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'• SIMFEBOPQL, 5 oc
tombrie (Râmpres) — Pair* 
lamentat republiciiautono- 
me Ucrainene Crime ea a 
aprobat, ~ miercuri, 0 serie 
de amendamente Ia Consti
tuţie, prin care i-au io$t 
retrase efectiv preşedintelui 
ţării principalele împuter
niciri, relevă agenţia Itar- 
Tass.

Şeful puterii executive în 
Crimeea devine astfel pre
mierul, care va fi propus : 
forului legislativ spre con-

'.spre <fb,*«&tre preşedin- 
(•U'fMiaaMMai, <*% na 4« 
către preşedintele republicii. 
La rândul său, guvernul 
va fi format de către pre
mier.

Itar-Tass precizează că, in 
conformitate cu amenda
mentul la articolul 128 din 
Constituţie, preşedintele 
Crimei!,- în cazul în care 
încalcă legile ţării, poate 
fi destituit din funcţie de 
către parlament, dacă pro-

,t i- destituire vai 
fi votată de două treimi din

•  TOKIO Seismul1 de 
marţi seara.<22̂ 3 
cală), produs în Pacific, 
la 200 km est de insula ni- 
ponă Hokkaido, a provocat 

, moartea a 18 persoane ; in 
insulele Kurilc (ocupata *s» 
Rusia) şi aproape 200 ră
niţi în Japonia, precum -şi 
importante: pagube - mate-, 
riale — falii In sol şi alu
necări.dc teren. Cutremu
rul a avut 7,9 grade Rich-, 
ter, potrivit surselor japone

ze, dar staţia seişmologică a- 
mericană x* ta t fio- '
taradoi â 'îwegivtrai 8,2 
grade •' Ricfcter r- transmit 
agenţiile ReuţeP şi' France. 
Presse, preluate de Rom- 
preş,
... Surse ruseşti, au anunţat 
că -jn spital s-a prăbuşit în 
iifsuja Kunashiri (Kurile), 
unde un vulcan a intrat 
brusc in erupţie.

Imediat după - seism, re
simţit . puternic . la peste 
500 îc»o spre »«, V-oi-a 

îtec ♦ *logk < niponă a »- 
donat evacuarea populaţiei 
din zonele de litoral ale

. insulei Hokkaido' şi ale. în
tregului arhipelag nipon, 
im fiind riscul producerii 
uşi" valuri seismice 
nami). 0[. r iţiunea s-a 
desfăşurat fără Be- '
monstrând buna pregătire:
* jap nezilor in tf.it t r«, 
tremurelor.

•  MADRID, V reşedinţei» 
'Comitetului; Interimar al 
Fondului Monetar interna
ţional (FMI), ministrul fi
nanţelor din Belgia, Phili- 
ppe Maystadt, a exclus, 
miercuri, realizarea unui a- 
cnrd privind resursele de

fonduri, în <$, im! Adunării
anuale a FMI» afirmând că
ta l  -, este nevoie .de |S>i», 
informează agenţia France 
Presse.
' Philippe Maystadt a fost 

însărcinat de Comitetul 
Interimar al. FMI să gă
sească un compromis între 
ţările dezvoltate şi cele in 
curs de dezvoltare, după 
eşecul înregistrat, duminică, 
în urma negocierilor pri
vind crearea şi distribuirea 
de nOi rezerve monetare 
mondiale, sub forma de 
Drepturi Speciale de Tra
gere (DTS).
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„ŢĂRANII FIII PLOII!"
Iluzia că ţăranii se vor 

îmbogăţi rapid prin împăr
ţirea pământului şi câştiga
rea pariului cu agricultura, 
a cam început să se risi
pească. Deşi ambiţiile şi 
dorinţa de muncă sunt 
mari, pe majoritatea pro
prietarilor de păatân.ţ nu-4 
mai ,isu1'- puteri e t ză a - 
materiale să facă ce ar voi, 
ias eforturile depuse pe 
parcele mici şi eu mijloace 
rudimentare se văd zădăr
nicite, producţia fiind la 
discreţia factorilor naturali, 
mai ales că nu există nici 
un sistem . organizat de 
compensare â eventualelor 
pagube. Fără ajutorul şti
inţei şi tehnicii, e greu să 
mai conceapă cineva că 
vom fi vreodată competitivi 
cu agricultura fermierilor 
occidentali.

Aşa stând lucrurile, îi dăm 
dreptate dnei Maria Albu, 
din satul Chimindia, care 
făcea afirmaţia din titlul 
acestui articol; VorbindU- 
mi despre gospodăria pro
prie, spunea că are în prp- 
prietate peste 7 ha teren. 
A strâns în acest ari, îm
preună cu familia şi ape
lând uneori la muncă plă
tită ,peste 20 tone cereale. 
Cu grâul a fost cum a fost, 
că s-a plătit mai bine, ob
ţinând şi o producţie bună 
— peste 4 tone/ha, reali
zând un profit în jur de 
400 000 de lei/ha. Necazul

cel mare este însă acum 
cu porumbul. Are peste 
4000 kg de vânzare şi nu-i 
cumpără nimeni, nici mă
car pentru export dacă fe 
surplus în ţară. Cu 160 lei/ 
kg, cât s-a negociat preţul 
în judeţul nostru, l-ar 
vinde, dar. Romoerealul np 
preia încă şi F.NiC.-ul 
n-are bani. Ce politică a» 
gricolă se duce în această 
siti aţie t greu să prict 3c>r 
ţăranii ţ ,sând ama şi de
fapt că grâul - j  cun pi 
rat cu 220 lei/kg, iar tă- 
■râţa se vinde cu peste 180 * 
lei/kg, mai scumpă decât 
porumbul! Ce-or fi gândind 
şi urmărind oare cei care 
stabilesc preţurile produse
lor agricole? Este greu de 
dat un răspuns.

Un semn că lucrurile nu 
stau prea bine şi că se 
mişcă anevoios treburile a- 
griculturii, este şi stadiul 
mult întârziat al însămân- 
ţărilor de toamnă, lipsa 
banilor promişi şi nedaţi 
încă agriculturii fiind unul 
din motivele esenţiale ale 
rămânerilor în urmă. Tre- 
zindu-se - oarecum la reali
tate, guvernanţii au decla
rat recent porumbul ca 
fiind cultură de impor
tanţă naţională şi s-a a- 
nunţat intenţia de a pre
lua ta fondul naţional circa 
4 milioane de tone în a- 
ceastă toamnă. Să vedem 
însă 'dacă se vor găsi şi

fondurile necesare.
. Cine se mai descurcă, 
cum este şi cazul dnei 
Albu, care are şi un trac- 

c mpărat ice lucrările 
la timp, interlocutoarea a- 
vând însămânţate 1,5 Iia 
şi gândeşt» -i m ai pună 
încă un ha cu gtau. Tot

ret * ilr rău, ne spunea eă 
sameni îi A frică de Dum
nezeu si de lege au distrus 
amenajarea pentru
irigaţii, care ar fi asigurat 
I oducţii mai bune !ci toate 
culturile şi ar fi scos din 
necaz mulţi producători a- 
gricoli. Dacă porumbul nu 
s * cumj iră, interloct :oa- 
rea a găsit soluţia să-l va. 
lorifice gândind . .  în »raş - 
animale care oricum au 
căutare totdeauna pe piaţă. 
Câţi ţărani au însă aseme
nea posibilităţi?

Foarte costisitoare este şi 
dotarea gospodăriilor ţără
neşti cu tractoare şi ma
şini agricole. Făcând un 
calcul simplu, se ajunge, 
chiar dacă se dau credite 
cu dobândă subvenţionată, 
ca în cinci ani de rambur. 
sare, preţul tractoarelor să 
se dubleze. Este clar, deci, că 
dacă se vrea cu adevărat 
progresul agriculturii, tre
buie găsite şi pârghii co
respunzătoare pentru ieşi
rea din impasul în care ne 
găsim.

NICOLAE TlRCOB
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•  Aa trecut £79 zNe 
din an; ».» >-s •*•**', 
86;

* 1888 - S-s 
scriitorul . ZAIIARIA 
STANCU (m. 1974);

» 1910. b-tt născut 
scriitorul EUSEBIU CA- 
MILAR .(m 1985);

# 1923. 5 j, născut
scrlîiwal ALEXANDRU 
JEBELKANU;

m î9fc>, \  murit C- 
MANOIL BUCUifA (n 
1887), poet şi prozator 
român;

•  1988. A murit E- 
MIL PETRO VICI (n. 
1899), filolog şl folclorist 
român.

î tN ACEST NUMĂR: \

mul-

\

•  Crucea Roşie
ţumeşte. '

•  Avancronică fotba- \
listică. i

•  Scrisoare deschisă. /
•  Oamenii colinelor. '
•  Cc trebuie să ştim \

despre holeră, l

î•  Semafor

l

INAl

•  18 ani puşcărie pentru omor •  Liberat condiţionat 
după nici cinci ani de detenţie! •  Datoria şi bătaia * 
Pietre, fugă, topor •  Lovitura în cap şi strânsul de 
gât •  La G9 de ani din nou după gratii.

Hotărât lucru, pentru unii începutul este cu amenin- 
dintre oameni, maturitatea ţâri şi înjurături reciproce.

cice şi Romane Deva şi a Muzeului 
din Orăştie, in data de 14 octom
brie 1994, se va desfăşura simpo
zionul „65 de ani de la înfiinţarea 

in Orăştie a primei cooperative „Di- 
gitalis", specializată în colectarea 
şi prelucrarea plantelor medici
nale. Manifestarea va avea loc 
la sediul S.C. „Fares" S.A. şi va. 
fi însoţită de o interesantă expo
ziţie documentară. (I.V.)

O ASISTENŢA MEDICALĂ se 
va îmbunătăţt şi îa Aninoasa. 
Aici, cu sprijinul conducerii spi
talului diri Petroşani, nil numai 
cŞ nu . s-a renunţat la cabinetul

şi bătrâneţea nu înseamnă, 
ca de obicei, şi înţelepciune. 
Cel puţin aşa ar fi normal, 
nu? Am ajuns la această 
părere citind un dosar 
destul de voluminos, pe ale 
cărui coperţi scrie: incul
pat Triton Tamaş — ten
tativă la infracţiunea de o. 
mor deosebit de grav.

Cine este Trifon Tamaş?
Omul a împlinit G9 de 

ani în ianuarie. Locuieşte 
în Petroşani, într-o zonă 
periferică. Este pensionar, 
şcoală nu prea a făcut, nici 
nu s-a căsătorit. In schimb, 
cu ani în urmă, a omorât 
un om. Aşa se face că Jn 
august 1986, Tribunalul ju
deţean Hunedoara îl con
damnă la 18 ani închisoare 
pentru săvârşirea infracţi
unii de omor. Beneficiază 
de mai multe graţieri, ast
fel că după nici cinci ani, 
este din nou acasă (!?) Prin 
ianuarie 1991, soseşte aşa
dar la Petroşani.

Şi trec aproape trei ani 
in care Tamaş îşi vede în 
general de treburile iui. 
Până într-o zi de iunie a.c., 
într-o sâmbătă, când...

In jurul orei 10, pc strada 
Părăieni îşi are drumul că
tre casă şi Dragotă Ciurea, 
om de 42 de ani. Locuieşte 
pe această stradă. Băuse 
vreo 300 grame dc rom. 
Mai în' urmă, tot sub in
fluenţa băuturilor alcoolice, 
vine şi mama sa — Maria 
Daj. Toate decurg lin până 
ce Dragotă ajunge în faţa 
casei bătrânului. In acest 
moment, Trifon îi repro
şează că nu i-a restituit 
cei 10 000 de lei pe care, ii 
împrumutase mame; sale. 
Dragotă neagă făptui că ar 
fi primit bani. Ei bine, 
din acest moment, treburile' 
iau o întorsătură nefirească.

,w r ,v .‘.w .v .v ,v .v r< w .’.

O TOAMNĂ LUPENEANA este 
genericul manifestării cultural- 
sportive ce se desfăşoară anual la 
Lupeni. La această sărbătoare a 
oraşului sunt angrenate toate for
ţele localităţii — primărie, fac
tori din cultură şi sport, societăţi 
comerciale, agenţi economici, di
feriţi sponsori: (S.C.)

'© SIMPOZION ANIVERSAR. 
In organizarea S.C. „Fares" S.A. 
Orăştie; a Muzeului Civilizaţiei Da-

stematologic, cum se vorbea, dar 
se întreprind măsuri şi pentru 
asigurarea gărzilor. (S.C.)

O NU MÂNCĂM GULII: Dl. 
tng. Nistor"Giura Dorin, şef de 
fermă la S.C. Horticola S.A. De
va, este într-o mare dilemă cu 
cele 200 tone de gulii pe care ni
meni nu le cumpără, deşi în anul 
trecut a vândut peste 300 tone. 
Cu toate că ăe acest produs este 
nevoie, până acum nu s-a găsit 
nici un întreprinzător care să nu 
ne lase meniurile fără gulii. Dacă 
nu se- vor ivi cumpărători, a- 
cestea vor fi aruncate ta gunoi. 
Este oare bine aşa? (N.T.)

f  PREGĂTIRI PENTRU IAR- 
Din programul pregătirilor 

pentru sezonul rece care se apro
pie, R.A. „Activitatea“ din O- 
răştie a finalizat montarea a 5 
cazane de capacitate sporită la 
Centrala termică nr. 6 care de
serveşte blocurile aferente asocia
ţiilor de locatari nr. 2 şi 10 şi a 
înlocuit reţelele termice din zona 
blocurilor nr. 16—40 şi 28—32, 
precum şi ,în zona Clubului S.C 
„Chimica" de pe strada Pricazu- 
lui. (I.V.)

Intre timP. la locul con
flictului ajunge şi Maria 
Daj. Aceasta îi restituie 
bătrânului 10 000 de lei.

Credeţi cumva că s-a a- 
planat conflictul? Nici pe 
departe. Se pare că dracul 
şi-a băgat binişor coada 
între cei doi, din moment 
ce, pentru a-şi pune în 
practică ameninţările, Dra. 
gotă încearcă să intre în 
curtea lui Trifon. Bâta 
gazdei îl va întoarce însă 
din drum. Ca răspuns, pune 
mâna pe pietre şi îşi în
cearcă măiestria în arunca
tul lor. Una îl va lovi în 
spate pe Tamaş, aşa că 
ia rându-î pune mâna ;pe 
un topor şi o ia după ţin- 
taş După o vreme renunţă 
şi se întoarce către poarta 
casei sale. Da, dar Dragată 

.-nu se lasă cu una cuşeb^ă, 
uşă că pune din nou tcJu*- 
pe pietre.

în această situaţie, Ţa- 
maş fuge din nou după 
Dragotă. I! ajunge.' în mână 
are toporul. Loveşte exact 
în cap. Victima cade pe 
spate la o margine de 
stradă. Nici acum agreso
rul nu se lasă. Câtă ură! 
Se aşază peste cel lovit 
şi începe să-l strângă de 
gât. Cu ambele mâini.

Până la urmă intervin 
alţii şi Tamaş va fi obligat 
să-şi abandoneze victima. 
Care victimă va fi urgent 
internată în spital. Până 
la urmă viaţa va învinge, 
dar...

Dacă stăm să ne gândim 
de la ce a pornit . toată 
tărăşenia, nu putem decât 
să zâmbim Un zâmbet a- 
mar, pentru că un om eră 
cât pe ce să treacă în lu
mea drepţilor, iar un altui 
va fi din nou judecat. Nu 
pentru crimă, ca prima 
dată. Pentru tentativă la 
infracţiunea de omor deose
bit dc grav. Totuşi...

VALENTIN NEAGIT

una pe zi
CONSTATARE

•  Suntem robii femeii 
dar cu aere de stăpâni

*—*—*—*»*—*—»—»—*— *
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Domnului senator Valentin Gabrielescu

Mă adresez din nou domniei voastre în calitatea
i pe care o aveţi, de preşedinte al Comisiei pentru cer- > 
’ cetarea evenimentelor din Decembrie 1989. j
j  Aproximativ cu 4 luhi in urină, v*am înaintat un S 
i memoriu prin dl. Victor Isâc (am făcut acest demers \  
1 convins că va ajunge la destinatar), care m-a înşti- \ 
\ inţat că, negăsindu-vă — eraţi plecat din ţară — l-a  ̂
\ depus Ia secretara Dv . ţ
|  Vă relatam în acest memoriu, stimate domnule t 
-j senator, că în decembrie 1989, în municipiul Hune-1  

i doara, au avut loc. lupte împotriva acelor ce-or fi f.osţ ? 
} terorişti, poate, care au atacat, garnizoana militară în 
/ noaptea de 22—23 decembrie 1989, că în acea noapte J 
J au fost ucişi doi militari — cpt. Stângă şi maistrul 1 
V militar Merticaru —, că U.M. a cerut, in acea noapte, \ 
1 ajutorul tinerilor revoluţionari (care ocupaseră în ziua ţ 
\ p/ecedentă' primăria, fostul sediu al fostului per), că ţ 
ţin zilele şi nopţile următoare au căzu; sub glonţul laş ’ţ 
1 al ucigâşilor încă 4 tineri şi au fost răniţi alţi 16, tot L 

din rândul tinerilor revoluţionari, . i
, Deoarece ţara întreagă, cu excepţia probabilă a / 

Unei structuri interesate, doreşte cu ardoare să se cu- J 
noască, odată pentru totdeauna, adevărul despre „e- 1 
venimentele" din Decembrie 1989, ştiut fiind că pe, 
minciună nimic peren nu se poate clădi, şi că tinere-^ 
tul revoluţionar din municipiul Hunedoara şi-a adusj 
din plin contribuţia la declanşarea şi consolidarea Re* i 
voluţiei, o parte dintre ei jertfindu-se, iar alţii rămâ- i 
nând cu traume, vă solicit din nou, stimate domnule / 
senator, să trimiteţi reprezentanţi din Comisie, dară ’

/ domnia voastră nu vă puteţi deplasa, fa Hunedoara. 1 
J Mai solicit ca să se stabilească biroul de cercetări 1 
î al Comisiei chiar în municipiul nostru, pe motiv că, \
\ după opinia mea, vor trebui audiate în jur de 30 de ţ 
| persoane, luptători în Revoluţie, şi că deplasarea a- ţ 
\ cestora la Bucureşti ar fi dificilă, presupunând învoiri ^
|| de la locul de muncă, cheltuieli importante etc. Mai i 
4 adaug că vor fi necesare, tot după opinia mea, „vizi-<
7 tarea" unor clădiri şi locuri unde ş-au desfăşurat lupte ?
} I Cunosc din presă că asemenea deplasări ale Co- 1 
/ misiei s-au mai făcut în ţară.
V; sPentrii că nu am primit nici un răspuns la memoriul ţ 
vînaintât Dv. acum 4 luni şi dat .fiind că desfăşurarea \
\ activităţii Comisiei are limite apropiate în timp, ape- \
\ lez la bunele oficii ale cotidianului „Cuvântul liber", ţ 
ţ convins eă de dată aceasta veţi lua cunoştinţă de so- ţ 
 ̂licitările mele şi veţi dispune în consecinţă, ţ

j Cu Stimfi. IV MABTINOVICl |

OAMENII COLINELOR
O plimbare eu maşina -pe 

drumul Internaţional ce 
vine dinspre Arad îţi dă 
răgazul să admiri rotunji
mile domoale ale crestelor 
dealurilor ce se înşiră de 
o parte şi de alta a şoselei 
ca nişte santinele la postu
rile lor de veghe. In a- 
ceastă zoijă gpiinară, pe o. 
suprafatâ*^KePeste 150 de 
km pătraţi. Se întinde co
muna Veţel a’.c cărei sate 
te poartă din aproape In 
aproape oână la întâlnirea" 
cu oraşul de ia poalele 
unei cetăţi in ruină eare-şi 
păstrează şi astăzi misterul, 
oraşul Deva.

Toţi avem amintirile 
noastre care încep cu „Ă 
fost odată", iar copilăria 
mea a început în comuna 
Veţel De aceea autobuzul 
de Leşnic mă duce, pentru 
a nu ştiu câta oară, către 
locurile amintirilor mele. 
Dar acum a fost altfel- Sco
pul revenirii pe tărâmul co
pilăriei era de a căuta în 
oamenii locului mândria şi 
dragostea faţă de pămân
tul' nataL .y,: Y

Cu atenţia încordată, 
dând un „Bună ziua" pen
tru un'„Să trăieşti" sau tot 
un „Bună ziua", vorbind, 
zâmbind am descoperit că 
şi în inimile oamenilor co
linelor, locul .In care s-au 
născut, în care au crescut 
şl âu devenit oameni în
seamnă frumuseţe, linişte 
sufletească, identitate şi nu 
in ultimul rând CASA, păci 
oriunde, oricât de bine ar
fi riu ţe simţi niciodată ca

LÂ.ACAS.
Viaţa iţi rezervă nenumă

rate" şţtrprize. tŞirid anumiţi 
tirferi încă mai visează să 
părăsească satul pentru a 
ţrăl in ritmul, exaltat al 
Oraşului, o familie stabilită 

. de mylţi ani în Deva se 
reîntoarce în sat,, se reîn
toarce ACASAî E drept că 
au existat şi motive inde
pendente de dorul faţă de 
locurile batale şi poate 
că, dacă Caritasul ar fi 
Continuat să facă. „milionari 
peste noapte" , lucrurile ar 
fi evoluat altfel. 'Dar 0 i- 
potecă pe apartament a- 
junsă la scadenţă, • • nevoia 
unei maşini şi liniştea sa-

W .-a W A W W W  w a w a w .s w .w a -/.

Cu măgăruşul la oraş.

tului în amurg au redat 
dealurilor rolul de martor 
al destinelor lor. Ca şi ei, 
mulţi tineri, ce abia au în
temeiat o familie, au pără
sit tărâmul copilăriei legă
nat de farmecul obiceiurilor 
strămoşeşti în ajunul săr
bătorilor pentru a veni la 
oraş. Acasă s-au întors mai 
rar ea să-şi vadă părinţii 
sau bunicii, Cei care au 
rămas fideli „primei Iar iu
biri", în „cea epocă: de ur
banizare socialistă*', sunt 
acum maturi sau oameni 
în vârstă, iar houa generi- 
ţie de-abia începe să se 
dezmeticească. O dată ieşită 
din vârtejul trecutului • se 
apropie pas cu pas de „ora 
întrebărilor", căci a şti 
Cine eşti, de unde vii şi 

' încotro rhergi*înseamnă > : a 
te căneşte-pe fine şi a 

•lăsa ceva în urma ta. in 
seamnă a contribui- la rea-: 
şezarea satului pe vechile 
temelii in care credinţa şi 
tradiţia echivalează cm a- 
devărul şi continuitatea.

«r cu chioşcul 
ce-au avut?

MONA JUŞCĂ. 
Vi. studentă

Foto: PAVF.L FAZA

Dl. Petru Demian din 
satul Bovina» comuna Criş- 
cior, a confecţionat un 
chioşc pe care l-a amplasat 
în centrul localităţii şi l-a 
deschis în martie a.e. Prin 
chioşc dl. P.D. desfăcea 
produse alimentare, în ex
clusivitate. Desfacerea zil
nică nu se ridica la cine 
ştie ce valoare, dar patro
nal .era mulţumit că punea 
la dispoziţia consătenilor 
s ă j l a  preţuri rezonabile 
— piei, zahăr ş.a.

Modernizarea, drumului 
ce străbate sătul l-a obli
gat pe P.D. să-şi. mute 
chioşcul de unde era. Unde? 
A vorbit cu dna'Gherghina 
Matei care i-a permis să-l 
instaleze într-un colţ al 
grădinii sale. Dl. P.D. a 
purces la treabă. A plătit 
doi oameni care l-au aju
tat. pând chioşcul a fost 
mutat la noul amplasament, 
patronii! a  trecut la procu
rarea mărfii. Dar iată că 
într-o dimineaţă a găsit 

Chioşcul la -pământ, de parcă 
un puternic cutremur a 
trecut peste el. Acoperişul 
« fost răsturnat, pereţii d« 
asemenea şi se vedeau peşti 
io» urme de topor. A fost 
chemată poliţia din CO 
mună -care a venit opera 
tiv la faţa locului, a consta 
tat fapta şi a întocmit ur 
proces verhal.

Cine erau autorii respeâ 
tivei fapte? Nimeni. alţi 
decât soţii Elena şi Seye 
rian Demkftt.

— De ce au făcut cei do 
treaba asta? l-am întreba 
pe Petru Demian.

— Nu ştiu. N-arh avu 
eu dumnealor niciodată ni 
mic, > }„

Certitudini uu sunt, da 
câteva bănuieli ar fi. Un, 
este aceea că, probabil, ce 
doi ar fi vrut şi fi să ş- 
privatizeze şi P.D. lc-a lua 
locul. Alta că dl. P.D. fă 
cea concurenţă bufetulu 
unde lucrează Elena D. fi 
ricare ar fi fost moţi vel( 
treaba nu se rezolvă CU tfl 
porul. Pe dl. P.D. U sf{ 
tuim să se adreseze Justi 
ţiei. : . .V:Y r "' _ ;

traian bondor

Ce trebuie
HOLERA este o boală 

infecţioasă acută intestinală 
produsă de vibrionul ho- 
le.ric, caracterizată clinic 
prin 'diaree cu deshidratare 
severă şi colaps, alterarea 
profundă a stării generale 
şi evoluţie gravă.

Holera face parte din 
bolile supuse regimului de 
carantină, cu declararea in
ternaţională obligatorie în 
conformitate cu dispoziţiile 
Regulamentului sanitar in
ternaţional.

Având în vedere con
textul epidemiologie — a- 
pariţia îmbolnăvirilor de 
holeră în unele judeţe din 
ţară, încercăm să prezen
tăm câteva măsuri de pro
filaxie a acestei boli.

Este imposibil de a pre
veni introducerea holerei 
intr-o ţară, dar se poate 
împiedica totuşi propagarea 
ei prin depistarea rapidă a 
izbucnirilor, cu aplicarea î- 
mediată a măsurilor anti
epidemice. Se impune o â- 
tenţă şi susţinută suprave. 

ghere clinică, epidemiologică 
şi bacteriologică care să 
vizeze nu numai d etestarea

să ştim de
tuturor formelor clinice, dar 
şi a infecţiilor asimptomatiee 
şl purtătorilor de germeni 
care trebuie izolaţi şi tra
taţi.

MASURI PROFILACTICE 
ÎN FOCAR:

— depistarea cât mai ra
pidă a bolnavului şi inter
narea în spital ;

— declararea nominală a
bolnavilor — după vinde
care bolnavul se-externează, 
dacă rezultatul coproeultu. 
rilor este negativ (trei 
coproculturi la două zile 
interval); ■ j? ■

— suspecţii sunt trataţi 
ca şi bolnavii;

contacţii direcţi vor 
fi internaţi in spital, li se 
vor face coproculturi şt se 
aplică chimioterapie, fără 
a aştepta rezultatul exame
nului de laborator; ,

contacţii indirecţi vor 
fi imunizaţi antiholerlc, 
instituindu-Se şl chimîopro- 
filaxia ambulatorie;

— purtătorii de germeni, 
confirmaţi bacteriologic, de
pistaţi fie printre contanţi, 
fie printre călătorii veniţi 
dintr-o ţară cu holeră, se 
iz o le a z ă  o h liv a to r iu  în soi-

îpre holeră
tal şl se supun tratamen
tului cu antibiotice în func
ţie de rezultatul ântibio- 
gramel, ■

în focarul de holeră, ac
centul va fi pus pe neutra
lizarea căilor de transmit 
fere: ■ ;-,

-t* respectarea regulilor 
elementare de igienă, în
deosebi spălatul pe mâini;

— legumele, fructele, 
laptele vor fi consumate 
numai după prelucrarea 
termică;

— clorinarea (şi fierberea) 
apei de băut;

— măsurile de desmuşti-
zare;-' .’-rV

— dezlnfecţia rampelor 
de gunoi şi a latrinele»?;

— prelucrarea reziduuri
lor fecaloid-menajere.

Acestea surit măsuri p- 
bllgatorii ce trebuie intre- 
prinse în focarele de ho
leră ca şi pentru preveni
rea unei infecţii digestive 
acute. /■

Ur. MARIA DANCESCU, 
* medic primar boli 

infecţioase "

Do pe şoselele judeţului
e Neatenţia conducătorilor 

auto şi a pietonilor se sol
dează to cele mai multe 
cazuri cu victime omeneşti.

In comuna Hârău. Pă
curar Ionuţ din Certeju de 
Sus,ia volanul autoturismu
lui HD-01-FVE, neatent tei 
timpul mersului, a acroşat 
pe Pleter Uviu, de 28 de 
ani, care în urma loviturii 
primite s-a izbit de asfaltul 
şoselei.

Leziunile suferite i-au 
cauzat moartea.

e  Pe D-N. 66, în locali
tatea Bâcia, conducătorul 
autoremorcherului 31 MS 
2199, David Atila, a intrat 
într-o curbă pe partea 
stângă a sensului de mers. 
S-a tamponat-cu autoduba 
31 HD 4672, condusă re* 
gulamentar de Munteenu 
Dorel, Din accident a re
zultat moartea şoferului ne
vinovat şi rănirea gravă a 
altor doi pasageri djp auto
dubă.

David Atila a părăsit lo
cul accidentului motivând, 
după oprirea de către po
liţie, că nu a simţit lovitura.

Dacă este sau nu aşa, vor 
stabili organele de anchetă.

•  Toamna se face simţită

prin apariţia deseori a po;- 
ţiunilor de drum umed sau 
acoperit cu mâzgă. De a- 
cest fapt, prea târziu şi-a 
dat seama Jwrca loaa din 
comuna Veţel. care în ast
fel de condiţii, pierzând 
controlul volanului autotu
rismului 4 HD 8323, a intrat

în derapaj şi pe sens invers 
de circulaţie s-a tamponat 
cu im alt autovehicul.

A rezultat rănirea gravă 
a doua persoane din maşina 
care circula regulamentar.

« Atenţie conducători 
auto începători! bacă se 
circulă cu viteză redusă, li
nele neplăceri pe drumurile 
publice pot fl evitate. Poate 
este de acord cu noi şi Jo- 
sjm Leradana Elena, de 
19 ani, din Petroşani,. care 
a accidentat grav pe Bor- 
deuş Daniela de 26 de ani,

care la rândul ei traver: 
strada fără să se asigure

• A doua zi după ine 
perea noului an şcolar, m 
nora Barzan Otilia Andr 
ea din Simeria. care do; 
păşise în clasa, 1, la Şcoa 
Generală Nr. 2, â fost a 
cidentată de un autoturis 
din cauza neasigurării 
traversarea drumului. Es 
un semnal de alarmă pe 
ţru părinţi.

•  O depăşite neregu
mentară efectuată de Buc 
Ionel din Orăştie, cu aul 
turismul 4 HD 9499, a d 
la rănirea gravă a do 
persoane care se aflau 
autoturismul care circi 
regulamentar din sens ! 
vers. V;,"." Vyy.r,/

Evenimentul s-a proc 
în oraşul Simeria

•  Neatent ia traversai 
străzii şi aflându-se s 
influenţa alcoolului. Gri 
Eugen din Hunedoara 
fost accidentat de auto 
rismul 3 HD 6558. Aten 
deci pietoni!

Mr. MIRCEA NEGRI
Serviciul poliţiei rutiere . 
Inspectoratul jud. de Pol
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m u lţum eşte
Societatea Naţională de 

Cruce Roşie a României 
— Filiala judeţului Hu
nedoara ■— aduce, pe a. 
ceastă cale, cele mai alese 
mulţumiri celor opt so
cietăţi comerciale şi trei
zeci de persoane particu
lare-din Deva şi judeţ, 
care, dând dovadă de o- 
menie, bunătate şi solida
ritate umană, au donat 
Crucij Roşii Române ali
mente de bază şi obiecte 
de îmbrăcăminte şi încăl
ţăminte în valoare de 
2499 945 de lei, pentru 
sinistraţii din judeţul 
Vaslui.

Tot pe această cale, în- 
cunoştinţăm donatorii că 
toate bunurile âu ajuns 
la destinaţie, zilele tre
cute.

Mulţumirile noastre — 
la care se adaugă cele ale 
nevoiaşilor care au intrat 
în posesia bunurilor —

sunt adresate: S.C. „Sar- J 
mintex" S.A. Deva, S.C. j 
„Cetate". Deva, Moara Si-1 
meria, S.C. „Supercom J 
Diana“ S.R.L. Simeria, | 
S.C. „Azur Comimpex" ■ 
S.R.L. Deva, S.C. „Aco. j 
ma“ S.R.L. Deva, S.C. i 
„Sanşere" Sântandrei, Fer- j 
ma nr.* 4 Deva, S.C. „Po-; 
laris" S.R.L. şi S.C. „Ve- i 
ronâ Comimpex" S.R.L., I 
precum şi celor treizeci! 
de persoane fizice, pe care I 
nu le nominalizăm întru, j 
cât multe au dorit să ră-1 
mână anonime.

încheiem cu remarca: 
„Sărac nu este omul care , 
nu a avut niciodată nimic 
cu adevărat sărac este a- J 
cela care ml a ajutat i 
niciodată pe nimeni...", ia I 
care adăugăm urări®: ! 
„CRUCEA ROŞIE RO-1 
MANA VA DOREŞTE S A > 
FIŢI Şl SA II FIŢI CAT j 
MAI BOGAŢI!" .

oriţi să vă economisiţi banii?
E)oriţi să vă economisiţi timpul?
Doriţi o aniintireM maj-jp̂ ţin de o oră?

DOAR N O I,
în colaborare cu 

cele mai prestigioase 
firme internaţionale 

din domemui to!o, vă

* Developări M ae color toate tipurile, 
rotograrn cotor * otmeitsium m ente  

'  Fotografii lip  POLAROID 

Pentru profesionist

R iD U d R I D l PRETURI

DEVASAT

VINERI, 7. 10. 1994

9,00 Emisiune în re
luare; 14,35 Videotext; 
18,00 Deschiderea emi
siunii; 18,05 Pământul — 
Planeta noastră (documen
tar tv);i8.20 Avanpremi
era filmelor la Devasat;

ners; 22,30 Tele 7 abc — 
Film serial: Croazieră de 
lux; 2325 Clip viva; 23,30 
Ift miezul lucrurilor; 24,00 
Film artistic: Scorpionul 
roşu; 1,35 Videotext.

R A D IO  D E V A

VINERI, 7, 10. 1994 
6,00 BBC; 6,30 Maraton

18,25 Publicitate; 18,26 Un matinal; 9,00 Ştiri; «40 
concert pe săptămână: Morning music; 11.00 Mica 
„Flautul fermecat" de publicitate radio; 12,00 
W.A Mozart (partea a Clişee cinematografice; 
IlI-â); 1945 Tele 7 abc 13,00 Ştiri; 13,10 Mica 
— film serial: Casa din publicitate radio; 14,00 
preeric; 20,00 Ciîp viva; BBC; 14,30 Country show; 
20,05 Chestiunea zilei; 16,00 Sport; 16,30 Itadio- 
20,50 Muzică; 21,00 Tele magazin de vineri; 17100 
magazinul sfârşitului - de Ştiri; 172)5 Mica publici- 
săptămână. Din sumar: tata radio; 17,15 Radio- 
Desene animate; Enig- magazin dc Vineri (II); 
mele Ternei: Dinozaurii; 18,00 BBC; 19;00 Top 20-3; 
Avanpremiera filmelor la 21,00 BBC; 21,30 Muzică; 
Devasat; Sport, muzică şi 22,00 Ştiri; 23,10 Blue 
publicitate; Front Run- nîght; 0,00 V.O.A. Europe.
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S.C. FARES SiA. ORĂŞTIEJ
! Tel: 054 — 641Ş40, 647570, telex ;! 
lZ26l2rjoae-}4M—  641942.■ fv- \  \ f f . - i . ,v-*r■■;..= *

;j Vă reaminteşte dă organizează licita-\ 
li ţii publice la sediul societăţii, săptămânal,! 
j in fiecare miercuri la pra 12, oferindu-vă: j

•  mijloace fixe amortizate şi nea-)
i j mortizate;
■' ....  .

| •  echipamentf şi utilaje specifice in
, * dustriei chimice; j
I, *

listele complete ]şi preţurile de înce-

l
in -l

materiale dlsppnibile.

F R E S C 0 jj pere a licitaţiei pot fi consultate la sediul|

priu reprezentanţa Hunedoara
•  dozatoare sucuri (şupefconccntrate)
•  maşini îttgwFfdtS; vWrtft» frigorifice 

ţi •refrigeratoare bere
«  maşini paste făinoase 
Hunedoara, str. N. Bfttaeecu, ar. f Poli

clinica cu plată, el. 3. tei 054/712832.
MARI REDUCERI 
DE PREŢURI LA 

ÎNDULCITORI

Sâmbătă seara vom trăi 
din npu emoţiile reîntâlni
rii cu tricolorii noştri care 
susţin la St. Etienne meciul 
cu Franţa în cadrul preli
minariilor Campionatului E- 
uropean de fotbal. îmbucu
rător este că Ia Nyon, în 
Elveţia, unde lotul nostru 
s-a pregătit până ieri, s-a 
prezentat efectivul complet 
convocat de A. lordăneseu, 
că toţi fotbaliştii sunt să
nătoşi şi apţi de joc, in
clusiv Hagi Partida este 
aşteptată cu mare interes 
de către francezi, dar şi de 
noi, românii, Până Ieri, 
formaţia noastră, nu a fost 
anunţată de selecţioner, 
care are de ales între cei 2 
portari (Stelea şi Prunea), 
dar aproape sigur că nu 
vor lipsi D. Petrescu, Be- 
lodedici, Prodan, Gh. Po-

pescu, Selymesi. D. Mun- 
teanu, Ionuţ Lupescu, I. 
Dumitrescu, Hagi, Rădu- 
cioiu, nu vor lipsi cjin e- 
chipă, depinde de forma 
manifestată la pregătiri, de 
starea de sănătate a jucă
torilor şi de... antrenorul 
lordăneseu. Noi le dorim 
din toată inima victoria!

Corvinul, care şi-a spălat 
o parte din păcate în me
ciul cu A.S.A. Tg. Mureş, 
vg întâlni sâmbătă in de
plasare, pe C.S.M. Reşiţa, 
echipă antrenată de ex- 
hunedoreanul Carol Gali. 
Hunedorenii au acum prile
jul să confirme că victoria 
la scor în meciul lor din 
etapa trecută n-a fost un

foc de pale, că nu a curs 
degeaba transpiraţia la -an
trenamentele conduse de 
Remus Vlad, că s-au insu. 
şit schemele preconizate 
pentru acest joc. Şi mai e 
ceva. în campionatul tre. 
cut C.S.M. Reşiţa a învins 
pe hunedoreni acasă la ei. 
Să ne luăm revanşa...

Jiul Petroşani are meci 
în deplasare la Unirea Dej 
şl pOate spera într-un re
zultat bun-

Vega Deva joacă dumi
nică acasă, ca Minerul Ber- 
beşti, o _ echipă incomodă, 
care ,şi ea a început mai 
slab campionatuL Credem 
că de această dată, ai noş
tri vor obţine cele trei

puncte care i-ar ţine N In 
plasa plutonului ce se luptă 
să iasă din subsolul cla
samentului. Vega are mulţi 
fotbalişti valoroşi în echipă, 
totul e ca ei să-şi pună 
în valoare posibilităţile ie 
Ie au de a învinge şi părăsii 
ultimul loc din clasament.
. In Divizia C, Mureşul 

Deva îşi dispută partida
cu C.F.R. Simeria sâm
bătă, fiindcă duminică are 
meci acasă şi Vega Deva. 
Liderul, Minerul Certej, se 
deplasează la Jiul Petrila, 
iar Minerul Aninoasa, la
V O lrS ţl^K îţO rul - r i u n e a o a r a ,

in timp ce Aurul Brad*
joaeă la Victoria C&ian,
Sunt şi partidele ce consti
tuie atracţia etapei a X-a 
din turul campionatului.

SABIN CERBU

COMPANIA DE ÎMBUTELIAT 
' COCA-COLA BIHOR

Caută pentru sistemul de distribuţie 
zonal persoane dinamice, dornice de o ca
rieră promiţătoare:

Reprezentant vânzări ,

—  vârsta maximă 35 de ani

— ' minimum studii medii
— aspect plăcut
— disponibilităţi pentru munca în e- 

chipă
— domiciliul stabil în Valea Jiului.

Dacă doriţi şă munciţi într-o 
tânără, pentru cel mai apreciat produs din 
lume, trimiteţi cererile Dvs. pe adresa:

COMPANIA DE ÎMBUTELIAT COCA- 
COLA BIHOR 

LOC. SACADAT, NR. 449 
JVD. BIHOR, COD. 3711 

DEPARTAMENTUL PERSONAL

Informaţii la tel. : 059 — 126301 sa*J 
059 — 126767, in t 106/107.

| societăţii. Relaţii la fel. 054 -r* 641940, int. S

\ 22’ |
| Taxa de participare la licitaţie este dei

] j 10 000 lei, nerambureabilă şi se virează în!
: contul 4 0 0 1 6 0 m o m , desektş la B.R.D.1
}! Orăştie prin CSC, şaâ numerar U casieria\
lâodefăfti, până ta ora îmeeperii licitaţiei,^
|  împreună cu taxa de garanţie, care este de *
j 10 la sută din valoarea opţiunilor.

% **

COMPANIA DE ÎMBUTELIAT 
COCA-COLA BIHOR

Anunţă următoarele posturi pentru 
sistemul de distribuţie zonal din Deva :

1. Motostivuitoriştî
Condiţii minime: i
—- vârsta maximă 30 ani (
— atestat de motostivuitorist I
2. Secretară pe perioadă determinată
Condiţii minime: ■ l
— cunoştinţe de dactilografie şi ope-.\

rare pe computer '
■— cunoaşterea limbii engleze
— vârsta maximă 30 de am
— aspect fizic plăcut s
3. Paznic *
Condiţii minime: 1
;— vârsta maximă 30 de ani
— seriozitate
— corectitudine
4. Muncitori necalificaţi i 
Dacă doriţi să munciţi într-o echipai

tânără, pentru cel mai apreciat produşi 
din lume, trimiteţi cererile Dvs. pe adresav

COMPANIA DE ÎMBUTELIAT COCA- 
COLA BIHOR 

LOC. SACADAT, NR. 449 
JUD. BIHOR, COD. 3711 

DEPARTAMENTUL PERSONAL
Informaţii la tel.: 059 — 126301 sau 

059 126767, int. 106/107. '
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, •  Ş.C. T-.'soro S.R.I..
vinde tăblărie Dacia b» 
preţuri avantajoase-, ca
setă, semişasetă AHO. 
model nou, 250 000 lei. 
Tel. .610526. orele 9 - 

; 17. (01322)
■ - * ;V } ,r • * *.,*—*.

■ . •  Vând apartament trei. 
Camere, Deva, A!. Romani
lor, tel. 628805, 8 milioane, 
negociabil. (91321)

•  Vând teren cu acces
din drumul spre Cozia. 
Informaţii Deva, tel. 613461, 
după ora 18. (91210)
- •  Vând Fiat 1300 înma

triculat, cu piese rezervă, 
preţ 700 000 lei. Tel. 613899, 
orele 16—23. (91236)

•  Vând casă, dependinţe, 
grădină, teren arabil 56 ari. 
Cristur, 122 C, tel. 671578.

(911S2)
•  Vând calculatoare 486

şi Pentium, garanţie un an, 
tel. 627524. • (91346)

•  Vând' casă Deva, Emu
nescu, gaz, apă, grădină, 
curte, posibilităţi privati
zare, suprafaţa 500 mp, tel. 
623824. " (91353)

•  Cumpăr caroserie - O-
pel Ascona C 1, 1,6, tel. 
616043, 628557. (91375)
, •  Consiliul local al co-

•munei Gurasada organi
zează în data de 24. 10.
1994, ora 9, la sediul acestu
ia, licitaţie în vederea în 
chirierii clădirilor şi con
cesionarea terenului aferent 
acestora din fosta fermă 
zootehnică Gothatea Până 
la încheierea acţiunii de 
techiriere, lunar în data de 
Ş4, se va prganiza licitaţie. 
-Informaţii-suplimentare se 
pot obţine la sediul Con
siliului local, tel. 101 Gura- 
sada. (91319)

•  S.C, „Agrosim“ S.A.
-Simeria, str. 1 Decembrie, 
fir. 2, organizează licitaţie, 
in data de 12 oct. 1994, ora 
Ş9y şi la  fiecare lună la 
gceeaşi dată, pentru vânza
rea unui autoturism ARO 
£44 ayariat în accident. Re
laţii la tel. numărul 660023. 
f  ' (91345)
. •  Vând casă, grădină, 
tom. Certeju de Sus, tel. 
667149. (91342)
î •  Vând garsonieră con
fort- I, Lancia Prisma 1300, 
avariată, înmatriculată, tel. 
629651. (91341)

•  Vând urgent maşină
îngheţată (locul), dulap 
protecţie, instalaţie com
pletă 380 V, în faţa Spita
lului judeţean Deva, preţ 
negociabil, 6 milioane lei, 
lei. 617178. . ' (91340)

•  Vând urgent Opel Ka- 
tlett 1300, neînmatriculat, 
televizor color Nordmende, 
'diagonala 62, 200 DM. Tel. 
623035, după ora 16. (91339)

•  Vând teren intravilan
Bretea Muresană. informa
ţii, tel 672193. (91338)

•  Vând teren arabil 2’9
ari, Deva, 1 500 000 . lei,
tel. 627439, după ora 16.

(91336)
‘ •  Vând apartament două 
camere Deva, Dacia, Al. 
Romanilor 20, bl, 23, ap. 
23, so. 2, parter, preţ 
4 200 000 negociabil. (91355)

•  Cumpăr mobilier vechi,
argintărie, obiecte de co
lecţie. 620415. (91334)

•  Vând două vaci, Al-
maşu Sec, nr. 79. (91333)

•  Vând două apartamente
cu două şi-Vei camere ue 
aceeaşi scară. în bl. 36 
str; Minerului, -sau schimb 
eu un apartament în zona 
gării — piaţă, .cu 2—3 ca
mere. parter, <-tai 1. tei 
613637. (91332)

•  Vând sobe încălzii.
Vesta, aragaz cu butelie, 
vopsea cojecurie, foarfeci 
mari, lână taniţerie. - Deva. 
Horea. 94. (91331)

•  Vând Moskvici dubă;'
transport. Deva, Emincscu, 
bl. 31 A, ap 14. . (91329)
. •  Vând casă, anexe gos

podăreşti, condiţii gaz mo
lan, Informaţii'Căi an, str/ 
Crişcni, nr. 4, tel. 730574. 
ora 20. (91328)

•  Vând rulotă comercială 
Felicia 2800, căruţă tras 
cai. Simeria, tel. 660052, "

(91327)
•  Vând urgent ■ un ha 

pădure, posed titia dc pro
prietate, sat Lunca, com. 
Bălţă, tel- 730039, dubă ora
20. (91325)

•  Vând apartament- două 
camere, Deva. - Al. Jiului, 
bl, F, sc. A, ap. 23. (91323)

•  Vând aparate poker' 
electronice, noi, garanţie. 
Deva, Progresului, 9, bl. D, 
se. 2, ap. 17, tel. 056/206450.

' (91199)
•  Vând apartament două

camere Deva. zona gării) 
parter, . privatizare, tel. 
671533. (91306)

•  Cumpăr B.C.A. şi alte
materiale de construcţii. 
Tel. 626493; 614156. (90862)

•  Vând mese rotunde,
tip restaurant şi scaune cu 
spătar, tel. 711955. (1290)

•  Vând dozator, 4 ca
pete, relaţii la tel. 718699, 
720353, după ora 21, (1291)

•  Vând fân şi coceni. 
Cinciş, str. Principală, nr.
21. - (1292)

•  Vând apartament 2
camere, bdul Corvin, 1/21, 
tel. 714637, . (1293)

•  Vând Ford Fiesta, ne- 
înmatriculabil, cUmpăr ta
lon Ford Fiesta. Tel. 717931

(1294)
•  S.C. Ionegia Impex 

S-RL. vinde 6 pompe ben
zină (Schall, Austria) şi

maşină pop-corn, americană, 
nouă. Hunedoara, teb 
713992, (1295)

•  Vând televizor color
Grundig cu telecomandă. 
Tel. 625028. (9693)

DIVERSE

m S.C. Radorichitn S.R26. 
Deva anunţă că, începând 
cu data de 3 noiembrie a.e., 
majorează adaosul comer
cial de la zero la 200 la 
sută. (91236)

•  S.C. Agro Company
5. R.L. Deva anunţă inten
ţia de majorare a preţuri
lor la carne şi produse din 
carne, începând cu data de
6. 11. 1994. (91349)

ÎNCHIRIERI

•  închiriez la societate
comercială apartament, casă 
particulară. Deva, Horea, 
94- (91331)

COMEMORĂRI

•  Se îtnplineso şase 
săptămâni de la trece
rea în veşnicie â celui 
care a fost un soţ, tată 
şi bunic minunat 

TEODOR ROŞCA 
Dumnezeu să te ierte 
şi să te odihnească, su
flet curat şi bun. So
ţia, fiul, nora şi ne
poata. (91320)

•  Pioş omagiu şi no-
şteafsă amintire La împli
nirea a patru ani de la de
cesul dragei noastre

FLORICA HAPL1UC
Mereu mi-e dor mamă do 
tine/Şi . inima * mereu .. mă 
doare/Iţi mai închin o ru- 
găciune/îţi mai aprind o 
lumânare. I.ucica şi Ana 
Maria (91237)

D E C E S E

• Colectivului Prepa- 
raţiei Cărbunelui Pe
troşani/ tuturor priete
nilor şi. vecinilor care 
au fost alături de noi 
la momentele grele pri

cinuite de pierderea ma
mei noastre dragi, le 
mulţumim din tot su- 

. fletul şi cu toată gra- 
‘ titudinea: Lucia Liciu.

•  Aflând cu tristeţe 
despre încetarea din 
viaţă a mamei sale, 
ziariştii de Ia „Cuvân
tul liber" Deva sunt 
alături de bunul prie
ten Pera Bulz şi-i 
transmit întreaga com
pasiune.

•  Când nici nu s-au
uscat florile de pe mor
mântul tatălui, fiul 
SEBASTIAN ŞUFANA, 
la numai 24 do ani, 
ne părăseşte pentru 
totdeauna. Colegii d® 
lâ S.C. Transilvania 
S.A. Deva, cu regret 
în suflete îşi- iau un 
ultim rămas hun de 
ia el. Nu te vom uita 
niciodată! Condoleanţe 
întregii familii îndure
rate, (91362)

•  Adânc impresionaţi 
de dispariţia ' fulgeră-- 
toare din viaţă a tâ
nărului

SEBASTIAN
. ■ şufana,

rămas să aibă grijă de 
familia fostului nostru 
prieten

CONSTANTIN
ŞUFANA

prematur plecat din 
viaţă şi el, aducem un 

pios omagiu memoriei lor 
şi transmitem familiei, 
rudelor, condoleanţe şi 
compasiunea noastră. 
Familia Orecu. (91369)

•  Profund îndureraţi
de aflarea veştii dece
sului mamei sale, a- 
dresătn sincere con
doleanţe prietenului
nostru Bulz Pera din

- Vaţa de Jos şi suntem 
alături de familia lui. 
Familia Gheorghe Gre- 
cu. (91369)

•  Cu adâncă durere în , 
SUf’.et familiile Hindorean 
Romică şi Constantin re
gretă profund încetarea pre
matura din viaţă a celui 
care a fost bun prieten şi 
coleg

ŞUFANA SEBASTIAN 
Aducem un ultim pios . 

. omagiu familiei îndoliate.
Dumnezeu sâ-i ierte su

fletul iui buni (9692)
•  Cu sufletul îndurerat,

soţia Smaranda, fiica Li- 
liana, socrii Toma şi Su- 
sana anunţă trecerea în 
nefiinţă a celui care a fost 
un minunat soţ, tată şi gi
nere , .

MAKCU TOMA 
de 46 dc ani 

, înmormântarea, sârnbă- 
tă, 8 octombrie a.e., la Ci
mitirul Ortodox Boşorod.

Dumnezeu să-l odihnească 
în pace.

•  Finii Ionel Cristoae şi 
Mioara, lone Vjşa şi Ro- 
maniţa, N ic uşor Bălu.şe şi 
Cornelia, Doinei Dăscârean 
şi Cornelia, Constantin Că- 
ruceru şi Elena sunt ală
turi d:; familia îndoliata şi 
regretă dispariţia fulgeră
toare, a celui care a fost 
un bun nas,

MAKCU TOMA 
de 46 de ani ■ 

îi vom păstra neştearsă 
amintirea

•  Cu nemărginită du
rere cumnaţii Ionel Cacuci : 
şi Marioara, nepotul Ovi- 
diu, cuscrii Viorel şi Ma- 
riţa anunţă moartea ful
gerătoare a rfîelui' care va

■ fost- i./.;/
MA&Clî TOMA 
de 46 de ani . 

Nu'te vom uita niciodată, 
suflet blând. -

•  Colegii,şi prietenii • 
din F.E. Deva — Ate
lier AMC, anunţă cu , 
profundă durere, ţre-

' cerea- fulgerătoare în 
nefiinţă â bunului lor 
coleg

ZINEL MUBEŞAN
şi transmit sincere con
doleanţe familiei în- 

. durerate-. - (91358)-

•  Cu adâncă durere, 
Tamilia îndoliată a- 
nunţă încetarea fulge
rătoare'din viaţă a" ce
lui care a fost

ZINEL* MUREŞ AN 
plecat de lângă noi la ; 
numai 37 ani. Corpul ; 
neînsufleţit se află de
pus la domiciliul dip - 
localitatea Bretelin, în
mormântarea va avea 
loc sâmbătă, 8 octom
brie 1994. (91370) j

•  Un ultim pios o- , 
magiu celui care a fost

ZINEL MUBEŞAN 
adevărat prieten şi- om 
de - ; omenie.. Condo
leanţe familiei, îndo
liate. Familia Mureşan 
Adolf — Deva. (91370)

•  Familia Popa Do
rinei aduce un ultim 
omagiu prietenului

ZINEL MUREŞAN 
Nu te vom uita nicio
dată! (91364)

U.J.C.C. HUNEDOARA — DEVA ' 
Cu sediul în str. 1 Decembrie, nr. 14. 
Anunţă deschiderea secţiei de curăţat,

\ vopsit, reparat haine de blană şi piele.
Secţia funcţionează în curte la nr. 14 

şiloc.>Abucea,com. Dobra, nr. 7. (90864)

S.C. DEVACOMB S.A. MINTIA (F.N.C.) ■
Cu sediul în Mintia, str. Gării, nr. 26. 
Organizează

pentru vânzarea de remorci auto, ARO 
243 D, Dacia break, microcalculator TPD, 
imprimantă IGRAF, precum şi a altor mij
loace fixe. Lista mijloacelor fixe scoase la ) 
vânzare se află afişată la sediul societăţii. | 

Licitaţia se organizează în 20. 10. 1994,  ̂
urmând apoi a se organiza licitaţie în fie- \ 
care joi a săptămânii, până la vânzarea tu- \ 
turor mijloacelor fixe. înscrierile se fac \ 
zilnic la sediul societăţii, până în preziua i 
organizării licitaţiei. \

Informaţii suplimentare se obţin la \ 
tel. 625880 sau 616625. (90856) \

S.C. „GERMISARA“ S.A. S

nr.

A N U N Ţ

Societatea comercială ' ■ -
’„TRÂNSLOC“ S.A. DEVA. 

anunţă intenţia de majorare a tarifelor, 
începând cu data de 9. 11. 1994. (90860)

Cu sediul în Geoagiu-Băi, str. Vilelor, 
7.
ORGANIZEAZĂ în data de 24 octom

brie 1994
CONCURS pentru ocuparea postului de 
CONTABIL ŞEF.

EXECUTĂ pe bază de comenzi fer
me mobilier pentru bucătărie şi holuri. 
Pentru relaţii suplimentare cei interesaţi 
se pot adresa la tel. ; 648124, 648105, 
6482801165.

S.C. QUADR A S.R.L. DEVA
Cu depozit în str. Spitalului, nr. 17, 

tel. 616984. -.
Este distribuitor al napolitanelor pro

duse de
S.C. VICTORIA S.A. SIBIU, 

la preţui producătorului şi al produselor
FINETTI — GRECIA, 

de asemenea la preţul importatorului»
Vă aşteptăm cu comenzi ferme.

M O H A I R  i
32 nuanţe, role 500 g, bobine 200 g.
•  livrări 5—50
•  coletărie — peste 50 kg 
Transport gratuit!
Telefon: 041/613165. -
T ele fax: 041/614741 S.C. „GOLF" 

CONSTANŢA.

în data de 20 octombrie 1994, ora 10, 
la sediul S.C. „Haber Internaţional" S.A. 
Haţeg, se organizează LICITAŢIE pentru 
vânzarea a două autoturisme ARO 244 D 
şi 243 D. i

Informaţii la tel. 770540. j

fi
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