•  Vând apartament 2
camere. Deva, Al. Armatei. 
Tel. 008/716619. ' (6742)

• •- Vând teren arabil, vi
zavi de fabricile Bârcea — 
drum de acces. Tel. 611798,
după ora 18. (6718)

•  Vând apartament 2
camere, confort I, decoman
date, parter înalt, beci, bal
con închis (două rate), Băl- 
cescu. 628813 (6766)
y • > : . ' ._
, •  ,Vânct .în Braşov apar
tament 4 camere central, 
două balcoane, unul închis, 
două băi, pivniţă, bloc vi
ţă, etaj 4/4, preţ 28 milioa
ne sau schimb cu Deva — 
pasă’ cu curte sau aparta
ment două Camere plus di
ferenţă. Tel. Braşov, 182550. 
i (6767)

•  Vând casă Deva, Goj- 
du, Nuferilor nr. 9, cu a- 
pâ. canal, gaz. Tel. 622447.

(6769)

•  Vând urgent aparta
ment două camere, confort 
I, etaj 2, zona pieţei. Deva, 
tei. 612176. (6773)

•  Vând apartament 2 
camere, centru, Haţeg, con
fort sporit. Informaţii tel. 
054/770656, Haţeg. (6774)

•  Vând Lăstun, 1200 km 
Ia bord, preţ 950 000, ne
gociabil. Deva, tel. 614182.

(6759)

o Vând mobilă sufragerie 
Style. Tel: 612196, după o- 
ra 15. (6777)

•  Vând casă, încălzire 
centrală, dependinţe, gră
dină. Sân tandrei 63; (6778)

•  Vând Opel Rekord, ne
înmatriculat, pavilion al
bine. Deva, L. Blaga, nr. 
22. (6780)

•  Vând apartament 2 
camere, lângă Astoria, preţ 
6 500 000. Tel. 629527. (6781)

•  Vând dormitor furnir
de fag, cuier pentru hol, 
furnir stejar, tablou peisaj 
de iarnă, parbriz Skoda 120 
L. Informaţii la tel, 617143, 
zilnic 15—19. (6792)

•  Vând căţel Dog ger
man. Tel. 611204, după o- 
ra 16. (G801)

, •  Vând Dacia 1100. Deva, 
tei. 626993, după ora 17.

(6795)

•  Vând foarte convenabil 
televizor color, vide0 re* 
eorder, congelator cu ca
pac prizontal. Tel. 712339.

. ■ _ ■ (0926)

•  Vând apartament 2
camere, decomandate. Mi
cro 7, tel. 711736, ‘după o- 
ra 16. (0921)

•  Vând chioşc in Piaţa
Obor, Snformaţii tel. 711955, 
sau 718182. (0912)

Vând- ARO 10, Hune
doara, tel. ’ 717431, (0916)

•  Vând Lada 1200, tam
ponată, talon şi piese. Tur
da 108,' jud. Hunedoara.
* ■ ' (6768)

•  Vând casă, curte/ gaz, 
în Hunedoara, lângă Piaţa 
Obor. Tel. 712146. (0917)
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/  ASOCIAŢIA DE LOCAT ARI NR. 32 
D E V A

ANGAJEAZA personal autorizat pentru e- 
xecutarca izolării unui bloc turn.

Informaţii Ia sediul Asociaţiei nr. 32 Deva,1 
b-dul Libertăţii, bl. I, (1966319)!

S.C. ANDRADA

cu sediul în oraşul Tulcca

Recrutează forţă de muncă pentru străină-! 
tate, cu prioritate în următoarele m eserii: !

•  zidari, dulgheri, fierar-betonişti, mcca-; 
nici utilaj greu, parchetari, montatoll plăci* 
marmură, mozaicari, sudori autorizaţi cu pan-5 
son, instalatori sanitari, macaragii, sondori,; 
şoferi, electricieni, lucrători cu pikamerul. | 

Sediul şi biroul de recrutare este Hotelul J 
Bulevard, camera 205. Deva, zilnic, între orele • 
9—16, sâmbăta si duminica între orele 9—13. S

(6324) >

•  Vând armă Boc 12, IJ,
stfre perfectă, tei. 714877, 
seara. , (0918)

•  Vând casă, curte, gră
dină, strada Cloşca, nr. 20, 
tel, 716303. (0919)

•  Vând dozator sucuri,
5 capete, opt luni folosit, 
funcţionează perfect, 4,5 
milioane, negociabil. Tel.. 
619530, 667249. (1531836)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Doamnă serioasă Iau
în întreţinere persoană. în 
vârstă pentru cedare spa
ţiu. Tel. 612196, după ora 
15, (6777)

•  Căutăm urgent tânăr 
întreprinzător cu iniţiativă, 
posesor de vehicul marfă 
cu autorizaţie sanitară pen
tru alimente, pentru lan
sarea pe piaţă şl distribu
ţia unui nou produs ali
mentar. Informaţii Cluj, tel. 
064/153809, orele 8—17.

(6785)

•  Mişu Luppa organizea
ză excursie Polonia, luni, 
4 iulie, cost 40000, tele
fon 612186?. (6712)

* Autorizai transport per
soane în Germania şi re
tur. Asigur gratuit viza 
austriacă, condiţii de trans
port deosebite. Informaţii 
tel. 056/143179, 056/113953.

(6610)

DIVERSE

•  ÎMPRUMUTURI IN
LEI —-obţineţi imediat la 
Casa âe amanet Shneria, 
zilnic, 8—12, 15—17, tel 
661721. (1531828)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2 
camere, Deva cu similar 
Craiova. Deva, 624427.

. (6747)

ÎNCHIRIERI

•  închiriez garsonieră
mobilată, ultracentral, De
va, tel. 626037. (6741)

COMEMORĂRI

•  In 2 iulie se împlinesc 
2 ani de când a trecut în 
nefiinţă fiica noastră

RODICA BUŞTIUC
Nu te vom uita niciodată. .

(6763)

•  Se . împlinesc, la 6 iu
lie, 2 ani de când ne-a pă
răsit pentru totdeauna dra
gul nostru

■> REMUS SA NA
Parastasul de pomenire 

sâmbătă, 2 iulie, la Cate
drala Ortodoxă din Deva. 
Dumnezeu să-l odihnească. 
Familia. (6779)

•  Soţia Lucreţia şi copiii 
aduc un pios omagiu celui 
care a fost

GAVR1LA BOBORA 
acum la împlinirea a 15 
ani de la despărţire. (0920)

•  Cu profundă durere in 
suflet anunţăm împlinirea 
a 6 luni de când a plecat 
dintre noi draga noastră 
mamă şi soţie

PUŞA CĂTĂLINĂ 
din Boz

Comemorarea va avea loc 
duminică, 3 Iulie, la Bise
rica ortodoxă din Boz. Bu
nul Dumnezeu să te odih
nească in pace. Familia.

-- (0924)

I M P O R T A N T
I •' '
* Anunţurile de mică publicitate se primesc | 
|  zilnic la sediul redacţiei Îdîn Deva, cât şi la j 
|  agenţiile de publicitate din municipiul Hune-1 
! doara, lângă poştă, telefon 71 69 26 şi din | 
|  oraşul Brad, în sediul S. C. „Mercur" S. A., j

'' ' N

________ I

telefon 65 09 68.

S.C. MUREŞUL SOCOM

a n u n ţ a

î&SIr\l . . 
j în vederea încheierii unor contracte de cola

* borare pentru folosirea următoarelor spaţii: |

- I

I
•  spaţiu comercial de 12 mp, bl. 43, zona |

gării |
; " v .  . - r:: - v

•  spaţiu comercial de 40 mp, b-dul Dece- *

bal, bl. 5, Arta Modei, etaj I Iy
•  spaţiu comercial sau producţie, 16 m p,! 

complex deservire, et. I, str. 1 Decern-J 

brie, nr. 19, |

Licitaţia va avea loc la sediul societăţii, în |

V .V .V .V .V Z.'.Y i'.V .V .-.-.V .-.V .’.V .-.V .V .V .V .’.V .V .V .- — > m m .

|  data de 12,07.1994, ora 10. Informaţii la tele- j 

|  fon 614707. (1966321)j

S.C. IMPEX BORZA SNC 
D E V A

ANGAJEAZA :

•  2 merceologi cu experienţă în comerţ;

•  1 contabil cu experienţă în alimenta
ţia publică.

Relaţii suplimentare la tel. 616183 ; 612747.

) UNITATEA PENTRU
\ ADMINISTRAREA CANTINELOR
\ SI CAZARE PETROŞANI
\
i O R G A N I Z E A Z Ă

! r ^ r

j . .

s
in vederea închirierii imobilului restaurant 
„Cărbunele" din Lonea, str. Republicii, nr. 280.

Licitaţia va avea loc la sediul U.A.C.C. Pe
troşani, în data de 1—5 iulie, ora 10

Participarea la licitaţie se confirmă prin 
cerere de participare şi prin achitarea la ca
sieria U.A.C.C. Pfetroşani, din strada Griviţa. 
nr. 36, a taxei de participare, în valoare de 
10 000 leu

EXPO TRANSILVANIA Cluj-Napoca, str. 
Aurel Vlalcu, f.n., tel./fax 0647153388, organi
zează, în perioada 9—14 septembrie 1994, 

TÂRGUL GENERAL DE BUNURI 
DE CONSUM CU PARTICIPARE 

INTERNAŢIONALA „NAPOCA ’94“, 
ediţia a doua.

Manifestarea expozlţlonală se adresează a- 
genţilor comerciali cu capitul de stat şl privat 
şi în special firmelor mici şi mijlocii, care 
doresc să-şi prezinte şi promoveze produsele 
pe o arie cât mai largă.

înscrierile expozanţilor pentru participarea 
la NAPOCA '94 se pot face până la data de 
1 august 1994, In această perioadă înscrierea 
pentru participare făcându-se în condiţii foar
te avantajoase, în ceea ce priveşte tarifele 
practicate.

EXPO TRANSILV ANIA oferă, prin târgul 
NAPOCA '94, prilejul ideal pentru o afacere 
reuşită.

R.A.G.C.L. SI MERI A

str. 1 Decembrie, nr. 103, tel. 60935. 
judeţul Hunedoara

Organizează, în baza H.G.R. nr. 59271993. 
prezentarea ofertelor şi adjudecarea pe bază 
de licitaţie publică a execuţiei lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii la obiectivul;

#  „Rezervor 2500 inc Simeria" •  
Construcţia este pentru înmagazinarea apei 

potabile, în soluţia semiîngropat, cu perete 
prefabricat, precomprimat, eu torsoane dispu
se la exterior cu cameră de varie din beton 
armat, pentru instalaţiile hidraulice.

Documentele licitaţiei pot fi procurate, 
contra cost, de la organizator.

Data până la care se depun ofertele la se
diul organizatorului licitaţiei este 9 august 
1994, ora 14. Licitaţia va avea loc în ziua 'de 
10 august, ora 10, la sediul organizatorului.

Se solicită depunerea prealabilă a* unei ga
ranţii de participare la licitaţie de 1500 000 
lei, sub formă de garanţie bancară.

I
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