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prilejuind ocazia dăruiri jit*: 
nor atenţii: cât da mici celor dragi, 
rudelor, colegilor, prietenilor. Vi
trinele magazinelor au devenit o* 
trăgătoare. Comercianţii şi-au făcut 
datoria, expunând atractiv diverse 

j articole frumos ambalate, luminând 
intermitent chiar şi pe timpul nop
ţii cu instalaţii de beculeţe colora
te  „pereţii“ stradali din sticlă, în 
care au atârnat ghirlande argintii
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şi globuicţe, amintindu-ne că săr- 
bătorîle-s aproape. Se găseşte tot ce 
visezi; i e  la banane şi grepfruturi, 

'bomboane colorate, ciocolată, brân
zeturi şi salamuri, făinoase, dar şi 
ftorî artificiale, cosmeticale, bijut
ierii, articole electrice, confecţii, co-

voăfş si faşături,^ mătfimri şt 
tele. ÎXtr ce - hu-se^ păşeşteJ 

Când ie gândeşti insă că cel mai 
mic cadou nu-l poţi cumpăra fără 
câteva mii de Ici — bani carc-i dai,,, 
mat curând pe pâine vreme de ed- ţ 
teva zile — mat bine renunţi. „Altă • 
dată, dragul meu, altă dată' — am 
auzit o mămică luăndu-şi copilul 
de . mână şi încercând să-i dezli
pească năsucul de pe geamul stră- ţ
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|  De la alegerile locale din februarie 1993,' au trecut î 
• doi ani şi nouă luni. De la cele parlamentare şi pre- 1

1* zîdenţiale, au trecut numai doi ani şi două luni. Nu j  
S-au putut ţine ambele .şerutinuri deodată, pegiţjş că, |  

J dacă la nivelul judeţelor, municipiilor, oraşelor ’şi j 
{  comunelor, taberele politice îşi limpeziseră ap6le, la |  
'  nivelul ţării mai erau de perfectat alianţe, de adus « 
I clarificări. Să ne amintim doar că, la alegerile lo-1 
* cale, partid de guvernământ era FSN, despărţit până J

lucitor. Va mai veni o lună a ca
dourilor... ? (E.S.).

I | la cele parlamentare şi prezidenţiale în PD (FSN) şi I
1 J PDSR. A câştigat in alegeri ultimul venit pe scena«
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) Cu .ani în urină s-a vânturat mult ideea apropie-
* rii condiţiilor de viaţă între populaţia urbană şi cea 
î rurală, sub această- mască ■concepându -se chiar fai

mosul program 7 dă- demolare a satelor. In realitate
’ însă, discrepanţele â-ăs Adâncit tot iţa ai mult; dife- 
1 rentele şi -‘sărăcia afectând în Special sadele din zona 
\ montană a ţării noastre, care parcă ar : ii fost uitate 

de lume. Pentru o serie de localităţi se întrezărea po-
* sibilitatea ca" în scurt timp să dispară de pe harţă,
> conform ambiţiilor regimului totalitarist.
: A venit însă vremea să fie reconsiderate opticîle
i şi părerile despre soarta localităţilor montane, aceas- 
\ tă acţiune de reînnoire făcându-se simţită cu acuitate 
l şi in ţările occidentale, unde după migrarea popula- 
7'ţiei spre oraşe, se duce o stăruitoare politică şl o lup- 
S tă îndârjită pentru 'a-i readuce pe oameni în locali- 
 ̂ tăţile montane care au fost părăsite în trecutul nu 

7 prea îndepărtat.
f . înr judeţul nostru,- că şi7 în-celelălte zone cu lo- 
ţ  calităţi montane, se resimte nevoia de a se interveni 
i  cu măsuri adecvate pentru a-i menţine, asigurându-Je 
7 condiţii de cănfort Şl! elemente dc civilizaţie' pehtru 
1 un trai decent, pe locuitori în aşezările care • dispun 
4 de însemnate resurse locale, în special în domeniul 
? agriculturii şî practicării- agroturisnuilui, ce trebuie 
Vpuse măi bine in valoare. Pornind de la asemenea 
|  considerente, Qjrecţig; Generală pentru Agricultură şi 
1 Alimentaţie' a' judeţului Hunedoara, prin- serviciul său 
î care'se oCupă de zona montană, şi-a prppus să îttfiih- 4 
1 ţeze un organism la  nivel'-judeţean din care să facă 1 
i parte şi alţi specialişti ca: psihologi, arhitecţi, silvi-7 
1 cultori, constructori ş.a., care să asigure întocmirea! 
) unor proiecte-program- având ca- obiectiv reînnoirea 4 
ţ satelor hunedorene. ' Proiectele respective vor aveai 

1 lâ bază iniţiativa locală şi cerinţele cetăţenilor, ţi-7 
|  nând seama de faptul că ei nropun si realizează, prin ţ
* iţ NICOLAE TAHCOB /

* pzt ass,

•  Cerbii .îşi reîmprospătează anual rotir-J 

ncle.: bărbaţii o: fac mai des... , “ s- ~
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i '« politică românească. Uţţimui venit, dar nici liderii, « 
J Iniei oamenii săi de bază din teritoriu nu erau ultimii!

J veniţi la ospăţul puterii. Şi apoi, PDSR a câştigat a - j  
» |  legerile datorită autorităţii de care se bucura, în faţa I

‘ electoratului, dl Ion Iliescu, în dreptul numelui că- ‘ 
|  ruia, pe buletinul de vot, se aflau tot cei trei tran- |  
. dafiri. Victoria în alegeri însă nu o contestă nimeni. * 
IE  o realitate rezultată din însumarea ştampilelor a- | 
* plicate pe buchetul de trandafir. |

I Cum-necum, ca să folosim un termen din sport,» 
am intrat în repriza a Il-a a mandatului primarilor, I 

î consiliului local, parlamentarilor şi preşedintelui. Ne* 
I poate învinovăţi cineva de tendenţiozitatea pentru t 
‘ asimilarea termenului ? . Nu credem. A intrat in lim-* 
I bajul membrilor guvernului şi ăl parlamentarilor ex- J 
«presia „mingea se află în terenul guvernului" (sau I 
la i  parlamentului, ba chiar al. preşedintelui şi aşa mai J 
’ departe). , |

I După prima repriză, ca principal gestionar al ţâ- ‘ 
% rii, guvernul şi-a prezentat îri faţa naţiunii raportul. !

I'C um  se pare că am intrat într-o anormalitate:., nor-, 
mala, s-a accentuat pe coarda triumfalistă, apăsân- I 

* du-se în acelaşi timp pedala zebrei deplorabile pe* 
I care cele două guverne post-decembriste i-au lăsat-o J 
|  actualului. Este un adevăr, dar vorba românului —f  
»ajunge o măciUcă la un car de oale. Asta s-a mai a- ? 
| firmat. O ştim şi noi cei mulţi, am constatat-o pe |  
, pielea proprie. *
I Pe de altă parte, a nega din capul locului cu ifos |  
•d e  vulpe care nu ajunge la struguri partea bună a • 
I primilor doi ani de guvernare, din actuala legislatură, # 
• mi se pare o dovadă de miopie. Dându-i Cezarului ce-i î  
I al Cezarului, să încercăm, fie şi parţial, o izolare â |  
, neghinei clin grâul cel bun. j

ilî ; £ în sfera legislativului, care şi el a străbătut pri- 1 
* ma jepriză a mandatului, s-au emiş multe legi. Multe J 
|  buric, constituind reale- puncte *de sprijin pentru re- 1 

7 J formă, dar şi multe şchioape, accentuând păienje-I

l'âvantaje legiuitorilor, în timp ce iniţiative legislative I 
'* . -• " " ' .
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Mărturisim că ncva . fost 
foarte greu să abordăm a- 
cest subiect. Ne-am tot în
trebat de unde să începem 
şi cum să A'â prezentăm un 
caz în care penibilul şi 
absurdul sunt pregnant 
prezente. Până la urmă 
ne-am hotărât. Cel mai bine 
este să mergem exact pe 
firul evenimentelor. Aşa
dar...

Ioan Stângaciu .arc 40 de 
ani. Locuieşte- la Petro
şani, şi este muncitor ne
calificat la E.M. Dâlja, 
In urmă cu vreo zece ani 
începe o relaţie de concu
binaj cu Victoria Voicu 
Totul decurge normal vreo 
trei ani. Apoi relaţiile se 
deteriorează tot mai mult. 
S-a ajuns la certuri dure. 
Cauză? -Femeia a început 
să bea excesiv, de rn.ult- A 
ajuns ca, pentru a şi pro
cura barti de băutură, să 
vândă diferite bunuri din 
casă.

La început, omul ii a- 
trage atenţia şi o sfătuieşte

C lfliM A S ^B JM U P A .

PENIBIL $1 ABSURD
•  De la concubinaj la bătăi O femeie in pa
tima beţiei #  Alungarea din apartament #  Re
venirea, furtul banilor, bătaia •  Cablul de a- 
luminiu, fracturi costale şi pulmonare.

s-o lase mai moale cu bă
utura. Urmează bătaia. Tot 
degeaba. Victoria a (jat rău 
în patima beţiei, Pentru 
acest lucru, ioan o alungă 
din casă.

Ei bine, din acest mo
ment lucrurile se vor în
curca tot mai rău, vor 
degenera într-un conflict cu 
grave repercusiuni. întru
cât apartamentul lui Stân- 
gaciu este situat la parte
rul blocului, fpsta concu
bină revine de câteva ori 
şi intră în căsă spărgând 
geamul de la bucătărie.

Aşa se întâmplă şi în 
acea zi de miercuri în 
care... Dar să nu anticipăm.

Deci, o zi ca oricare alta. 
Tot geamul de la bucătăria 
este spart. Victoria ajunge 
din nou în apartament. 
Găseşte 1300 de lei pe care 
Stângaciu îi luase împru
mut. Cumpără băutură şi 
se întoarce. Se pune se
rios pe treabă, în scurtă 
vreme ajungând într-o 
stare de ebrietate greu de 
imaginat pentru o femeie.

Iii jurul orei 15, când 
Ioan Stângaciu se întoarce 
acasă, Victoria este căzută 
pe covorul din dormitor, 
iar patul rămas ca după... 
animale. Când a văzut 
geamul spart, femeia beată 
şi a constatat lipsa banilor

— i-a luat' Dumnezeu min
ţile. Ptiiîe mană7pe’,uo ca
blu multifilar din aluminiu 
gros de 2 cm şi începe s§ 
lovească. Nu contează 
unde, peste tot. întrucât 
femeia este moartă de... 
beată, nu reacţionează. 
După vreo 25 de lovituri, 
bărbatul se dezmeticeşte, 
aşa că ridică victima pe 
pat şi iese din apartament. 
Unei cunoştinţe întâlnite 
întâmplător îi spune ce a 
făcut. Mai târziu îşi dă 
seama că femeia â murit. 
Anunţă vecinii şi poliţia.

Din raportul medico-le- 
gal rezultă că moartea Vic
toriei Voicu a fost vio
lentă şi s-a datorat şocu
lui traumatic şi hemoragie. 
S-au mai constatat fracturi 
costale bilaterale, precum 
şi pulmonare etc. Aşadar, 
o moaffe penibilă şi ab
surdă şi un om trimis în 
judecată pentru omor... 
Toate astea, pentru ce?

i
VALENTIN NEAGU
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O  „Tineret magazin Traian“.
Mâine, ora 17, la Liceul Teore
tic „Ţraian“ din Deva. se va lan
sa festiv primul număr a l - zia
rului elevilor şcolii purtând an
tetul „Tineret- magazin Traian". 
O apariţie aşteptată cu emoţie 
de elevi şi de profesori. Să fie 
într-un ceas bun I Iar publica
ţiei îi urăm viaţă lungă I (M.B.)

O  Curăţenia — mama sănă
tăţii. Aflăm, de la dl Solomon 
David, şef al serviciului Admi
nistrarea : domeniului public şi 
gospodărie comunală din cadrul 
Consiliului local Hunedoara, că

între lucrările gospodăreşti im
portante efectuate în ultimul timp 
este şi realizarea a 2® de puncte 
gospodăreşti, zidite cu piaţră de 
carieră, amplasate în tot oraşul. 
Se speră că asociâţiile de loca
tari se vor implica în efectua
rea curăţeniei şi în jurul plat
formelor gospodăreşti, că nu se 
vor măi arunca la întâmplare 
gunoaie pe marginea străzilor şi 
chiar a arterelor principale (cum 
este Voicu Gneazu), cum se mai 
întâmplă. <E.Ŝ :.-̂

O  Săteni de frunte. Am tre
cut în zilele începutului de de
cembrie a.c., prin satele Foit, 
Rapolţel, Boiu — aparţinătoare 
comunei Rapoltu Mare. Am a- 
vut mai mult în atenţie starea 
drumurilor săteşti. Destul de bu

nă. Piatră, pietriş, nisip, zgură 
împrăştiate pe drumuri. „Ace’as- 
ta datorită mai întâi hărniciei ş i . 
iniţiativei bunilor noştri consi
lieri Amos Crişan — la Foit, Lo. 
vinuţ Magda — Rapolţel, Anton 
Ştef — Boiu. Mereu în fruntea 
sătenilor. Credem că vom umbla 
pe drumuri săteşti bune şi la 
iarnă" — zicea dl Petrişor ianc, 
viceprimar. (Gh.I.N.)

O  Lansare de carte. Azi, la 
ora 14, la Casa cărţii din Deva, 
„Bibliofor" Deva şi Editura „Du 
style“ din Bucureşti organizea
ză lansarea volumelor „Amfitri
on" şi „Confesiuni violente" de 
Nicolae Breban. Cărţile sunt pre
zentate de dna Doina Uricariu, 
directorul Editurii „Du style".

(M.B.).

O  Ieri. S-au disputat meciurile 
de fotbal din penultima etapă a 
Div. naţionale : Gloria Bistriţa
— F.C. Maramureş 6—1; F.C. 
Argeş — Sportul 2—1 ; Rapid
— Petrolul 0—0 ; UTA — Univ. 
Craiova 0—4 ; Inter Sibiu — Di- 
namo 2—0 ; Electroputere — 
F.C. Braşov 2—0 : F.C. Naţio
nal — „U" Cluj I—1 ; Farul C-ţa 
ţ— Oţelul Galaţi 2—0 ; Ceahlăul
— Steaua 1—3 (s-a disputat săp
tămâna trecută). (S.C.)
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8 DECEMBRIE
I  Au trecut 341 de zi

le din a n ; au mai 
rămas 24 ;

I  1876. S-a născut 
HORTENSIA PAPA- 
DAT BENGESCU (m. 
1955), scriitoare din 
perioada celor două 
războaie mondiale;

I  1903. A, murit GA- 
VRIE MUSICESCU 
(n. 1847), compozitor, 
dirijor şi pedagog ;

I 1928. S-a născut
GEORGE TOMA
MAIORESCU, scrii
tor.



Intr-o scrisoare trimis® 
redacţiei, un grup de pă
rinţi ce au copii la Şcoala 
Primară din Timpa (Bă- 
cia) ne transmit urmă
toarele : „Şeoala şi grădi
niţa din sat lasă mult de 
dorit, nu din pricina das
călilor, care sunt buni, cu 
dragoste de copii. Încă de 
la intrare te năpădeşte mi
ros de şoareci, care ştim 
că • sunt purtătorii atâtor 
boli. De curăţenie, ce să 
mai vorbim ? 1 Femeia de 
serviciu nu mai vine întru
cât era plătită ca forfetar 
cu 20 000 lei pe lună. Să 
mături, *să speli, să vii de 
dimineaţă să spargi lemne 
şi să faci focuri, pentru 
20 000 lei, parcă-i prea de 
tot. Ceea ce am scris nu 
sunt scorneli, veniţi să ve- 
deţi...“

Da, ne-am dus şi ne-aro 
convins. Şcoala şi căminul 
cultural sunt două surate 
gemene. Ambele arată des
tul de pârăginite, cu ten
cuiala căzută şl geaiburi 
sparte, cu ţigle lipsă pe 
porţiuni întregi. E păcat 
ca un sat aşa de frumos,

în care se introduce acum 
şi gazul metan, are astfel 
de instituţii. Iată ce am 
aflat, de la dnele învăţă
toare Ileana Biscărean, di
rectorul şcolii, Stela Oprin- 
ca şi educatoarea Voichiţa 
Maier : „Plata femeii de 
serviciu s-a redus de la 
32 000 la 20 000 lei, în  con- 
diţiile in care nu are car
te de muncă. Cea care a 
fost ne-a lăsat. Poate vom 
găsi înţelegere la Inspec
toratul Şcolar judeţean să 
revină : măcar la suma i- 
niţială. Acum e rece şi tre
buie să ne facă şi nouă 
cineva foctil, măcar de la 
şase dimineaţa".

Un alt aspect deranjant. 
Din ’89 încoace, şcoala nu 
a primit nici un ban pen
tru reparaţii sau pentru 
gospodărire — un deter
gent sau o mătură cumpă-
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scorneli"
rându-se pe banii învăţă
toarelor sau din contribu
ţia părinţilor. Din păcate, 
contribuţia părinţilor e ne
semnificativă, majoritatea 
copiilor de şcoală locpind 
„la blocuri", iar părinţii 
sunt săraci, eu 2—3 copii 
de familie. O sursă mă
runtă de venit e lotul şco
lii, cu banii' primiţi din 
darea lui în arendă fiind 
posibilă tăierea lemnelor 
de foc şi cumpărarea unei 
clanţe de uşă. La acoperiş 
ar trebui schimbate toată 
ţigla. De fapt, întreaga clă
dire a şcolii trebuie să in
tre în reparaţie capitală. 
Mai în glumă, mai în se
rios, directorul Şcolii Ge
nerale Băcia, director coor
donator, ne spunea că le-a 
sfătuit pe învăţătoarele de' 
la Timpa să ia ţigla de pe 
căminul cultural pentru a

completa golurile do la  a- 
CpperişUl şcolii, iar Frigikă- 
ris  „să se spele pe cap cu 
căminul cultural". Apare 
oarecum explicabilă dispe
rarea directorului coordo
nator, întrucât a ajuns pâ
nă acolo ca împreună cu 
doi părinţi să tencuiască 
şcoala de centru, să repa
re acoperişul şi să o zu
grăvească. Or, asta nu mai 
e treabă de profesor I Pro
bleme ridică dotarea şco
lii cu material didactic.

Şi, apropo, de aceeaşi 
Şcoală Primară d in , Tim
pa — o problemă de ci
vism. Âm dat a raită de 
jur-impre jurul şcolii, Mulţi 
localnici care aii uitat de
ja că au trecut cândva prin 
şcoală, doar ca raţa prin a- 
pâ, şi-au lăsat urmele a* 
nale cu dorinţa nedisimu
lată de a oferi pentru vii
torime însemnele trecerii 
lor printr-o viaţă organică. 
Halal civilizaţie t Oameni 
buni, nu mai pătaţi, în fe 
lul acesta, obrazul şcolii 
din Timpa !

MINEL BODEA
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REPRIZA A  H-A
(Urmare din pag. i j

r
- de. mare importanţă pentru reformă în toate compar- ,  
|  timentele ei stau îngropate în sertare. |
ş Parlamentarii actuali, care mai aspiră la încă u n i  
I mandat, ar trebui să mediteze temeinic la faptul că |  
î  pentru spălarea păcatelor mai este doar timpul ofe- *

BAGACIOSLL
Se înmulţesc tot mai 

mult — aduse, probabil, 
de adâncirea şi lărgirea 
democraţiei — manifestă
rile de tip mese rotunde, 
simpozioane, conferinţe de 
presă şa . Aşa că — bieţii 
de ’ei — ziariştii, trebuie 
să asculte şi lucruri Uti
le, dar şi paraseovenii ca
re rnâi de care mai ha- 
zoase, ba chiar năucitoare.

NU ştiu cum se face, dar 
ia aproape fiecare aseme
nea manifestare, este cale 
•j nil care, deliberat sau, 
poate, în necunoştuîţă de 
auzâ, vrea şi reuşeşte să 

încurce lucrurile. Când ţi-e 
umeg mai dragă, sau când 
treburile merg şnur, hop 
că safe şi el, fie cu o în
trebare, fi® o» un răspuns 
anapoda. Intervenţia lui 
este de natură sâ-i laşe ca 
la dentist pe cei prezenţi, 
o f ,. i năţicească în aşa 
lei- încât. îşi ■ uită, atât nu
mele. Cât şi' data naşterii.

i.a un.;Simpozion, de pil. 
dâ, pe tema -democraţiei, 
la care luau .parte şi doi 
străini de România, un 
domn a zis că in aşa mă
sură nu-i place programul 
Televiziunii române încât 
îi vine să-şi arunce tele
vizorul pe fereastră. Tran
şant individul, iar spusa 
sa se potrivea cu ceea ce 
se discuta- acolo precum o 
frecţio la un picior de 
lemn j\:;..’A :

Lâ o conferinţă de pre
să â  unui lider de partid 
venit la Deva din Capita
lă, un corespondent ai u- 
nei publicaţii centrale ce 
nu prea-.., am mai văzut-o 
prin judeţ s-a proţăpît şi

el cu o chestie. A vorbit 
câteva minute de-o treabă 
ce se potrivea eu tema în 
discuţie precum oiştea în 
gard. Tipul n-a mai ter
minat cu vorbitul, ceea ee 
l-a determinat pe liderul 
de partid sâ-T oprească pe 
, individ eu „Şi care este 
întrebarea ?" „Păi, nu am 
nici o întrebare" — a  răs
puns corespondentul. In 
cadrul unei alte asemenea 
manifestări a vorbit — ne- 
tmrebat bineînţeles — şi 
un domn ce face parte din 
conducerea judeţuiui care, 
preţ de zece minute, ba 
chiar mai mult, a lălăit, 
dar n-a înţeles nimeni ce 
voia să zică. Cei prezenţi 
s-au foit pe scaune,' 4poî 
au început să vorbească in
tre ei. individul vorbăreţ a 
încheiat, când şi-a epuizat 
icicea ce lipsea cu desă
vârşire, cu „vă mulţumesc 
pentru atenţie". ,

Se ştie că (virgulă) con
ferinţele de presă sunt or
ganizate pentru ca, prin 
ziarişti, conducători ai or
ganizaţiilor politice să ex
plice poziţia sau politica 
formaţiunilor din, care fac 
parte. Ziariştii Întreabă, 
iar liderii răspund. Dar la 
astfel de manifestări iau ‘ 
parte şi nechemaţi. E bi
ne asta ? E bine, atâta vre
me cât stau în banca lor. 
E rău ? Este atunci când 
se vâră ca musca sub coa
da caiuiui. La o recentă 
conferinţă de presă a u- 
nui partid cu nume foarte 
frumos a venit şi un indi
vid ce nu reprezenta nici 
o publicaţie şi a' pus o în
trebare oarecare. A fost în

trebat : „Sunteţi ziarist ?“ 
„Am fost4* — a răspuns. 
„Şi atunci ce publicaţie 
reprezentaţi?" „Iftcâ nici 
una. Sunt In tratative cu 
o gazetă centrală", „Cu ca
re gazetă ?“ „Cu mai mul
te". I s-a răspuns la în
trebare, dar sec, fără plă
cere, căci nici ceea ce vo
ia să ştie intrusul nu era 
limpede. I

Asta este, deci băgăcio- 
sul (sau bâgăreţut). Se vâ
ră unde nu-i fierbe oala, 
ca musca în lapte. Ce să-i 
faci acestui fel de om ? 
Nimic, doar să-i zic i: 
„Stai, domnule dragă, în 
banca matale, dacă ai vre
una !“.

TB A1AN BON DOR 
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«aşa!
Vă sfătuim pentru a 

vă ajuta. Iriperioada ca. 
re urmează, conform tra- „ 
djţiei- jmftâneşriţ: - majori
tatea cetăţenilor obişnu
iesc să sacrifice câte u- 
mg sau mai mulţi porci.

în  Ultimii ani în jude
ţul nosiţu. am fost sem- 

ţ nalate tot mai multe ca
zuri de Trichineloză, boa
lă ce a făcut victime din 
rândul consumatorilor.

Dar, ce este această 
boală ? Este o parazitdză 
comună omului şi altor 
specii de animale. Omul 
se îmbolnăveşte în cazul 
când consumă carne de 
porc, mistreţ sau urs in
festată cu,parazitul Tri- 
chinclla spiralis.

Conform legislaţiei în 
vigoare, examenul trichi- 
neloscopic pentru carnea 
de porc, mistreţ şi urs 
este obligatoriu şi gra
tuit. Examenul se efec
tuează pentru fiecare a- 
nimal în parte. In vede

rea examenului trichinelo- 
scopic, cetăţenii se Vor 
prezenta la circumscrip
ţia sanitară veterinară de 
care aparţin, iar în ' ca

zul vânatului la circum
scripţia şsmitară veterina
ră din fondul de vână
toare de unde provin pie
sele.

Pentru un examen con
cludent se vor prezenta 
cireurijscripţiei sanitare 
veterinare aproximativ 50 
grame din muşchii dia
fragmei, respectiv o por
ţiune de 10/10 cm coas
te cu muşchii intercos- 
tali, iar acolo unde me
dicii veterinari pretind, 
limba in totalitate. 

Nerespectând aceste re
comandări riscaţi foarte 
mult, poate •chiar viaţa 
sau o boală pentru toată 
viaţa, deoarece Trichine. 
loza se tratează, dar nu 
se vindecă, i ’

Refuzaţi să cumpăraţi 
şi să consumaţi carne ne
examinată !

Dr. GHEORGHE 
OLTEANU, 

şef Birou igienă şi 
sănătate publică la 
Direcţia sanitară 

veterinară a 
judeţului Hunedoara

CONCURSUL DIN 

11 DICSMBRIE 1994
1. BRESCIA (18) *— SAMPDORIA (7) X, 2 
Până acum, Brescia n-a reuşit nici o victorie. Pare

incredibil să-şi revină duminică, din degringolada în 
care a intrat. Un egal ar fi o surpriză! ; -

2. FIORENT1NA (4) — ROMA (3) x
Ambele formaţii se află intr-o formă bună — O 

spun şi locurile ocupate îri clasament. Şi cum fiecare 
e preocupată în primul rând să nu piardă,..

3 . FOGGIA (8) — MI LAN (11) 1, x
Milan de azi se poate mulţumi şi cu un egal. 

Gazdele n-au pierdut decât 2 meciuri, iar oaspeţii în 
12 etape n-au câştigat încă în deplasare.

4. GEN O A (1) — PARMA (1) 2
De trei ani oaspeţii au dominat în faţa celor de ; 

la Genoa. Locul ocupat în prezent îi mobilizează la 
victorie. -
; 5. INTER (9) — NAPOLI (14) 1

Deşi majoritatea întâlnirilor dintre cele două for
maţii ; s-au încheiat la egalitate, suntem tentaţi să 
credem că Inter va înclina de partea sa victoria.

6. LAZIO (o) — JUVENTUS (2) 1. x
Meci de triplă. E greu de crezut că Juventus să

plece fără măcar uri punct. Dar gazdele îşi creează o 
sumedenie de ocazii si dacă fructifică 2—3 dintre ele...

7. PADQVA (16) — CAGLIARI (10) X
Gazdele vOr ataca mai mult, dar oaspeţii se apără 

foarte bine: AU până acUm la activ trei egaluri.
8. REGGIANA (17) — CREMONESE (13) 1, x 
Reggiana (ca şi Brescia) n-a simţit încă gustul

victoriei. Poate sparge gheaţa duminică.
9. TORINO (12) — BARI (6) x, 2
Dacă gazdele doresc desprinderea de zona pericu

loasă a retrogradării, oaspeţii ţin foarte mult la con
tactul cu primele clasate.

10. ATALANTA (16) — CESENA (2) 1, x 
Elevii lui Mondonico vor trebui să se întrebuin- ,

ţeze foarte serios pentru a învinge. Numai că Ce* : 
sena n-a fost învinsă încă în deplasare!

11. I.ECCE (2) — ASCOLI (18) 1, X
Un „derhy“ al codaşelor! Să obţină prima victo

rie Lecce în tur? Cel mai aproape de adevăr e un 
egal.

12. PALERMO (12) — LUCCHESE (4) X 
Evaluând rezultatele obţinute până acum de cele

două echipe, credem că se vor împăca cu un egal.
. 13. VENEZIA (15) — SALERNITANA (3) 1, X 

Oaspeţii — una dintre surprizele plăcute ale seriei 
B, pot obţine mult la Venezia. Se pare însă că şi 
gazdele şi-au revenit şi pot face o figură frumoasă.

»sub centură cât a încăput, fie eu mâna guvernului, fie I 
le u  forţa Codului Penal, nu va mai sta deoparte în J 
J raport cu Impostura, care aspiră la sufragiile elec-1 
I toratului. * *• v * %
. Tot In repriza a doua au intrat, mai de mult Chiar > 
I primarii şi consilierii locali. Din păcate, foarte mulţi ‘ 
«dintre aleşii nominali ai obştilor Ideale au fost des-j 
ItitU iţi/ iar alţii, dare s-au dedulcit la caşcavalul fă-1
* rădelegilor, sunt acum pensionarii închisorilor. Cum J. 
I şi-au aşternut aşa să doarmă ! Este însă prea multă |  
Jjnertte te  nivşlui local, .mascată în lipsa • autonomiei«
* decizi ţionale sau bugetare locale. Cu primari care în I 
•peste d jumătate din mandat n-au mişcat un pai în î 
! localitatea pe care o păstoresc, cu consilieri care timp I 
fde doi ăni Şi jumătate nd «u făcut în consiliu măcar » 
*o propunere privind modul'cum să se rezolve o pro- > 
tblemă a obştii, nu putem vorbi de un exerciţiu de- I
* mocratic şi eficient al putte'ii locale. Unor asemenea J
* „aleşi1- nu le-ar folosi cea mai largă autonomie. Nu l
* o dată asemenea consilieri sunt puşi de executiv — i 
I primari, delegaţie permanentă, preşedinţi — In f a - *
* ţa faptului împlinit şi obligaţi sau rugaţi să gireze î

« abuzul. ŞHţi ce II se peâri<reşte unor astfel de aleşi ? |  
% Acel avertisment al oficialului din ring: eliberaţi * 

î  ringul! Ultima repriză ! |
• « w  0 m m * 0 mmm 0 mmm 0 mmm 0 mmm 0 mmm 0 mmm *  mmm 0 m

s

(Urmare din pag. I) 1

V

contribuţie proprie, cu sprijinul ce-1 vor primi, in
clusiv financiar, acele obiectiva care.să ie facă viaţa 
mai uşoară şi mai plăcută, urmărind apropierea de 
condiţiile existente in mediul urban. In acelaşi timp, 
există dorinţâ de ari atrage şi stabiliza în zonele 
montane pe tinerii dornici să lucreze în agrtetaturâ, 
găsind şi aici condiţii de trai rtmilare celor €e te 
oraş.

întrucât în Austria există o bună experienţă fn 
privinţa reînnoirii aşezărilor din zona  ̂ montană, -acţi
une de care se ocupă atât un organism guvernamen
tal, cât şl unul neguvernamental, vizând în special 
satele din Austria de Jos, s-a luat legătura CU un 
reprezentant, care s-a deplasat în judeţul nostru în 
ideea de a începe realizarea unui •'prim proiect pontau 
comună Bătrâna. în ideea de a înţelege cât mai bine 
scopul urmărit şi metoda de lucru — ne-a precizat 
dl ihg. Iustin Vasiu, directorul general al D.G.A:A. 
— o delegaţie de specialişti, împreună cu primarul 
comunei amintite, au răspuns invitaţiei şi au făcut 
o vizită de documentare în Austria, primindu-se asi
gurarea că ni se va acorda tot sprijinul ca asemenea 
proiecte să prindă viaţă şi în judeţul nostru. Intenţia 
este ca, în prima fază, cu sprijinul Prefecturii şi! al 
Consiliului judeţean, să se formeze o comisie care să 
se ocupe de problemele specifice reînnoirii satelâr, 
luând în studiu, începând din primăvara viitoare, 
câteva comune ale judeţului sjtuate în zona montană. 
Toţi primarii care vor fi receptivi şi doresc să facă 
ceva pentru locuitorii satelor lor se pot adresa cu 
încredere Serviciului . zonei montane din cadrul 
D.G.A.A., pentru a fi sprijiniţi în realizarea proiec
telor. Având în vedere că munca în agricultură este 
destul de grea şi de aceea trebuie create condiţiile 
unei ambianţe plăcute pentru ca producătorii agri
coli să se poată destinde la ei acasă, la fel de bine 
ca şi la oraş, în puţinul timp liber ce-1 au, dar mai 
feriţi de poluare. Merită ca acţiunii de reînnoire a 
satelor hunedorene să i se acorde toată atenţia, atât 
din partea organismelor judeţene', câţ şi a Guvernu
lui, modelul oferit de către Austria putând să fie 
preluat şi adaptat condiţiilor specifice zonei noastre 
montane.

PENTRU SEZONUL RECE

In cadrul Cooperativei „Horea" Brad, secţia de co
mandă încălţăminte, condusă de dl Dorel Niţă, este 
foarte căutată în această perioadă. Aici au început să se 
confecţioneze noi modele de încălţăminte, create de 
către maistrul Florea Filip, pentru femei şi bărbaţi, ce 
se desfac în magazinele proprii din Brad şi Deva: (Al. J).
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S.C. }iHABER INTERNAŢIONAL“ S.A.j 
HAŢEG

Scoate la licitaţie în data de 21. 12.1 
1994, ora 10, un autoturism Dacia 1300\ 
Break, producţie 1991.

Informaţii suplimentare la tel. 770130,\ 
77.0131. '
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Servicii plătite nu şi servicii făcute
Ceea ee redau mai jos 

mă priveşte personal, dar 
cred că situaţia se aplică 
în cazul majorităţii ce
tăţenilor abonaţi la servi
ciul telefonic.

Vineri seara, în 25 nov. 
1994, după orele 21,30, te
lefonul meu, nu ştiu din 
Ce motive, s-a defectat, a* 
dică nu a mai avut ton. 
A doua zi dimineaţa, la 
ora 9,30, am telefonat de 
la un vecin la 921 „Deran
jamente" pentru a comu
nica deranjarea telefonului. 
Nu mi-a răspuns nimeni. 
Atunci doamna de la al 
cărui telefon sunam a dat 
un telefon la un alt nu
măr de la Romtelecom şi 
l-a rugat pe un domn să 
se ducă la deranjamente- să 
comunice deranjarea tele
fonului. Acest lum i s-a 
întâmplat Înregistrând de
fecţiunea telefonului la 

deranjamente sub nr. 4150. 
Pe la ora 12 am dat ' un 
nou telefon şi ml-a comu
nicat că în ziua de 26 şi 27 
noiembrie, fund zile nelu
crătoare, nu mi se poate 
repara deranjamentul <fe-

\

cât Începând de luni, 20 
noiembrie, 1994.

în ziua de 28 nov, ora 
16, am dat un nou telefon 
şi ara solicitat să vorbesc 
cu masa de verificare de 
unde mi s-a comunicat că 
până la ora 19 se depla
sează cineva şi îmi repară 
telefonul. Nici în ziua de 
29 nov. 1994, până la ora 
10 nu s-a prezentat nimeni 
pentru repararea defecţi
unii.

Pe această cale Vreau 
sâ ii reamintesc conducerii 
Romtelecom că noi cetă
ţenii plătim 'anticipat în 
fiecare lună suma de 180 
lei, pentru anumite ser
vicii (în factură s-a în
scris servicii) pe care nu 
le onorează dşşl încasează 
în fiecare lună această 
sumă. Astăzi este a  4-a zi 
de când nu am folosit te
lefonul, dar cum S-a în
tâmplat ş | în alte cazuri, 
taxa de abonament, actual
mente 2080 de lei, © înca
sează fără să ţină. seama 
că nu pot folosi telefonul 
şi să-mi scadă sumele res
pective.

S.C. COMAT HUNEDOARA S.A.
Cu sediul în muaicipul Dev% str. 

Depozitelor, nr. 5, înmatriculată în Re
gistrul Comerţului la nr. 3 20/54/ 1991, a- 
vând codul fiscal 2111927.

NOTIFICA
tuturor beneficiarilor săi intenţia de ma
jorare a cotei medii de adaos comercial de 
la 9 la sută la 12 la sută, începând cu data 
de 3 ianuarie 1995.

Motivaţia majorării: creşterea nive
lului amortizării mijloacelor fixe, conse
cinţa aplicării H.G. 500/1994.

SOCIETATEA COMERCIALA „QUADRA“ 
S.R.L. DEVA

Str. Spitalului, nr. 17, tel. 616984
Vă oferă: la preţul producătorului.
•  Napolitane produse de S.C. „Victoria" 

S.A. Sibiu,
•  Cremă „Finetti^, Ia preţul importatorului.
•  O gamă variată de dulciuri, ţigări indi

gene şi de import- (92750)

Din factura pe luna 
octombrie mi-a scăzut su: 
ma de 327 de Iei cu men
ţiunea „Reglări sume". In 
factură nu se menţionează 
în ce lună s-a greşit. Deşi 
suma nu este mare, corect 
ar fi fost din partea So
cietăţii de Telefoane, o- 
dată cu menţiunea de resti
tuire, să-mi comunice ce 
bonificaţie de dobândă 
mi-a restituit pentru suma 
folosită de telefoane în 
mod ilegal. Astfel de re
glări s-au făcut şi în lu
nile august şi septembrie 
anul curent. Deci se gre
şeşte. Cine verifică?
_ Dacă facem o compara
ţie Intre o societate co
mercială cu foc continuu 
şi Romtelecom constatăm 
că şi aici există Un foc 
continuu, cu deosebire că 
conducătorii societăţilor co
merciale cu foc continuu 
iau'măsuri ca oamenii care 
deservesc agregatele să fie 
la serviciu, pentru repara
rea |n  orice moment a  u- 
nor defecţiuni ce apar pe 
parcursul procesului de 
producţie. Dacă nu iau 
astfel de măsuri ar pu
tea duce la pagube care 
pot fi imputabile condu
cerii societăţii. Spre deose
bire de cele arătate mai 
sus, în cazul telefoanelor 
pagubele le au cetăţenii.

PANTEDIMON BANCIU, 
pensionar Deva, veteran de 

război V

POŞTA RUBRICII

•  IOAN HALMAGIU — 
Băieşti,* nr. 173 —- Puii 
Chiar dacă „ la nivelul ofi
ciului de pensii s-a înţeles 
problema pe care © aveţi, 
fără să prezentaţi actele 
doveditoare solicitate nu 
vi se pot acorda drepturile 
de pensie cerute de dv. 
Trebuie să cunoaşteţi că 
prevederile legale care re
glementează acordarea U- 
nor drepturi băneşti sunt 
de strictă interpretare şi 
aplicarea lor nu este lă
sată ia latitudinea unUi 
funcţionar, acesta fiind 0- 
bligat să le aplice întoc
mai. (IX.)

•  IOSIF RADU — Peş- 
tişu Mare, nr. 59: PetttrU 
primirea pensiei pe luna 
decesului, pentru mama 
decedată, adresaţi-vă eu o 
cerere însoţită de un cu
pon de pensie şi o copie a 
actului de deces Oficiului 
de pensii din Deva. (IX.)

•  UN GRUP DE FE
MEI DIN BRAD — pentru 
care semnează BUTERCHJ 
ANICA: In cazul-muncito
rilor zllieri, perioadele de 
vechime realizată în muncă 
se exprimă in număr de 
zile efectiv lucrate. în ce
ea ce priveşte problema 
lipsei evidenţelor de per
sonal, aceasta este de com
petenţa conducerii socie
tăţii comerciale în cauză 
(I.L.)

•  MARIA FAUR — Ciun- 
gan|, nr. 87, .Jlfţb de Jot: 
Pentru obţinerea unul a- 
jutorfcănese ocazional este 
necesar să Vă adresai Con
siliului local din Vaţa de 
Jos, case, m  arm» «nor 
anchete sociale, « rjr COBI" 
petenţa să propună «B a
nelor in drept acordarea 
ajutorului pe care il soli
cită. (IX.)

aĵ idaîg»:idii|Wfci' .MaPiw;

S.C. „CONDOR** S A. DEVA 

K O T  I I  I C A R E
I
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S.N.C. „ŞERB" DEVA 

ANUNŢA

Firma SH1RAL Bucureşti, importator 
direct, prin magazinui nostru „Romarta", 
situat lângă Piaţa centrală Deva

OFERĂ:

ŢESĂTURI IMPORT JAPONIA

—  la preţuri avantajoase
—  într-o gamă diversă
— pentru ţinute de zi şi de ocazie 
-— cu o variată paletă coloristicâ
•  STOFE
•  MĂTĂSURI
•  DANTELE
•  CATIFEA
+  IMITAŢIE PIELE PIERSICĂ
•  STRETCH

EN GROS marfa se vinde la preţurile 
la care a fost importată (fără adaos comer-

NU UITAŢI: decembrie este LUNA 
CADOURILOR. Faceţi o bucurie celor 
dragi, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, 
cumpărând mărfuri din Magazinul „Ro
marta". întâmpinaţi Anul Nou într-o ţi
nută de ocazie nouă, elegantă şi modernă, 
pentru care magazinul nostru vă pune la 
dispoziţie materiale de calitate, având ra
finamentul şi fineţea specifică mărfurilor 
din Ţara Soarelui — Răsare. 

e Un personal competent, amabil şi o- 
perativ în servire este la dispoziţia cum
părătorilor, zilnic, între orele 9—18 şi sâm
băta de la 9 la 13.

Informaţii suplimentare la telefonul: 
618066.

VA AŞTEPTAM! (93452

S.C. ROMCAMION S.A. DEVA

Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, 
nr. 17.

_ Anunţă intenţia de majorare a tari- 
felor de transport marfă şi prestări servicii 
în medie cu 45 la sută,

Această majorare este impusă de creş
terea preţurilor la combustibili, anvelope* 
piese şi materiale, precum şi a influenţelor 
rezultate ca efect al reevaluării mijloacelor 
fixe, a majorării taxelor de teren, taxelor 
auto şi impozitelor.

Majorarea preţurilor se va aplica în
cepând cu data de 1. 01. 1995.

CONVOCARE
în vederea constituirii PARTIDULU1 

NAŢIONAL ŢĂRĂNESC la nivelul jude
ţului Hunedoara, foştii şi actualii membri 
şi simpatizanţi ai acestui partid sunt ru
gaţi să ne contacteze la tel. 612490.

PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC 
{ se deosebeşte de P.Hf.Ţ. —  C.D. prin sta 
tu t şi platforma program. (93466)

J privind intenţia de majorare a preţurilor şi ta -, 
|  rifelor la producţia industrială de semifabri-1
* cate şi prefabricate din producţie proprie, pre- J
|  cum şi la prestări servicii (transporturi, utilaje) | 
» urmare a majorării cheltuielilor de amortis- j 
|  mente conform Legii nr. 15/1994 şi a chelţuie- J 
| Iilor de întreţinere (şi majorării impozitelor şi i 
I taxelor locale). '
J S.C. „CONDOR" S.A. DEVA |
I Forma de proprietate: de stat
* Forma juridică: societate comercială
I Sediul: Deva, str. Avram Iancu, bloc II 3 I
!  Nr. Reg. Comerţ: J/20/93/199I \
|  Cod fiscal: 3364111 1
* BENEFICIARI, {
|  Agenţii economici şi persoane fizice
* . «

S.C. ALGEXIM 

PETROCOM S.R.L.

Comercializează prin magazinele din  :

•  DEVA, str. 22' Decembrie, nr. 76 
(vizavi de spital).

•  HUNEDOARA, str. Grădinilor, nr.
2 A (Lipscani).

—  Congelator 210 l — 560 006 lei
—  Congelator 160 l —  490 000 lei
—  Congelator 120 l — 400 000 lei
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ROM ANIAN

a m e r ic a n .

HUNGARIAN j 

JO IN T  VENTURE

Cel mai mare distribuitor en gros din ţară 
de îmbrăcăminte balotată import vest.

Vă oferă:
•  Sortimente de iarnă: saci de 10 kg.
•  Pungi cu haine nesortate, colectare ori

ginală: 5—15 kg. “
— Cantitatea minimă de vânzare 100 kg.
•  Baloţi nesortaţi: 300—500 kg.
Informaţii: CIuj-Napoca, str. Memorandu

mului, nr. 1.
Telefon: 064/194030, 116480 (luni — vineri: 

8—16).
Orar depozit: luni — sâmbătă, 9—16.

S.C. „POLIDAVA** S.A. DEVA 

Vă oferă, in regim en gros,
cu promptitudine, la preţuri avantajoase 

şl de calitate ireproşabilă, următoarele pro
duse :

•  biscuiţi (într-o gamă sortimentală di- 
. * versă);

•  Eugenia — Divertis — Crem cu arome
de banane, ciocolată, portocale, căpşuni;

•  sticksuri;
•  paste făinoase ;
•  tăiţei de casă.
Relaţii şi comenzi — zilnic, la sediul socie

tăţii, strada 22 Decembrie, nr. 257. la tele
foanele: 054/620712 şi- 621750; fax: 62H59.



•  Vând televizor co
lor diagonala 72 cm, 
4 difuzoare, unicat, so- 
biţă teracotă nouă, 

gata montată, transpor
tabilă, butelii ruseşti, 
acordeon, aparat foto 
Zenit. Informaţii.1 tel. 
661144. (93354)

•  Vând motor Diesel 
IFA 25, stare, bună, cu di
ferite piese de rezervă, preţ 
convenabil. Tel. 647185.

(2973)
•  Vând VW 1300, Gl.S,

înmatriculat, cu numere 
noi, negociabil, 2 500 080. 
Tel. 051/138009. (2430)

•  Vând apartament 3 
camere, Hunedoara, str. 
A. Xancu, 9/36, tel. 712231,

. . (2429)
•  Societatea Agricolă 

Buitureana (cartier Sui
turi) vinde baloţi paie grâu.

' (2433)
•  Vând căsuţă lemn 4x5 

m, vizibilă în faţă — 
dreapta Hala Obor Hune
doara. Tel. 613800. (93654)

Vând Opel Ascona, ca
roserie avariată, Bîrcea 
Mare Dinulescu Ion 
complex., (93398)
’ •  Cumpăr talon Audi 
80, anii 1982—1984, tel, 
671582, seara. (93386)

/ •  Cumpăjăm anti
chităţi : tablouri, mo
bilier antic, jucării, 

* «ceasUfi, porţelanuri, 
tel. 628716. . (93377)

•  SC Vi va vinde insta
laţii satelit cu antene alu
miniu, preţ 465 000 lei .-De-.' 
va, tel. 626265, 611764,

(93309)
/ •  Vând televizor-color 

Seny-Trinitron, tel. 611625.
(93400)

; 1 •  Vând magazin demon- 
tâbil din aluminiu, design- 
deosebit, unicat. Tg. Jiu;?* 
str. TUdor Vladimirescu, 
i*. 19, tel. *53/213589.

(93057)
•  Cumpăr Dacia break, 

an fabricaţie 1985, ofer 
2000 DM. Informaţii Sime-

ria,-str-. G. Sosbuo, nr, 46.?
(93664)

•  Vând Sâviem, Dacia,
Ari) 243., remorcă, motor 
tractor si Savierh, Telefon 
618245. : , (93379)

•  SC EI.ECTROMONTAJ 
„CARPATI- SA SIBIU — 
prin FILIALA DEVA, str. 
Depozitelor, nr. 25, vinde 
la licitaţie în fiecare zi de 
JOI, între orele 10- 12, ur
mătoarele mijloace f ixe: 
AUTOUTILITARA ARO 
243 — nr. circulaţie 21 HD 
1230 =  2 625 000 lei, fără 
TVA; AGREGAT SUDU
RA GST-500 — nr. inven
tar 405484 =  263 000 lei, 
fără TVA. Informaţii . la 
telefon 621551 ~ - * Deva.

(93384)

•  Declar nul certificatul 
eliberat de Direcţia Gene-

’ rală a Finanţelor Publice 
şi Controlului de Stat Hu- 
nedoara-Deva, înregistrat 
în Registrul de Stat sub nr. 
7649/25.07,1994 şi în Re
gistrul Societăţilor Comer
ciale sub nr. 1120/25.07,1994, 
fiind pierdut. (93378)

•  Pierdut legitimaţie de 
serviciu, pe numele Mateş 
Dorina Mana, eliberată de 
IE Deva. Se declară nulă.

(93390)
•  Pierdut CEC fila A16

078998, emisă de SC CAN
TINA CFR Simeria. Se de
clară nulă. (93394)

•  Pierdut legitimaţie 
serviciu, pe numele Cloş
ca Zoe, eliberată de Si
derurgică SA Hunedoara. 
O declar nulă. ■ *.- (24340)

•  Pierdut legitimaţie ne- 
văzători, seria 810725, pe 
numele Drăghici Dorina. O . 
declar nulă.

r t V W .  W W O’A W rtV A  ,

•  Rugăm e  cetăţea
nul din judeţul Hune-' 
doara care a transpor
tat în data de 17 mai 
1994 din rază saţului 
Begheiu Micţ jud. Ti

miş, până la Timişoara, 
Spitalul Judeţean, o 
persoană accidentată, 
să sune la familia De- 
jica — Făget, telefon 
056/340736. ■ ■ * (93385)

V W M V W W W ^W A V

•  Ferma 4 Deva anga
jează cioban. Informaţii la 
612505. (93472)

•  Societate caut asociat

JOI — 8. 12. 94

: 15,00 V ideotext: •
preţurile la Bursa de 
Mărfuri 'Timişoara •  mi
ca publicitate •  anunţuri 
diverse ; 17,00 Observator 
— Antena 1 ;  18,00 A 
V-a Conferinţă a Asocia
ţiei Patronale şi Profe
sionale a Gospodăriei Co
munale şi Locative din 
România (Deva — 7*9 dec. 
t994) —■ dezbatere în  stu
dio';' 19,00 Film artistic : 
„Pantera roz loveşte din 
nou" ; 20,30 W orldnet:
Lupta împotriva stresu
lui.

JOI, 8. 12 1994

9,00 Emisiunea din sea
ra precedentă (reluare);
15.00 Videotext publicitar;
18.00 Deschiderea emi

siunii; 18,05 -Desene, ani
mate „Peter Pan"; 18,25 
Avanp remiera filmelor ;
18,30 Film documentar 
„Ingineria genetică‘1; 18,50 
Publicitate Devasat; 19,00 
Film s e r i a l „ C a s a  din 
prerie", ep. 82 ; 19,50 Clip 
VIVA; 20,00 Raff Show- 
Emisiune de Anca Fusa
riu şi Radu Nicolae; 21,00 
Film serial „Vegas", ep. 
41; 21/30 Clip VIVA; 22,00 
Radiografie britanică; 22,30 
Film artistic „Verdict fi
nal"; 24,00 In miezul lu
crurilor. Emisiune de Car
men Bendovski; 0,30 Vi
deotext publicitar.
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Z ia r editat d «  S .C . „C U V Â N T U L  LIB ER " S  A . D E V A  
J/20/S 1871891 C o n t307050801 B .C . D eva. Cod fiscal 2116827  
(Deva. Str. 1 D ecem brie,35  jud. H unedoara,Teletoane:611 2 7 5 / 
6 1 2 1 5 7 :6 1 1269;625904fax618061 . Consiliul de attm m straţle:'' 
Dumitru G heonea -  preşednte. M inei Bodea, V lrgll Crtşan. 
T lberiu  Istrate, N lco fâe T lrco b  - adm lrtstrato rl. În treag a  
■răspundere pentru conţi nu tulartlc(3lelapubilcateopoart&  autorii 
acestora. Ţ ipen ii axecutat la  Ş p . „P O LID Ă V A * S A . D E V A

jid^VîlfepbZiţ'^ri grbs, de
ţin spaţiu. Brad, 650897. "

• (93660)
•  MAGNUM ' ■ Const. 

Serv. Brad execută trans
porturi -marfă şi persoane 
cu microbuze Rettâulţ* şi 
Peugeot; 1,5 tone, în ^ a ră  
si străinătate. Tel. 054/ 
651663. ' (92269)

•  SC Avicola SA 
Deva, Restaurant Bu
levard, organizează re
velion.'înscrierile se 
fac zilnic. Informaţii 
la tel. 613401. (93388)

* SG Brutăria Neamţ 
Import Export, str, 
Mihai Viteazul, nr. 32, 
Deva, 614647, angajea
ză brutari cocători 
bărbaţi. Stagiul mili
tar satisfăcut. (93395)

•  Restaurantul Cu
pola,- situat în str. N. 
Iorga, Deva, vă invită 
să petreceţi revelionul 
1994—1995. Informaţii 
la tel. 637666. (93353)

COM EM ORĂRI

•  Părinţii anunţă împli
nirea a trei ani de când 
a încetat să mai .bată ini* 
ma scumpei noastre fiice

«. Astăzi se împlinesc 
doi ani - de la despăr

ţirea de scumpul nostru 
fiu, frate, cumnat şi 
unchi

VIOREL* MARIŞ
Nu te vom uita nicio
dată. Familia 1 Iorda- 
che. ’ - (93389/91)

•  A doua toamnă îşi 
aşterne covorul de 
frunze veştede peste 
lespedea rece a mor
mântului iubitului nos
tru sot si tată

VIOREL MARIŞ 
Dorul, lacrimile şi du- 

~ rerea ne vor călăuzi 
mereu de-a lungul vie
ţii. Nemângâiaţi pen
tru totdeauna, păstrăm 
vie în sufletele noastre 
amintirea lui. Urina şi 
Ciprian Mariş. (93668)

•  Bunul şi inegala
bilul meu nepot

VIOREL MARIŞ 
nj-a părăsit - pentru 
totdeauna, in urmă cu 
doi ani, lăsând in ini
ma mea, împietrită de 
durere, un gol de ne
înlocuit. Odihneascâ- 
se în pacel Unchiul 
Cornel Rotea. (93668)

•  O frunză de 
toamnă, o lacrimă stri
vită între gene,* o d u -. 

•iOasâ şi îndurerată â - '
ducere' aminte înso- 

- ţese scurgerea- a doi 
ani de Ia incredibila 

; despărţire de . regreta
tul nostru prieten şi 
nas : .

r VIOREL MARIŞ 
; Odiimă /veşnică ; dra- • 
glii nostru! Familia, 
Pandurii. (93668)

D E C  E S E

...•M ulţumim cej.or 
care au fost alături 
de nor la pierderea iu
bitului nostru soţ, ta
tă şi bunic,

Dr. LUCIAN 
TOMESGU 

Familia îndoliată.
(2432)
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•  casă, curte şi grădină situate în 
Vălişoara, nr. 13

•  casă, curte şi grădină situate în 
corn. Certeju de Sus, sat Săcărâmb, nr. 208

Licitaţia va avea loc în data de 13 de
cembrie 1994, ora 9, la sediul Judecătoriei 
Deva, Birou executor judecătoresc.

Informaţii suplimentare, Credit Bank. 
tel. 611853.

S.C. GIURGIU S.N.C. HUNEDOARA 

Str. Aleea Oborului, nr. 19

Vă oferă haine second bând de iarnă im
port OLANDA, de cea mai bună calitate, la 
preţul de numai 2 dolari/kg. \

Preţurile se calculează la cursul oficial al 
zilei şi include TVA. ' .

Aşteptăm comenzile dv zilnic între orele
9-—17.*

Informaţii detailate Ia tel. 054/712339.

S.C. „CONDOR« S.A. DEVA

. CU . sediul în groşul Deva, jud. Hvjie 
doara, str. Avram%tritu, Hoe H 3, anunţă 
lansarea de oferte pentru ocuparea postu-' 
lui de

•  MANAGER
în conformitate cu prevederile Legii nr. 
66/1993, a contractului de management, 
a normelor metodologice de aplicare a 
acesteia, precum şi a normelor metodolo- 

i gice ale F..P.S. şi F.P.P.
> Relaţii la telefoanele: 054/612060,

611960, int. 139.

\ ANGAJĂM VÂNZĂTOARE
ţ ■ Magazin alimentar Deva, str. Gh. 
|  Doja, 17, 620998. (93468)

\ SOCIETATEA COMERCIALA 
,,MARMOSIM“ S.A. SIMERIA 

Str. Cuza Vodă, nr. 24.
 ̂ Angajează topograf, inginer sau teh 
 ̂ nician.
\ încadrarea şi salarizarea se fac în 
\ conformitate cu prevederile contractului ţ 
S colectiv de muncă. ' ‘
\ . Informaţii suplimeiitare }a"biroul PIS 
S al societăţii, tel. 660851, interior 22. .

j ............... ......................... • - - v . , , 3 ..
j S.C. ROMEUR- S.R.L.
|  Cu şedîid 'în Oradea; Piaţa Îndopen- 
' denţei, nr. 47—-49 (Centrul Civic}.

Ât

I.ILIANA OLARAŞU
Fiica, sora, cumnatul şi 
nepoţii. Lacrimi şi flori 
presărate pe mormântul 

.său. Sub o piatră de gra- 
nit/Stă un suflet . bun si 
blând. (93371)

’ ” ”  —  » « »  »

I BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI I 
' ROMANESC1 S.A. j

CREDIT BANK '
SUCURSALA JUDEŢEANĂ I

HUNEDOARA — DEVA j
Cu sediul în Deva, bdul Decebal, bl. * 

8, vinde la I

VINDE. DIN STOC
Ulei comestibil dublu rafinat- din 

Ifloareă soarelui, la preţul de producător, 
îastfel:

■— la schimb de ambalaj (sticla de 
0,5 l) —  890 Ici/sticlă

—  vrac (vărsat) la preţul de 1720 lei1 
kg. ' ; ‘ ’ * - ' :

Informaţii la sediul firmei sau tel.: 
i059(103768; 163767 sau fax: 059/136&09
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prin magazinul „CENTRAU1 din Orâslie, 
str. N. BâlceŞcu, nr. i. telefon 64T490 :

lf« LEI FRIN 
CASA DE AMANET

x.i B S l

•  TELEVIZOARE COLOR NEI (diagona
lele 37, 51, 54, 72 cm), cu şi fără teletext, te
lecomandă. garanţie 3 ani;

•  TELEVIZOARE ALB-NEGRU, Siriust 
Diamant, Sport (garanţie un an);

•  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE „Arc
tic" (garanţie un an);

•  ARAGAZE cu 2, 3, 4 şi 5 ochiuri (pro
duse la Satu Mare) ;

•  MAŞINI DE SPĂLAT „ALBA-LUX* şi 
.AUTOMATIC" (garanţie un an);

•  CENTRALE DE ÎNCĂLZIRE PE GAZ;
•  COSMETICE;
•  ALTE PRODUSE electronice şi electro- 

casnice : filtre cafea, râşniţe de cafea, mixere e- 
Iectrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, boi
lere pe gaz, plite pe gaz, butelii aragaz etc.

GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI I
Produsele se vând şl cu

PLATA IN RATE ■ti

In judeţele Hunedoara şi Alba.


