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la  Ţ eb ea  ’9 4

nici pământul natal nu-i 
ajută şi n-au nici un sa
lariat in casă, facilităţi 
în privinţa procurării ma
terialului lemnos,. a co
mercializării lui,... precum 
şi a unor lucrări de e- 
lectrificare a unor sate, 
repararea drumurilor, do-1 
tarea instituţiilor sociale, 
pentru a-i scoate pe a- 
ceşti oameni din întuneric 
la lumină”.

GUEORGIIE FUNAR:
„Vin cu aceleaşi gânduri 
bune îndreptate spre uni
tatea naţională, ca şi în 
anii precedenţi. La această 
sărbătoare naţională, săr
bătoarea naţională a lui

• PORT-au-PRINCE. Tru
pele americane au debar
cat, marţi, Ia Cap Haitien 
— al doilea oraş al ţării, 
situat la 260 kilometri nord 
de Port-au-Prince —, fără 
a întâmpina nici cea mai 
mică rezistenţă, transmite 
AFP. Soldaţii americani au 
debarcat din 20 de bărci 
amfibil, lăsate la apă de 
mai multe nave de luptă 
din larg, în timp ce 20 de 
elicoptere de asalt au de- 
santat alte subunităţi pe 
aeroportul din Cap Haitien.

9 PORT-au-PRlNCB. Po
liţia haitiană a dispersat, 
mâţi, « nouă manifestaţie 
pro-Aristide In’ Cite Soleil 
— principala suburbie a, 
capitalei haitienc, transmite 
AFP. Poliţia a intervenit 
rapid şi fără menajamente 
cu bastoane şi trăgând fo
curi de armă în aer împo
triva câtorva mii de supor
teri ai preşedintelui în exil, . 
care se îndreptau. Către ae
roportul internaţional,- scan
dând lozinci ostile armatei 
haitienc şi favorabile lui 
Aristide. -

9 MOSCOVA. Rusia va 
urmări „foarte îndeaproa
pe” evoluţia situaţiei în

Haiti şl nu exclude parti
ciparea unor observatori 
„nemilitari” ruşi în etapa 
de rcîUstâurare a democra
ţiei în această ţară. . .

Potrivit agenţiei France 
Presse, purtătorul de cu
vânt al M.E. rus a declarat 
că „prima etapă a opera
ţiunii în Haiti a fost apro
bată de către Consiliul de 
Securitate al ONU” şi că 
Rusia „porneşte de la ideea 
că organizaţia mondială va 
fi în totalitate informată” 
în ce priveşte desfăşurarea 
evenimentelor.

9 CAPE TOVV’N. La în
ceputul primei vizite a u- 
nui prim ministru britanic 
în Africa dc Sud din ulti

mii 34 cRy"!mi»' premierul 
britanic John Major şi pre
şedintele sud-african Nel- 
son Mandela au semnat 
marţi, la Cape Town, pa
tru acorduri do colaborare. 
Este vorba despre înţele
geri privind protejarea in
vestiţiilor, trimiterea in-, 
structorilor militari brita-

- nici în Africa de Sttd, a- 
cordarea unui ajutor eco
nomic britanic de circa 155 
de milioane -de mărci şi 
realizarea unei cooperări

- tehnico-ştiiriţifice. ■
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Cărbune, datorii, . . .  fidelitate
9  S-au mai adunat oamenii pe-acasă şi pe la şut; 
O RENELUL, cei cu salarii „mici”, datornic cu 

miliarde la RAC ;
A Sporul de fidelitate — de... numai 40 la sută 

din̂  salariul -de bază ;
•  Termocentralele au stocuri mari de cărbune ; 
A Sunt, intr-adevăr, nişte neconcordanţe...

După cum am anunţat pe 
scurt, la sfârşitul săptămâ
nii trecute a avut loc Ia 
Petroşani o conferinţă d: 
presă susţinută de dl mg. 
Alexandru Blaj, directorul 
gerteral al Regiei Autono
me a Huilei.

— Acum, că ne-am mâi 
adunat pe-acaşă şi pe la 
şut, să discutăm puţin de
spre activitatea colectivelor 
RAC petroşani şi despre u- 
nele măsuri pe care le 
vom lua pentru anul vii
tor — şi-a început pledoa
ria dl Alexandru Blaj. Iar 
dacă este să începem cu 
partea economică, trebuie să 
spunem că realizările lu
nii august au fost foarte 
reale. S-a întâmplat ca vreo 
două săptămâni să lucrăm 
aproape fără exploziv, da
torită programului de re
vizii de la „Nitramonia” 
Făgăraş, care s-a suprapus 
cu imposibilitatea fabricii

de la Sadu do a ne livra 
necesarul de capse şi, cif 
urmare, s-a lucrat mai-mult 
din ciocan de abataj, iar 
unde nu-s-a putut lucra nici 
aşa s-a procedat la descon
gestionarea unor lucrări ca
re oricum trebuiau făcute. 
Luna. septembrie am înec- 
put-o binişor, dar, din pă
cate, cu câteva oscilaţii, în
să cu perspectiva reveni» 
rij la nivelurile de produc
ţie prevăzute. îmbucurător 
este reducerea coeficientu
lui de cenuşă din masa mi
nieră extrasă şi spălată, ca 
şi revigorarea activităţii de 
investiţii. Numai că am 
cam epuizat sursele de fi
nanţare a investiţiilor de 
la buget. ;

Dl director general s-a 
referit apoi la 1 datoriile 
foarte mari pe care le are 
RENEL-ul faţă de RAC 
(„din 12 miliarde lei pe lu
na august nc-au dat doar

3 miliarde lei”), reducerea 
. subvenţiilor de la stat da
torită nerealizăr ii produc
ţiei de cărbune planifica
te, „aşa încât ne vedem o- 
bligaţi de a trece la un pro
gram de austeritate, cum 
este prevăzut într-o hotărâ
re a guvernului, prin care 
ni se aduce la cunoştinţă 
bugetul pe anul 1994”. Cu
rat program de austeritate 
când chiar în august ' — 
lună eu multe absenţe dc 
la lucru (în jur de 7009 pe 
total regie, după cum sub
linia dl director general). Cu 
productivităţi reduse şi nc- 
realizări mari lâ extracţia 
de cărbune — minerilor 
Văii Jiului li s-au majorat 
salariile cu 10 -la s”tâ, iar 
sporurile de fidelitate cu 
40 la sută.

„Iii această perioadă, a 
continuat dl Alexandru 
Blaj, au început pregătiri-. 
le de iarnă, care ne vor 
costa cam un miliard de 
lei pentru asigurarea unor

DUMITRU GHEONEA,
SABIN CERBI! '

(Continuare In pag. a 2-a)

Sfinţirea i

bisericii j

din Lăpugiu i
* Nu de mult, la Lăpu-1 
I giu de Jos a avut loc * 
’ târnosu-ea lăcaşului dej 
|  cult, respectiv aşezarea J 
I de sfinte moaşte la te- 1  

j molia Sfântului prestol. I 
i  Este vorba despre bise- J
* riea „Adormirea Mai-| 
|  cii Domnului”, una din- J 
»tre cele mai vechi bi- I 
I serici de lemn din ju- *
* deţ, datând de pe la | 
j 1777. Valoarea deosebi- J 
J tă a lăcaşului este dată | 
| de construcţia ei origi-1 
Ittală, cu absidă poligo- j 
jj nală, clopotniţă zveită şi | 
( con mult prelungit. (E.S.) J

I

|  IN ACEST NUMĂR: î

« A Ulciorul şi... cuprul |  
i #  Vaccinarea — un scut * 
| împotriva bolilor con-1 

tagioase 1
t—*—»—*—*

Cunoscuta şi mult apreciata realizatoare de c 
misiuni folclorice la Televiziunea Română — Dna 
Mărioara Murărescu. Foto PA VEL LAZA

Serbările Naţionale — 
Ţebea ’94, sărbătoare de 
suflet a moţilor, a reu
nit deopotrivă, la mor
mântul marelui erou al 

neamului românesc Avram 
Iancu, oameni de pretu
tindeni, veniţi cu gândul 
curat spre a cinsti eveni
mentul.. între: gândurile 
celor prezenţi, duminică, 
18 septembrie, la sărbătoa
rea de la Ţebea. am reţi
nut câteva:

IOAN RUS, prefectul 
judeţului Alba: „In pri
mul rând am venit .la ~ 
bea să-l omagiem pe ' 
cu, pc care-1 purtăm în 
suflet tot timpul. în al 
doilea rând am venit aici 
să mai luăm un pic de 
curaj pentru că sunt în
că multe lucruri de fă
cut pentru moţi. Noi, pre
fecţii din Ardealul de Vest, 
am pregătit un proiect 
de hotărâre a Guvernu
lui prin care vrem să rea
ducem în actualitate o

parte, dintre drepturile pe 
care le-au avut moţii în 
perioada interbelică. Sunt 
multe familii care LI 
destul de greu,, pentru că 
nici pământul 
avută

*■
tarea

„Vin
bune

Gânduri consemnate de 
CORNEL POENAR

(Continuare in pag. a 2-a)

A Nimeni n.u-i inteligent fiindcă vrea, nici , 
prdşl! fiîndcă-şi propune să fie.»

A Z I
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A Au trecut 264 zile 
din an, au mai ră- 
mas 191-

A Sfântul Mucenic Fo
ca/.;".;

A 1873. S-a născut Di- 
mitrie Pompeiu (m. 
1954), remarcabil ma
tematician român.

A 1914. S-a născut scrii
toarea Alice Botez.

© Sponsorizare. Răspunzând u- 
nor nevoi reale ale copiilor pre
şcolari şî şcolari aflaţi a-
cum ia noul aşezământ
„Violetta” din Haţeg, S.C. „Sar- 
mitex” S.A. Deva a făcut o ac
ţiune de sponsorizare a acestora 
eu diverse articole, a căror va
loare este de 135 000 lei. (N.T.)

© Simpozion naţional. între 
29—30 septembrie a.c.. Asociaţia 
profesională „Salvăm Valea Jiu

lui” organizează la Petroşani un 
simpozion naţional, în cadrul că
ruia se vor dezbate teme privind 
programul şi proiectele asociaţiei, 
modernizarea industriei extrac
tive, realizarea unui urbanism 
modern, asistenţa medicală, mo
dernizarea învăţământului etc. 
(S.C.)

© Etapă intermediară. Azi se 
“desfăşoară etapa a şaptea (in
termediară) din Divizia G la fot
bal — la ora 15 juniorii şi la p- 
ra 17 seniorii. Din program se 
desprind meciurile Minerul Cer- 
tej — Victoria Călan, MineruL

Bărbâteni — Minerul Ştiinţa Vul
can, Aurul Brad — Constructorul 
Hunedoara. (S.C.)

© O stradă cu „sute" de gropi. 
De mai bine de un ân, strada 
Zarand din Brad arată ca după 
bombardament. Pe o distanţă de 
600.—700 de metri dai din groapă 
în groapă. Locuitorii străzii au 
făcut mal multe plângeri în a- 
cest sens, dar fără să-l ia cineva 
in seamă, fapt pentru care ne 
permitem să invităm pe cei în 
drept de la Primăria oraşului şi 
de la drumuri să-i sprijine pe lo

cuitorii străzii în rezolvarea si
tuaţiei existente. (C.P.)

© Sudanezul amendat. Naghib 
Mohamed din Sudan este asociat 
la firma S.C. RYKY SRL Timi
şoara. Pentru că în unitatea -din 
Deva a amintitei firme a intro- 5. 
dus articole de îmbrăcăminte fă
ră documente, a fost amendat cu . 
30 000 de lei. Tot jiin acest mo* i[ 
tiv i s-au confiscat mărfuri in J  
valoare de 200 000 de lei (V.N.)



Cărbune, datorii,
(Urmare din pag. 1)

stocuri minime la principa- 
lele materiale necesare pro
cesului de extracţie a căr
bunelui. întrucât avem de 
încasat de la RENEL a- 
proape 60 miliarde lei, de- 
abia, de-abia ne-am asigu
rat salariile. Şi asta cu a- 
jutorul nemijlocit al băn
cii, care ne-a întins din 
nou o mână de ajutor. Tre
buie să vă spun, de ase
menea, că blocajul econo- 
mico-financiar a început să 
se reaşeze în maniera cu 
care ne obişnuise, - dacă 
pot spune aşa. Poate mă 
veţi întreba Ia ce ne aş
teptăm. Ca orice om, ne 
aşteptăm la ceva mai bun. 
Mă gândesc că subvenţia 
va curge în mod normal, 
la valorile ei, în condiţiile 
în care vom realiza pro
gramele de extracţie şi pre
parare, pe care sper că le 
vom realiza, însă contăm 
foarte mult pe achitarea da
toriilor de către RENEL. 
Oricum, pentru lunile ur
mătoare avem condiţii şi 
măsuri de îndeplinire a 
programelor, scutindu-ne de 
primirea unor noi subven
ţii. Dar sperăm să găsim 
şi înţelegere la RENEL, de 
la care trebuie să încasăm 
12—14 miliarde lei pe lu
nă, chiar dacă şi ia FE Pa-

rpşeni şi la FE Deva *— 
Mintia există de pe acum 
stocuri importante de- căr
bune".

Anticipând două între
bări, care totuşi i s-au pus, 
di director general al RAC 
Petroşani a recunoscut eă 
nu s-au plătit obligaţii va
male de circa 6,3 miliarde 
lei pentru utilaje şi echi
pamente importate în 1993, 
iar cele venite din Anglia, 
pentru EM Valea de Brazi, 
au, intr-adevăr, unele ne- 
concordanţe cu condiţiile de 
exploatare din Valea Jiu
lui, îndeosebi cu cele de 
înclinare.

întrebat dacă este zvon 
sau realitate că va pleca 
într-un post în Capitală, 
dl Alexandru Blaj a spus 
că a fost chemat şi între
bat, însă dânsul a declinat 
cele două oferte. „Poate 
mulţi ar vrea să scape de 
mine de aici, însă eu nu 
vreau să scap de Valea 
Jiului" Cât priveşte alte 
zvonuri referitoare la pro
movarea sa la Prefectura 
Hunedoara ori transferul la 
conducerea RAL Tg. Jiu, 
dl Alexandru Blaj le-a con
siderat nu doar zvonuri, d  
chiar glume. La o altă în
trebare, 'vâsând repartiţia 
absolvenţilor din acest an 
ai Institutului de Mine din 
Petroşani, interlocutorul a

răspuns oă dintre absolven
ţii grupurilor şcolare şţ ai 
liceelor de specialitate RAC 
a încadrat 501, însă dintre 
cei de la Universitatea Teh
nică, din păcate, au fost în
cadraţi numai 24.

Ziariştii l-au mai între
bat pe dl Alexandru Blaj 
despre implicarea sa in 
conducerea echipei de fot
bal Jiul Petroşani, la care 
a răspuns că nu vrea să 
fie a şaptea moaşă, despre 
statutul asociaţiei „Sal
văm Valea Jiului" („este a- 
politică şi neguvemamenta- 
lă“), dacă adăugarea ia 
salariile angajaţilor RAC 
Petroşani a unui spor de 
fidelitate de 40 la sută a 
grevat sau nu fondul ge- 

' neral de salarii („nu, nu 
l-a grevat**), cu cât a cres
cut în ultima vreme pro
ductivitatea muncii în mi
neritul Văii Jiului („creş
terea este nesemnificativă"), 
dacă „Siderurgica" Hune
doara are datorii mari la 
RAC Petroşani („nu prea ; 
cu dânşii lucrăm într-un 
sistem compensatoriu, iar 
„Sidermet" Călan ne-a 
scos din nişte încurcături 
destul de mari").

Directorul general al Re
giei Autonome a Cărbune
lui petroşani este însă, op-
ti&ist''~e£ toate problemele 
se vor rezolva.

Ulciorul şi... cuprul
„Prin aceste fapte trenu

rile pot depăşi semnalele în 
poziţia de oprire; datorită 
frânării automate se pot 
produce ruperi de trenuri, 
iar impiegaţii de serviciu 
pot fi puşi în situaţia de 
a face comenzi greşită".

Am reprodus aceste rân
duri pentru a ne da sea
ma de nenorocirile ce se 
pot întâmpla atunci când 
inconştienţi se apucă de 
furat Pentru câţiva lei 
nenorociţi, aceştia pun în 
pericol vieţi omeneşti. De 
altfel, am mai atras aten
ţia asupra pericolelor cau
zate de astfel de ac
te: iresponsabile. , Şi a 
trecut destulă vreme de 
atunci! Totuşi, ceva nu
este In regulă, difi moment 
ce ele recidivează de la o
zi la alta. Dar să fim mai 
expliciţi.

La Lupeni nu este prima 
dată când siguranţa circu
laţiei pe liniile CFR este 
pusă în pfricol. Indivizi 
de toate categoriile şi fie

din cupru ce asigură sigu
ranţa circulaţiei, pentru a-1 
fura. Intre aceştia mai 
nou se află şi Mihai Căl- 
dărar, Un fost condamnat ce 
a scăpat din puşcărie îp 
urmă cu un an. Altceva 
mai bun de lucru nu şi-a 
găsit, dar cu păhărelul, cât 
încape. De unde bar» ?

Şi uite aşa, Intr-o sâm* 
bâtă a lui septembrie, mer
ge in zona staţiei CFR Lu
peni. Hotărârea este luată: 
nu va merge cu trenul, va 
fura. Este ziua în amiaza 
mare Reuşeşte ca într-o 
plasă să adune şapte-bâ- 
eăţi conexiuni din cupru. 
Cum buletinul de identita
te şi l-a pierdut, iar fără 
acesta centrele de colecta. 
re nu primese asemenea 
marfă, se roagă de un prie
ten pentru a-i preda mar
fa. Omul, Ştefan Szabo, fa
ce acest lucru. Necazul es
te însă că s-a furat cam 
puţin, deci...

După aproximativ o oră, 
Căldărar este din nou in

toate culorile şi-au -făcut ' staţia CFR Lupeni. Să tot 
veacul şi îşi mal fac pe* fie In jurul orei 14. Reu- 
iângă o bucată de cablu şita lui se opreşte la două

bucăţi. Este prins. Pentru 
acest * lucru se va alege 
doar 6u o „săpuneală", a- 
poi... drumul -către casă.
; Urmează o zi de dumi
nică în care, ca majorita
tea oamenilor, Căldărar se 
Odihneşte. Luni însă, tot 
ca majoritatea oamenilor, se 
apueă de treabă. Ca un 
domn «are se respectă, în
cepe pe la ora 10. De fu
rat. Tot acolo La a 26-a 
conexiune din cupru este 
prins din nou. De data a- 
ceasta de poliţie!

Când s-a tras linie şi s-a 
adunat s-a constatat că Mi- 
hai Căldărar a rupt ţi «Usc 
tras nu mai puţin de 72 
de conexiuni Ce se putea 
întâmpla din toată această 
treabă am spus.
. Trimiterea lui în judeca
tă pentru infracţiunile de 
distrugere şi semnalizare 
falsă,'pentru furt în pagu
ba avutului public, spune 
Ceva. De luat aminte în
să r dincolo de faptul că 
ulciorul nu merge de aud* 
te ori..., la apă intră cei 
ca Mihai Căldărar.VAI CAITIId UCIOII. ’ Fnl.n«s flfv ■

(Urmare din' pag. ÎJ

Avram Iancu, pe care 
trebuie să-l cinstim . în 
fiecare an, am observat, 
din păcate, tm fapt în
grijorător, şi anume ab
senţa liderilor marii ma
jorităţi a partidelor poli
tice româneşti. Nu mă în
doiesc de absenţa UDMR- 
Ului, dar este regretabil 
că la această sărbătoare 
au lipsit nejustificat, du
pă părerea mea, liderii 
PDSR, reprezentanţi ai 
Preşedinţiei, ai PRM, pre
cum şi ai partidelor din 
cacfrul Convenţiei Demo
cratice. Este un semnal 
îngrijorător acest lucru. 
SUnt însă convins că pes
te doi ani, în preajma a* 
legărilor generale şi pre
zidenţiale, va fi mare în
ghesuială la Ţebea. Este 
păcat, că această mare 
sărbătoare să,fie transfor
mată Jntr-una conjuncta» 
rală, căreia să 1 se dea 
importanţa cuvenită nu
mai atunci când se apro
pie campania electorală**.

şi mai frumoase gânduri 
iii această minunată zo
nă, lâ această mare săr
bătoare a ardelenilor. De 
aici, de la Ţebea, multă 
dragoste, linişte şi sănă
tate pentru* tbată naţiu
nea română". ■

NICOLAE FURDU1 IAN 
CU: „Cu gândul de a m 
reîntâlni cu istoria, qi 

'Avram Iancu, cU aceea? 
bucurie de a reveni îi 
fiecare an şi, totodată, ci 
nostalgia trecerii timpu 
lui“.

NICOLAE STAN, 87 
de ani, Ţebea: „Ţebea es
te un lucru mare. Noi, cei 
care ne-am născut aici, 
nu putem aprecia ceea ce 
reprezintă acest moment. 
Ii lăsăm pe cei care vin 
aici la noi să aprecieze.

. Le mulţumim tuturor pen
tru că au venit aici la 
mormântul marelui erou 
al neamului românesc".

DRAGAM MUNTEAN: 
„Am venit cu emoţie şi 
eu speranţa , să aducem o 
picătură de suflet pentru 
acel nemuritor şi veşnic 
Avram Iancu al moţilor 
şl al românilor de pretu
tindeni". .„ .

ANGELICA STOIC AN
„Am avut aici, la Ţebet 
aşa mari emoţii, cum n 
am mai avut de la Floa 
rea din Grădină. Toat 
noaptea n-am putut s 
dorm, fiind numai cu gân 
dul la reacţiile pe car 
le vor avea oamenii I 
cântecele mele, mai ale 
că Ţebea reprezintă 
sărbătoare mare. îi iu 
bese mult pe ardeleni. îi 
sufletul meu ei ocupam 
un loc aparte".

VIRGIL CHIŞ, direc- 
. torul Exploatării Miniera 
Ţebea: „Este un moment 
istoric deosebit, un pri
lej de întâlnire a moţilor 
cu istoria, de întâlnire a 
tuturor românilor de pre
tutindeni şi nu în ultima 
instanţă un sentiment de 

'UaRaşe*

ANA PACATHiŞ: „Am 
venit cu cele mai carate,

VALERIV TABĂRA, 
ministrul agriculturii : „Vin 

ca la un sanctuar al ro
mânilor. La Iancu venim 
să ne curăţăm sufletul în 
faţa mormântului şi să 
ne aducbm aminte de cei 
care au făcut ceva pena-a 
acest neam. Parcă te în
torci mal lînîştit după un 
pelerinaj Ia Ţebea. Eu 
sper, dacă trai fi sănătos, 
să pot veni te fiecare an = 
la Ţebea. Am şă fac ori
ce, aşa cum am făcut-o 
de cinci ani încoace".

MARIOARA MURA 
RESCU: „Cine vine o da 
tă la Ţebea vine în fie 
care an. Pentru că întâ! 
nirea cu cântecul, cu dan 
sul, cu costumele româ 
neşti, aici unde se afl. 
altarul nostru, lângă mor 
mântui Iancului, este d. 
neuitat Avem anumit
date pe care le respectă#1 

plecat din Iueând au 
mea cu dor în cea făr: 
dor ceî apropiaţi, să-i res 
pectărrt, să le aducem lu 
mină. întâlnirea de 1; 
Ţebea este o întâlnire ; 
Uneîffiârî familii, a unu 
neam întreg ce aduce tu 
mină, lumină prin cântec 
prin gânduri curate, h 
mormântul Oăişorului"
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UN NOU POD PESTE RÂUL MUREŞ
Situată în extremitatea 

vestică; a judeţului Hait» 
doara, cariera de calcar 
Pojoga, aparţinând Regiei 
Autonome a Cuprului, Su
cursala Minieră Nemetalife
re Deva, asigură importante 
cantităţi de calcar sortat 
pentru industria siderurgică, 
chimică, a zahărului din 
întreaga ţară şi chiar la 
export

Extracţia şi sortarea cal
carului se face în judeţul 
Hunedoara, transportul a- 
cestuia până în gara IIteu, 
din judeţul Arad, se reali
zează cu funieularul, aici 
existând şi punctul de ex
pediţie prin mijloace CFR. 
Deci, practic, activitatea ex
ploatării se desfăşoară în 
două judeţe delimitate în 
zona respectivă de râul Mu
reş.

Pornind de la aceste eon-
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siderente, de mai mulţi ani 
s-a puş problema construi
rii unui pod, care să lege 
cele două maluri ale Mure
şului, fiind create astfel 
condiţii Wai bune de trans
port al personalului şi al ma
terialelor între cele două 
incinte.

Se rezolvă astfel şi o pro
blemă socială a oamenilor 
din zonă, care au acces di
rect la staţia CFR Ilteu şî 
drumul naţional, practic 
podul făcând legătura în
tre D.J. — 707 A şi D.N. 
— Deva — Arad (p.N. —7).

Noua construcţie dată în 
folosinţă zilele trecute s-a. 
realizat din fonduri de Ia 
buget, peste 0  Ia şută din 
sursele de finanţare fiind 
asigurate după anul 1992. 
Are o lungime de 132 m, 
şi lăţime de 7,8 m. Con
structiv, podul s-a realizat

din grinzi din beton ; 
mat pretensionate sprijin 
pe două culei la *apet« 
podului şi 3 pile intern 
diare din beton turnate 
albia Mureşului.

Execuţia lucrărilor a f< 
încredinţată Ş.C. Constrt 
ţii Feroviare Timişoara S. 
— Şantierul 3l — podu 
care a executat lucrări 
bună calitate.

Podul este calculat 
CLASA „E“ de încărca 
cea mai puternică şi 
convoi mobil de A-30. fi 
zistă la vehicule de 80

N.R. Informaţiile ne-: 
fost furnizate de dl ir 
Ioan Bîrsan. Ce reconft 
tante pot fi asemenea veş 
în aceste momente când 
conomia şi viaţa socială 
ţării sunt strânse din tc 
te părţile în cleştii tran: 
ţici!

Prin gravitatea lor şi, 
mai ales, prin rapiditatea 
cu care se pot răspândi de 
la un om la alţii, bolile 
contagioase au cauzat nu
meroase victime de-a lun
gul timpului. Oamenii de 
ştiinţă au descoperit, în- 
şă, cauzele şi tainele bo
lilor contagioase şi ne-au 
învăţat cum să ne apărăm 
împotriva lor. Cea mai im
portantă cucerire în acest 
domeniu rămâne, fără în
doială, descoperirea me
todei de prevenire a aces
tor boli prin vaccinare.

Vaccinul este un produs 
de laborator, care conţine 
fie microbi, fie viruşi, fie 
toxinele (otrava) microbilor. 
Desigur, pentru a intra în 
componenţa unul vacdn, 
microbii şi viruşii sunt su
puşi, in prealabil, unui rro- 
ces special de prelucrare ee 
are ca scop anihilarea ca
pacităţii acestora de a mai 
produce o boală contagioa
să! Aceşti microbi îşi păs
trează, însă, o însuşire e-

-  un scut

senţiaiă: aceea de a sti
mula organismul uman ia 
vederea producerii de sub
stanţe proprii de apărare 
(anticorpi) tocmai împotri
va microbului sau virusu
lui care a fost introdus sub 
formă de vaccin. Ca urma
re a formării anticorpilor, 
se instalează o rezistenţă 
specială — imunitatea — 
faţă de îmbolnăvirea pe 
car* o poate produce mi
crobul sau virusul respec
tiv în condiţii Obişnuite. 
Pentru ca rezistenţa dată 
prin vaccinare să fie men
ţinută, trebuie practicată 
revaccinarea la intervale

corespunzătoare, calculate 
pe baze ştiinţifice. Este 
necesar ca, în momentul 
vaccinării şi al revaccină- 
rii, organismul să se gă
sească în stare de perfectă 
sănătate. Cei suferinzi sunt 
consideraţi contraindicaţi, 
vaccinarea acestora se va 
face numai după însănăto
şire.

Este ştiut că vaccinuri
le nu aduc nici un fel de 
neajuns stârii de sănătate, 
ele fiind complet lipsite de 
risc pentru organism. Vac
cinarea, a.cesţ scut minu
nat pe care îl aveffl âzl 
împotriva bolilor conta

gioase, trebuie folosită din 
plin că măsură profilacti
că adresată grupelor je 
vârstă receptive, colecti
vităţilor. în mod firesc, ac
ţiunile de vaccinare ' şe â- 
dresează prioritar copiilor, 
inclusiv sugarilor, imediat 
după primele luni de via
ţă, când s-a diminuat pro
tecţia transmisă de mamă.

In perioada 25—30 sep
tembrie 1994, se desfăşoa
ră etapa I a campaniei de 
toamnă de vaccinare antl- 
poliomielitică, care se face 
la copiii născuţi în perioa
da 1 februarie — 31 iulie 
1994.

în perioada 25—30 no
iembrie 1994 $e desfăşoară e- 
tapa a II-a a campaniei de 
toamnă de vaccinare anti- 
poliomielitică, care se face 
la copiii născuţi Jn perioa
da I august 1993 — 30 sep
tembrie 1994.

’ASAT
Staruri pentru totdeauna
24,15 Anunţuri, publicata
tc (videotext).

JOI. 22. 09. 1994

. 9,00 Emisiunea din sea
ra precedentă (reluare);
15.00 Anunţuri, publici
tate (videotext); 18,00
Deschiderea emisiunii; 
18,05 Desene animate : X- 
Men ; 18,25 Avanpremiera 
filmelor Ia Dcvasat; 18,28 
Portrete muzicale : „Tisli 
Ninojosa şl ritmurile me- 
xicano-americano" (partea 
a H-a) ; 18,45 Documentar 
în seria!; „Legenda seco
lului" (partea a II-a);
19.15 Tele 7 abc — Film
serial: ..Casa din prcc- 
rie" ; 20,05 Clip VIVA ;
20.15 Chestiunea zilej;
81.00 pa» artistic i „Ha-;
noi-llllton"; 83,00 Tele

RADIO DEVA

JOI, 22. 09. 1994

0,00 BBC ; 6,30 Maratoi 
matinal; 9,00 Ştiri; 9,t< 
Morning musîc ; 11,01
Mica publicitate radio:
11.30 V.O.A. Europe ; 13,0(
Ştiri; 13,10 Mica publici
tate radio; 14,00 BBC
14.30 Post meridian (I)
16.00 Sport şi muzică ;
16.30 Post meridian (II) i
17.00 Ştiri; 17,10 Mica
publicitate radio; 18,00
BBC; 19,00 Rondul de 
seară — „Ilard mck cu- 
fe" ; 21,00 BBC : 21.30

Medic COR1NA FEIER, 
Laboratorul de Promovare 

a Sănătăţii Deva

7 abc — Film serial : Rondul de seară (II ) ; 22,01
„Croazieră de lux**; 23,80 Ştiri; 22,10 Top no stal- 
Cartea do citire...'; 23,5." gie; 24,00 V.O.A. Europe
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O începând cu data de 12 septembrie 1994, 
dobânzile şi comisioanele practicate de BANC 
POST S.A. pentru populaţie sunt următoarele:

1. LA DISPONIBILITĂŢILE
IN CONT CURENT Şl In procente
IN DEPOZITE : pe an

a) la vedere 40
b) la termen

— 3 luni . 48 ;
—  6  luni"' " ■ ■ 58
— un an şi peste un ah 70

2. LA DISPONIBILITĂŢILE
PE INSTRUMENTE >
BANC POST (CEC-uri): <*■

a)- Ia vedere 40

b) la termen
— 3 luni 60
— 6 luni 70
— un an şi peste un an 85

i'■Mi:-:
I 

i  

1 

IA
lV
I.
l■■
I*
I

j i

începând cu luna septembrie a.c., C.E.C. a 
pus în vânzare un nou instrument de economi
sire, CERTIFICATUL DE DEPUNERE.

0 Certificatele de depunere sunt instru
mente de economisire la purtător, în valori 
fixe de 50 000 lei, 100 000 lei şi 500 000 lei.

0  Fiecare certificat de depunere are un nu
măr de 10 taloane, destinate achitării dobân
zilor semestriale. '

0  Certificatele de depunere se pot răscum
păra oricând după data vânzării. Pentru pe
rioadele de timp mai mici de 6 luni, deţinăto- 
torul nu beneficiază de dobândă.

0 Dobânzile ce se vor acorda certificatelor 
de depunere se stabilesc lunar de C.E.C. Pen
tru luna septembrie 1994, dobânda este de 70 
la sută pe an. - -

0 Răscumpărarea certificatelor de depune
re şi plata dobânzilor se face numai la unita
tea C.E.C. care Ie-a pus în circulaţie.

J S.C. IMCOMEX S.R.L. i
| prin magazinul „CENTRAL" din Orăştie,!

ţ : j str. N. Bălcescu, nr. 1, telefon 647490:
V

I

1 ! 
u i

f

NOTA : /
Dobânzile de mai sus se aplică atât depozi

telor aflate în derulare, cât şi celor noi consti? 
tuite după data de 12 septembrie 1994.

In cazul în bare nu se respectă termenul 
stabilit pentru depozite, se bonifică dobânda 
pentru disponlbilităple la vedere.

La expirarea termenului pentru care a fosi 
constituit depozitul, până la lichidarea acestuia 
Se aplică procentul de dobândă prevăzut pen
tru depozitul în cauză. \

0 CRBBHE acordate pe bazfc ̂  j^rocente 
.depozitului constituit pe | | f  an ,

lf ' ‘ * Â j-:
0 Operaţiunile de încasări. pentru

populaţie sunt scutite de comisioane şi taxe.

0 LIMITA MINIMĂ A DEPUNERILOR PE 
CARNETE BANC POST ESTE I »  50000 LEI.

0  BANC POST S.A. îşi rezervă dreptul de 
ţ a modifica dobânzile şi comisioanele.în func

ţie de evoluţia lor pe piaţa bancară.

ACORDA ÎMPRUMUTURI j 
ÎN LEI PRIN ! 

CASA DE AMANETPIP I ■ RP! V AMR *

|  0 TELEVIZOARE COLOR NEI (diagona-1
J lele 37, 51, 54, 72 cm), cu şi fără teletext, te- j 
I lccomandă, garanţie 3 an i; |
t 0 televizoare alb-negru, sirius,;
J Diamant, Spart (garanţie Un an); I
j 0  FRIGIDERE $1 CONGELATOARE *A rc-| 
î tic“ (garanţie un an); j
|  9  ARAGAZE ca 2, 3, 4 şi 5 ochiuri (pro- i
'd u se  ia Satu M are);| ;
| 0 MAŞINI DE ISPĂLAT „ALBA-LUX" şi I
* „AUTOMATIC" (garanţie un an); î
| 0 CENTRALE DE tNCALZIRE PE GAZ; I
; 0 COSMETICE) «
I - 0 AIH0 PRODUSE electronice şi electro- I
I casnice: filtre cafea, râşrtlţe de ţţle a , mixere #* j 
J lectrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, b d - 1

........slgaz, butelii aragaz etc. j
‘ M â i MICI PREŢURI 1J

I fere pe gaz, plite 
* GARANTAT

I
I u i u n i i i

CONCURŞI*

25 SEPTEMBRIE 1994

1. CAGUAR1 — BRESCIA 1, X
Numai un angajament exemplar din partea elevi

lor lui Lucescu le-ar putea aduce un punct. Cagliari 
Mnu va scăpa cele trei'puncXe puse în joc.

2. CREMONESE — MILAN X, 2
După înfrângerea în faţa Iui Ajax, milanezii ar 

trebui să plece învingători din Cremona. Numai că 
ţl gazdele vor lupta pentru a nu fi învinse.

3. FOGGIA — TORINO 1
Deşi oaspeţii mai au de lucrat Ja omogenizare, nu 

sunt dinainte învinşi, gazdele ţin foarte mult să în
cheie partidă cu o victorie.

4. GEVOA — NAPOLI 1, X
Cei mai mulţi merg în’ acest meci pe mâna ele

vilor lui Scoglio, Sampdoria fiind o echipă omogenă, 
puternică. Nu este exclus ca napolitanii- să obţină o
-remiză.... ... ' " ■ - '-'v: '

' 3. INTER -  FJORENT1NA X
Se Întâlnesc două echipe puternice ţi poate fi 

orice rezultat Cum însă din ultimele 8 partide dintre 
cele două formaţii, şapte (!) s-au încheiat la egali
tate...

«. «JteBffiTUS -  SAMPDORIA 1. 2
Alt meci deschis oricărui rezultat. Şi acum vic

toria e Mult mal ademenitoare, fiecare doreşte să 
câştige.

7. LAZIO — PARMA I, X, 2
Un adevărat „cap de afiş“ al etapei. Şi fiind po

sibil orice rezultat...
8. PADOVA — RARI »

Amândouă echipele sunt nou promovate. Numai că 
gazdele n-au obţinut până acum nici un punct Vot 
profita de propriul teren?

9. REGGIANA — ROMA X, 2
Niei Reggiana n-a obţinut încă un punct % pri

mele trei etape. Şi în faţa romanilor e mal greu...
10. ATALANTA — VENKZIA * i
Amândouă echipele vizează un loc în fruntea cla

samentului. Vor reuşi gazdele victoria în faţa impre
vizibililor din Venezia ?

11. F. ANDRIA — ASCOLI 1
Deşi recunoscută ca specialistă în remize, Andria 

poate să învingă de data aceasta pe teren propriu.
12. WECCE — CESENA 1.2

' Ambele teamur} vizează cele trei puncte. Şi fie
care ara şaftar'teU

13. tUCCHESE — COSENZA 1
Gazdele au început slab acest campionat şl tre

buie să-şi revină..

Bt. 2 2  v *

Doriţi să vă ecoiroimsiţt bânu?
Doriţi să vă economisiţi- timpul?
Doriţi o amintire în mai puţin de o orăî

* Developări tihne color toate tipurile,
* Fotografa color ■ dimensiuni diferite
* Fotograf» tip POLAROID

Pentn profesionişti:
RlDUCBltDf PRIMI

ce!c mai prestigioase 
firme internaţionale 
din domeniu! foto, vă 

puiem îndeplini 
aceste dorinţe!

S.c. AGROMEC S.A. GEOAGIU \
organizează

pentru vânzarea de mijloace fixe, casate, în 
fiecare zi de miercuri, ora 10, începând cu 
data de 5 octombrie 1994.

Informaţii necesare se pot lua zilnic, direct 
sau telefonic la 168 Geoagiu, de la sediul so
cietăţii. (90804)

S.C. TELECONSTRUCŢIA SJL 
BUCUREŞTI,

SUCURSALA 1 CBAIOVA
ANGAJEAZA PRIN

1

| Produsele se vâfd şi ctt |

j PLATA IN  BATE j
l în judeţele Hunedoara şi Alba. ♦■ mm* mm* § mmm, mmm • mm-*

»
i
i
i
i

0 Inginer, pentru activităţi de eonstrucţii- 
montaj, telecomunicaţii, la Filiala Deva, cu 
rază de activitate şi în judeţele limitrofe.

Relaţii suplimentare la telefon 01/4001491 
Bucureşti, sau 051/135197 Craiova. (90805)

-«mp*

S.C. SIMM EXtM

reprezentanta Braţelor 
SONY, GRUNDIG, HUSQVARNA,

VA OFERĂ :
0 televizoare color, video: SONY,

GRUNWG V  ţ
0 mobilă de calitate, la preţuri deosebit de ;

scăzute l
0  mobilier de birou din Ralia ;
0 renumitul ferăstrău HUSQVARNA şi j 

piese de schimb. \
Torte le găsiţi numai la noi, la preţuri ac- \ 

ce si bile ! > . r,;̂  . ^
Produsele se vând şi în RATE ! 51
Magazinul nostru îl găsiţi lângă restauran

tul LIDO.
Informaţii la tel. 624550, 625267. i

VA AŞTEPTAM ! (90801)

Complexul
Com ercial

E U R O V E N U S

5 t

vă oferă alături de o gamă diversă de maşini 
şi utilaje agricole şi

0 TRACTOARE CHINEZEŞTI DFH 180, 
in două pistoane, pornire automată. 

Informaţii suplimentare la tel. 054/626294; 
fax 054/621386.
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•  Vând casă cu spaţiu
comercial Hunedoara, str. 
Revoluţiei, nr. 4, tel. 
713962. (90786)

•  Vând en gros haine 
import nesortate, preţ 2714 
lei/kg (TVA inclus). 627929.

(90706)
•  Vând casă Balata. nr 

13, informaţii nr. 8. (90749)
•  Vând casă cu gaz, apă,

grădină mare, pe str. Gh. 
Doja, nr. 26. Informaţii la 
tel. 629136. (90908)

•  Vând Lada 1200 şi te
ren intravilan Deva, tel. 
054/614901, 612633. (90907)

•  Vând urgent Lada Sa
mara 1300, stare ireproşa
bilă, consum redus. Veţel, 
tel. 665177. (90704)

•  Vând talon Fiat 600
şi fân, tel. 617775. (90800)

•  Vâ ,,4 rigide ' îu 24(
I -i două heet re pămâ t 
}.\ Ra olt c '.-‘.•ti 20C Iei 
kg. Tel. 669277. (90798)

•  Cumpăr apartament 3 
camere. Hunedoara, zonă 
centrală, tel 673143.

(90776)
•  Vând casă sau schimb

cu apartament 2 sau 3 ca
mere, plus diferenţă, gră- 
diria 900 mp. Deva, 22 De
cembrie, nr. 231, orele 8— 
20. (90795)

•  Vând garaj şi loc de
garaj. Informaţii la tel. 
718638. (90794)

•  Vând chioşc metalic
2/2 m. Deva, informaţii str. 
Libertăţii, bl. 4. (90917)

•  Vând grajd, instalaţie
curent 380 kW, fânar be
tonat şi 6019 mp teren, pe 
DN Deva — Arad (Tătă- 
răşti). Tel. 621812. (90919)

•  Vând apartament două
«amere, cartier Goidu, par
ter, Deva, Al. Păcii, bl. A 
2, ap. 61. (90914)

•  Cumpăr: mobilier ; 
stil, ceasuri, porţela
nuri, jucării, tablouri, 

obiecte decorative vechi 
etc. Tel 628716.

(90921)

• Cumpăr talon Dacia
1300; tel. 625152. (90929)

• Consiliul Local Don- 
suş organizează licitaţie In 
fiecare vineri, începând eu 
23 septembrie 1994, la se
diu, pentru închirierea

■ grajdurilor, vânzarea- unor 
fanare şi fciţe mijloace fi
xe, preluate^ de la' fostele 
CAP-uri. (90922)

si Vând televizor color 
Funai nou, 580 000 lei, ne
gociabil, tel. 627034. "

(90933)
•  Vânu lemn brad con

strucţie casă convenabil, 
Hunedoara, str. Zlaşti, 40 
B. (90932)

•  Vând urgent şi conve
nabil Opel Kadett 1,2 şl 
Opel Rekord 2000, înmatri
culate. Tel. 617241, după o- 
ra 16. (90931)

•  Vând apartament 4

camere decomandate, par
ter, condiţii privatizare. 
Tel. 623726. (90935)

•  Vând apartament 3 
camere, Deva, str. Mineru
lui, bl. E, ap. 54, etaj I.

(90924)
. •  - Vând societate cu spa
ţiu comercial, Simeria, zo
na gării, tel 618933, după 
ora 19. _ (90959)

•  Vând urgent Dacia 
1310, model 1987, import, 
preţ convenabil, Deva, Z3- 
randului, bl. 49, ap. 12.

(90958)
• Vând apartament 2 

camere, central, BMW în
matriculat. Infor. 617846.

(90957)
•  Cumpăr urgent 700 

DM, ofer 1160 lei. Tel. 
671611, după ora 10.

(90960)
•  Vând apartament trei 
nere f(. jsup na

lui tineretului, • etaj 1, tel. 
617393. (90951)

•  Vând garsonieră con
fort 1, posibilităţi privati- 
za e, tel 626811 (SC ,:t >

•  Vând urgent aparta
ment două camere sau 
schimb4 cu garsonieră, tel. 
617952. (90941)

•  Vând sau dau în â- 
rendă, în condiţii favorabi
le, zece hectare livadă — 
fânaţ, într-o singură parce
lă C!, una mie pomi (pruni) 
roditori, în satul Jeledinţi
1 f ”, i', Mârtmeşti) Re

laţii telefon: 067/313262, b- 
reie 10—12 sau 20—22.

(90906)
•  Vând , casă, curte, şi 
. ji »3 Ş im * fo rxia-

ţii ţel. 623069. ' ; (90905)
•  Vând casă,' grădină,

2840 mp, sat Aurel Vlaicu 
46. Informaţii Hunedoara, 
tel. 712029. (0209),
■ •  Vând teren pentru con

strucţie garaje şi case, în 
zofta Ciupercă; Inf. tel. 
715539. (0243)

•  Vând apartament Hu
nedoara, str. G. Enescu, Bl, 
5, ap. 3. Inf. între orele 
17,30—19,30. (0244)

•  Vând dulap frigorific,
2 uşi, 900 1, cu plata In 
rate. Piaţa Eliberării, nr.
I, Hunedoara (măcelărie).

(0145)
•  Vând convenabil casă, 

gaz, grădină mare, Dacia 
1300* camionetă Mercedes 
Diesel 1,5 tone, stare per
fectă. Hunedoara, Dragoş 
Vodă 2, tel. 717069. (0248)

•  VâiMf autocar Ikarus
48 locuri, stare bună. Tel. 
717035, 729132 (0147)

•  Vând.:şc<^ypajbU Dada
1100,- în stabe bună, Valea 
Nandrului 74? (0150)

•  Vând apartament 2 
camere, teatru, Hunedoara. 
Tel... 056/165518* orele 17— 
22. _ (0154)

•  Vând garsonieră Hune
doara, str. Carpaţi, 2, etaj
II, tel. 715657.. • (0155)
W6WWWW WVWWW

•  Vând televizoare 
color, alb-negru, pre
ţuri convenabile, ga
ranţie. Tel. 717094.

(0153)
AVUWWVWmiMVVVW

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ A DRUMURILOR 
R.A. DEVA

Str. Dragoş Vodă, nr. 1—3 
ANUNŢĂ

In data de 23 sept. 1994, circulaţia rutieră; 
pe podul de pe râul Mureş Ia Uroi este închisă1 
între orele 8—17, pentru turnarea covorului; 
asfaltic.

Circulaţia se va putea efectua pe rutele o- 
colite Deva—  Şoimuş sau Simeria — Orăştîej 
— Geoagiu. (CEC)J

SwWSWMAAMJWAMMSAWNVWiWWAMSlWUWW

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, pe numele Şopu Ni- 
colae, eliberată de „Siderur
gica" S.A. Hunedoara. O 
declar nulă. (0152)

•  Pierdut chitanţă nr. 
8661/A 90992, pe nurfiele 
Bot Constantin, eliberată de 
Vama Borş. O declar nulă.

(0156)
•  Pierdut autorizaţie de

funcţionare nr. 7624/18. XI. 
1992, pentru Asociaţia Fa
milială Alfa Orăştie. Se 
declară nulă. (90934)

•  Student caut aparta
ment (garsonieră) de în-. 
chiriat cu telefon, mobilată. 
Tel. 618344 sau 615722.

. (90783)

•  Ofer spre închiri
ere în Timişoara casă 
mobilată, ocupabilă i- 
mediat, 3 camere. Ca
lea Şagului, str. Letca, 
nr. 9. Informaţii la tel. 
054/624117. (90920)

— * — + —+ — * —* — * _ _ * —* — .

•  închiriez parter vilă ca
spaţiu comercial. Deva, ştr. 
Mărăşeşti, nr. 10 (lângă 
poşta npuă). (90770)

•  Cau't garsonieră (apar
tament două camere), ne
mobilată, pentru închiriat,. 
Oferte, magazinul Amadeus 
— Deva (prima casă lân
gă ,,Lido“). (90955)

•  S.C. Aida Prod 'Corn. 
S.R.L. Deva angajează 
contabil ' cu studii supe
rioare, bucătar, .ospătar- 
barman. Tel. 661366.

(90750)
•  SC Novelle SRI in?;- 

doara anunţă intenţia de
j majorare a preţurilor cu 
un procent, cuprins între 
25 la sută şi 48-la sută, la 
toate articolele- de încă Iţă-, 
minte* Xc ptAâ c u data J* 
20. X. 1994, (0151)

•  Firma TEC anunţă des
chiderea un.ei î ?pi ;zen>tanţe

; ce comercializează produse 
specifice TEC, în Hunedoa- , 
ra, str. Brazilor, nr. 3, ţel. 
711822. (0249)

\ •  SC Trinicomp SRL De
va. anunţă intenţia de ma
jorare a tarifelor şi a adao- 
*îi., comercial la i-vetta

rile de servicii şi comercia
lizarea produselor electro
nice, începând cu data de 
24 octombrie 1994. (90930)

•  Angajez şofer cat D.
î Informaţii 611M8. (90902)

•  Caut meşter pentru |- 
zolat garsonieră, tel 629802.

‘ (90901)
•  Mişu Luppa anunţă .

excursi Polonia 23 $e&
tembrie 1994, 49 600 tfej. 
Turcia 2 octombrie U *4 
50 000 l-i. Telefe 612163, 
714352. (90807)

COMEMORĂRI

•  jSeîL împlinesc şase 
săptemâniv o tristă pe
rioadă de la dureroasa 
despărţire de dragul 
nostru soţ, tată, bunic, 
frate, cumnat,..prieten 

IOSIF PETRIC 
Flori udate cu la

crimi vor creşte pe 
mormântul său. Pa
rastasul, sâmbătă, 24 
septembrie, la Cimiti
rul Bejan. Dumnezeu 
să-l odihnească în pa
ce ! Familia. (90912)

•  Se împlineso trei 
ani- de când scumpa 
mea soţie

MATEI IRMA (Mimi)
din Livadea-Haţeg a 

plecat în eternitate. La 
crucea ta. voi presăra/ 
Covor de lacrimi în
florit/ ca semn că nu 
te voi uita/ Şi -pentru 
mine tu n-ai murit. So
ţul Lazăr (Titi), în 
veci nemângâiat.

(90926)

D E C E S E

•  Incredibilă şi cu
tremurătoare veste : a 
murit
G ABRIEL MERIAN

la nici 13 ani. Frumos, 
bine crescut, perfor- 
'mant la toate obiecte
le — cBgilul, colegul şi 
elevul ideal. Avmurit 
cu, gândul la şcoală. 
Nici noi nu tei vom 
uita .dragă Gabi, doar 
•ne puseserăm alături 
de deosebiţii tăi părinţi 
atâtea speranţe în ti
ne ! Cadrele didactice, 
şi elevii Şc. Gen. Sar- 
mizegetusa. (90937)

•  Cu nemărginită du
rere, soţia Arsenica, fii-; 
ca Marcela, ginerele -
Adrian şi nepotul Clau- 
diu anunţă încetarea 
din viaţă a dragului 
lor

IOSIF GHENDER
în vâAtă de 59 ani ' 
înmormântarea -- 

azi, 22teptemb#ie 1994,; 
ora 14, la Cimitirul 

’ Bejan. ..
Corpul neînsufleţit 

este depus lâ CaSa mor
tuară, Deva. (90968) •

•  Profund îndure-- 
faţl je Uspariţia ful
geră toart a hurttil’ji 
nostru coteg

IOSIF GHENDER 
transmitem familiei în-: 
doliate sincere -con
doleanţe.- ' Colectivul 
FRE Deva (90966)

I

CENTRUL DE INSTRUIRE Şl INGINERIE I 
SOFTWARE J

, „ConSOFT — COMPUTER" S.R.L. SIBIU j 
| Organizează, începând cu data de 1 octorn- « 
* brie 1994, în municipiul Deva. (
| •  Cursul postliceal de informatică cu du-!
! rata de pregătire de 1 an. I
I Relaţii la telefon 069/417855 sau Deva,! 
i 613678; 611589. {

Cooperativa de consum llia j
încheie contract de asociere cu societăţi co

merciale pentru următoarele spaţii;
•  Supermagazin Hia
•  Parter bloc A 1 din llia
•  Spaţiu comercial Cofetărie Hia I
Relaţii suplimentare Ia sediul Cooperativei

de consum llia, tel. 224. (90699)

S.C. IMCOMEX S.R.L. ORĂŞTIE 
Telefon 647496 

A N G A J E A ZA 
•  COMIS VOIAJOR
Condiţii: bărbat, vârsta minimă 20 ani. Pre

ferabil studii superioare,

S.C. HORTICOLA S.A. DEVA
str. Hărăului, nr. 40

direct din fermele de producţie
•  GULII — 120 lei/kg
•  MORCOVI — 250 lei/kg
•  SFECLA FURAJERĂ — 80 lei/kg
•  ŢELINA CU FRUNZE — 420 lei/kg
•  ŢELINA RĂDĂCINĂ — 550 lei/kg
•  MUST — 650 lei/kg
•  STRUGURI
Ş SFECLA ROŞIE — 130 lei/kg 
In preţurile respective este inclus şi TVA. 
Informaţii la telefoanele 615125, 614770. 

ORGANIZEAZĂ 
în data de 28 septembrie 1994,

pentru vânzarea unei AUTODUBE TV de 1,5 
tone, motor Diesel de Braşov.

Informaţii Ia sediul societăţii, tel. 614318.
(90806)

•  Oficiul PTT Bretea Ro
mână este alături de co
lega lor AngeTa, fetiţele 
Sanda şi Nicoleta, la dure
rea pricinuită de dispariţia 
fulgerătoare, la numai 36 
ani, a celui care a fost un 
bun soţ şf tată

BUNTA OLIVIU 
căruia îi aducem un pios 
omagiu. (9681)

Banca
Agricolă

S.A.
FILIALA HAŢEG

Anunţă organizarea unei LICITAŢII pen
tru vânzarea unui autocamion Roman Diesel — 
tip 10215 F, în ziua de 27 septembrie 1994, 
ora 10.

Va avea loc la sediul Băncii Agricole S.A. 
Haţeg, strada Bisericilor, nr. 2, telefoane 770492, 
770170.

DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR 
PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE 

STAT HUNEDOARA — DEVA
A N U N Ţ Ă

Rugăm toţi agenţii economici cu capital de 
stat care au efectuat operaţiunea de reevaluare 
a imobilizărilor corporale conform H.G. nr. 500/ 
1994 şi au depus anexa nr. 6 să se prezinte la 
D.G.F.P.C.F.S. — Serviciul bilanţuri, până cel 
târziu în 23. 09. 1994, pentru efectuarea unor 
modificări Ia anexa nr. 6 conform noilor pre
cizări primite ulterior.

Z iar editat de S.G. „CUVÂNTUL USER’* S.A. DEVA f '20/918/1991. Seat SOTtSOOOl B.fL Deva. Bod fiscal e i1682? Deva. eti. I Decembrie, «5 led. E uedeara 
Telefoane 8)1275, 612157 611269, 625904. fax 6)8061 Sonslllel de administraţie i Damitra Sheoaea — preşedinte. Minei Bodea, VirjpJ Brlşan»
Tiberiu Istrate, Nicolae Tfrcob — administratori. întreaga răspendere pentre conţlnetal articolelor peblicale a poartă aetorll acestora.
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