
Se împlinesc astăzi cinci ani da: 
când la Timişoara s,-a aprins flacăra 
REVOLUŢIEI ROMANE.

In spatele cortinei de fier, „revo
luţiile de catifea“ făcuseră să cadă, 
rând pe rând, regimurile totalitare. 
Mai rămăsese România — reduta 
totalitarismului cu cea mai crânce
nă dintre dictaturile unipersonale, 
aliată la putere. Paranoia ccauşistă 
se agăţase de ea cu ghearele şi cu 
dinţii, cu preţul sacrificării unui 
popor întreg. Au încercat să-l iste- 
rizeze prin propagandă, să-l înfri
coşeze prin teroare, să-l domine prin 
înfometare şi frig. N-au reuşit! Ştie 
românul să sufere şi acceptă sacri
ficiul suferinţei, dar atunci când 
are de apărat o cauză dreaptă sau 
sfântă.

Pentru căderea celei mai crân
cene dictaturi, pentru măturarea de 
pe scena istoriei sale a totalitaris
mului de împrumut, el era sortit, 
spre deosebire de alţii, să plătească 
tribut de sânge. L-a plătit cu viaţa

Iţ i m u l ţ u m im ,
TIMIŞOARA!

unor generoşi fii ai săi — tineri —, 
care au stat cu piepturile goale in 
faţa mitralierelor, trecând în ne
murire cu strigătul pe buze: „Vom 
muri, dar vom fi liberi“.

A început pe 16: decembrie 1989 
la Timişoara. Pe morţii de glonţ al 
Timişoarei, care au căzut în zilele 
următoare lui 16 decembrie, i-au 
ars, iar cenuşa le-au împrăştiat-o 
în canale. Zadarnic. Strigătul „Azi 
în Timişoara, mâine-n 'toată ţara", 
s-a întins ca pârjolul. în  ’4 zile a 
cuprins inima ţării, unde alţi ti
neri aveau să cadă sub secerişul 
morţiu După aceasta, totalitaris
mului şi dictaturii unipersonale îi 
mai rămăseseră puţine ore de tră
it. La-a sunat ceasul în după-amiaza 
zilei de 22 decembrie 1989.

îţi mulţumim Timişoara că ai daţ 
semnalul, că ai aprins flacăra, că 
ai fost prima care şi-a jertfit fiii!

în cei cinci ani care au trecut de 
la acele ore şi zile eroice ale Ti
mişoarei, ale Revoluţiei Române, au 
curs fluvii de vorbe şi de cerneală: 
despre epocalul eveniment al aces
tui sfârşit de secol şi de piileniu 
în România. S-a Vorbit şi s-a scris 
despre scenarii şi amestec străin, 
despre trădarea revoluţiei şi vânza
re de ţară. Adqyărul îl va stabili isto
ria. Cert este că Revoluţia au iăcut-o 
românii. Şi dacă mersul de atunci în
coace pe drumul rclormei şi al econo
mici de piaţă ne-a tost şovăitor sau 
poticnit, sunt multe de spus şi nu se 
cade a ii spuse la un moment ani
versar.

Să ne rememorăm deci numele 
eroilor şi să vărsăm o lacrimă pe 
mormintele în care odihnesc ei sau 
poate numai amintirea lor; ca în 
cazul eroilor Timişoarei!

ION CIOCLEI
l

Îngh eţ  a r t ific ia l  In  m i n e r i t  ^ /
Marţi, Prefectura judeţului Hunedoara a fost^ţtinwi^i 

unui nou dialog între reprezentanţii minerilor d in ^ â ^  
drul RAG Deva şi prefectul judeţului Hunedoara, dl irig  ̂
Georgel Răican.

Nemulţumirile minerilor merg, în linii mari, pe două 
canale: revendicări de ordin general, care vizează scă
derea continuă a nivelului de trai, dată de creşterea 
-preţurilor, politica fiscală mare, precum şi dificultăţile 
specifice prin care trece acest sector deosebit de impor
tant al economiei naţionale.

Nu neapărat un bilanţ al greutăţilor din acest an, 
dar ca un factor extrem de grav, blocajul economico- 
financiar, acest îngheţ artificial din minerit şi nu numai, 
a creat mari probleme începând cu sfera de producţie şi 
desfacere, până la cea a întârzierii plăţii salariilor şi 
drepturilor băneşti. în prezent, la nivelul RAC Deva, suni 
de încasat 36 de miliarde de lei, de plătit 59 de miliarde 
de lei, iar ponderea dobânzilor se ridică la suma de 13,7 
miliarde de lei.

La întâlnirea despre care relatări, o problemă im
portantă pusă în discuţie a . fost şi cea a reconversiei 
forţei de muncă.

S-a solicitat, de asemenea, un dialog cu aleşii hu- 
nedoreni, pentru a fi informaţi cu marile şi gravele pro
bleme care stau în faţa minerilor din cadrul unităţilor 
aparţinătoare Regiei Autonome a Cuprului Deva.

CORNEL POENAR

.C ă lu ş e r u l  

t r a n s i l v ă n e a n "
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Cu bucuria generată de 
actul de cultură auten
tic, azi şi mâine, la Ho- 
şbrod şi Orăştie, se des
făşoară, în organizarea 
Inspectoratului Judeţean 
pentru Cultură şi Cen
trului Judeţean al Crea
ţiei Populare, ediţia a 
XXVI-a a Festivalului 
interjudeţean „Căluşerul 
transivănean". Şi-au a- 
nunţat participarea for
maţii din judeţele Alba, 
Arad, Timiş, Caraş-Se- 
verin, Biştriţa-Năsăud, 
Olt, Hunedoara.

Manifestarea îşi pro
pune un scop generos — 
păstrarea şi transmiterea 
peste generaţii a unui b- 
bicei şi joc bărbătesc de 
mare profunzime idea
tică, dar şi extrem de 
viguros, care a umplut 
întotdeauna cu revărsa
rea sa de frumuseţe şi 
specificitate sărbătoarea 
Crăciunului hunâdorean. 
Venirea colindătorilor — 
căluşeri era aşteptată • 
cu nerăbdare, cu emo
ţie de locuitorii sate
lor, dornici să fie gaz
de cât mai bune pentru

a nu se face de ruşine. 
Unui asemenea dezide
rat căutau să îi răspun
dă şi căluşerii, afişând 
permanent frumuseţea 
costumului împodobit cu 
tricolor, dar şi mân
dria de a pătrunde in 
ceata de căluşeri — 
somn al acceptării de că
tre comunitate a matu
rităţii lor.

Sperăm ca acest lu
cru să-l dovedească for
maţiile de căluşeri hu- 
nedorene în cadrul. în
trecerilor de Ia Boşorod 
şi Orăştie. Ne gândim 
la cele din Geoagiu, 
Komos, Mărtlneşti, Orăş- 
tioara de Sus, Beriu, 
Turdâş, Boşorod, Balşa, 
Bretea Română —  cei 
mai -buni • din judeţ. 
Duminică, la Orăştie, 

va avea loc şi o paradă 
a dansului şi portului 
popular, iar după între
cere se vor înmâna mult 
râvnitele trofee şi pre
mii ale festivalului. Suc
ces tuturor — formaţii 
şi organizatori 1

MINEI, BODEA
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•  Pomi de Crăciun.
Ocolul Silvic din Orăş
tie pune la dispoziţia ce
tăţenilor, acum în pra
gul sărbătorilor de iarnă, 
peste 700 pomi de Cră
ciun, la preţuri cuprin
se între 2300—5000 Iei/ 
buc. Aşa cum ne-a in
format dl Nicolae Pascu, 
şeful acestui; ocol, vân
zarea pomilor se face 
zilnic, direct de la se
diul unităţii, pe str, Gh, 
T.azăr, nr. 6. (I. V.).
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O ÎNTREBARE PE  ADRESA
PRIM ĂRIEI DEVA j

i
„Când şi cine va construi un cămin de bătrâni 

şi în Deva?" — întreabă dl Aurel Teuşan, din Deva, j 
str. 22 Decembrie, blocul 42, apartament 28. Şi con- j 
tinuă; „S-au licitat terenuri pentru tot felul deT con
strucţii pe raza municipiului, numai de un cămin ! 
pentru vârstnici nu se vorbeşte. Să dea Dumnezeu j 
să îmbătrânească şi cei din conducerea Primăriei,' 
că poate îsi vor aminti si de o astfel de construc- I 
ţie“. ' '

•  Bine-ai venit, „C-ri- 
nu*e“! Miercuri, 14 de
cembrie, înaintea meciu
lui de fotbal Israel — 
România, hunedorenii au 
avtit bucuria sâ vadă e- 
voluţia pe micul ecran a- 
celui mai tânăr ansam
blu folcloric hunedorean 
— „Crinul'V al Direcţiei 
judeţene de telecomuni
caţii. La chemarea de 
taragot a inegalabilului 
Pera Bulz, ecranul a fost 
pe rând populat de so
liştii Ana Banciu, Ileana 
Rus, Elena Evsei, Ovidîu 
Blidar, de taragotistol 
Ionel Goza, de dansato
rii din ţinutul pădure-

Gasa de Cultură a. mu
nicipiului Deva a deve
nit sâmbătă, înainte de 
prânz, neîncăpătoare. 
Copii, părinţi, dascăli şi 
invitaţi au vizionat un 
reuşit spectacol—carna
val prezentat de micuţii 
ori mai marii artişti al 
şcolilor, Clubului Copii
lor şi Grădiniţei germane 
— din Deva, de Ansam
blul „Silvana". Este a 
treia ediţie a manifes
tării, închinată zilei de 
12 decembrie, z i u a  
UNICEF, organizată cu 
sprijinul Asociaţiei româ- 
no-franceze „Fradev", al 
Prefecturii judeţului şi a 
numeroşi sponsori, pro
gramul fiind în acelaşi

Bucuriile copilăriei.
timp o sărbătoare a po
mului de Crăciun.

După ce orchestra Li
ceului de Artă, dirijată 
de prof. Ionel Stoica, a 
interpretat cu măiestrie 
uvertura la opera „Prin
ţul Carnavalului1', fă
când să vibreze de emo
ţie sufletele sensibile, 
şi-au făcut apariţia pe 
scenă măştile, care au 
însoţit programul pe 
întregul parcurs. Fante
zia, îndemânarea, hăr
nicia şi truda părinţilor 
şi profesorilor care au 
creat costumaţiile —

între care s-au remarca* 
frumoasele prinţese care 
au adus cu ele albul 
imaculat şi argintiul ier
nii, dar şi scufiţele roşii, 
moţăneii şi pisicuţele, ţt- 
găncuşele, ieduţii, „Moş 
Crăciun" ori „Tortul de 
f riscă" şi multe alte 
măşti, dar nu în ultimul 
rând mititelul Charles 
Chaplin — au fost răs
plătite cu aplauze.

Cântece şi poezii de
spre Moş Crăciun şi 
bradul mereu verde au 
prezentat micuţii de la 
Grădiniţa germană. îm

preună eu talentaţii e - ; 
levi al corului , Liceului 
de Artă, condus de prof. 
Onuţanu, micii dar şi \ 
marii spectatori au dat; 
glas frumoasei colinde 
„Moş Crăciun cu plete 
dalbe", pentru ea apoi 
fetiţe şi băieţi de la 
secţia maghiară a Şcolii: 
Nr. 3 să ne poarte minu
te în şir în minunata 
„lume a basmului".

Asemenea unor pescă
ruşi în zbor, 12 gim
naste de la Şcoala Spor
tivă 7, costumate în 
bleau-alb, au încântat

ESTERA ŞINA
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•  Reîntâlnire peste 
timp

•  Câinele care nu 
latră...

•  981 ne informează 
şi recomandă

fi z /
O *_______ ş

A Z I

nilor. Bine ai venit în 
viata noastră, „Grinule1!
(i. e.).

•  Servicii. Anul aces
ta, populaţia oraşelor De
va, Simeria, Gălan, Ha
ţeg şi a şapte comune 
cărora RAGGL Deva Ie 
face în totalitate sau nu
mai parţial servicii de 
gospodărie comunală şi 
locativă au beneficiat 
de servicii în sumă de 
peste 14 miliarde de lei, 
ceea ce înseamnă o me
die pe locuitor şi an de 
circa 91000 lei. (I. O.),

•  Club de culturism.

In sala mică a Casei de 
Cultură din Orăştie, s,a 
deschis recent un club 
de culturism şi gim
nastică aerobică. Iniţia
tiva deschiderii acestui 
club aparţine S.G. CLUB 
DARIAN SPORT PREST 
S.R.L., al cărui patron 
este tânărul inginer «A- 
drian Sava. Deşi se află 
la începutul activităţii 
sale, clubul este frec
ventat zilnio de un mare 
număr de tineri şi chiar 
de persoane mai in 

• vârstă. (I- V.).

•  Se împarte pămân

tul. Aplicarea Legii fon
dului funciar se apropie 
de final şi în comuna 
Rapoltu Mare. Din dis
cuţia avută cu dl Octa- 
vian Roman, primarul lo
calităţii, am reţinut că 
în satul Foit acţiunea 
s-a încheiat, iar în Bo- 
bîlna se apropie de sfâr
şit. La sediul consi
liului local se află însă 
un important număr de 
certificate de proprie
tate neridicate. (Tr. U.).
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Au trecut 349 de zi- ?
le din an ; au rămas) 
numai 16; î
125 de ani de la inau-1 
gurarea clădirii Uni- *
versităţii Bucureşti \
(1869); l
1770. S-a născut LUD- /

. ţ WIG VAN BEF.THO- 1
{ VEN (m. 1827), ge- ţ
} nial compozitor ger- i
1 man; )
i •  1883. S-a născut ia \
â Timişoara KOS KA- l
]  ROLY (m. 1977), scrii- J
j tor de naţionalitate »
{ maghiară din Romă- ţ
l n ia; i
1 •  1891. S-a stins din /
I viată ION IONESGU \
I DE LA BRAD (n. i
/ 1818), agronom, eco- ■
ţ nomist şi statisti-
1 cian român;
l •  1921. A murit CHAR- 
1 LES CAMILLE SAINT 
\ SAENS (n.
j compozitor şi
J nist francez.

!
1835), |



Da, clipele dinaintea u- 
rtei sărbători sunt întot
deauna încărcate de e- 
motie, de febra pregăti» 
rilor. E dorinţa sinceră 
a fiecărei gazde ca totul 
să fie perfect, iar invita» 
ţii să se simtă bine 
pentru a fi părtaşi ia e- 
moţie. Aniversarea Li
ceului „Aurel Vlaicu" 
din Oră,ştie, care îm
plineşte 75 de ani de 
ia înfiinţare, este un 
asemenea moment de săr
bătoare, chiar dacă lu
crările de reparaţii nu 
vor fi terminate. Vor 
rămâne schelele ridica
te, dar sărbătoarea va 
fi în sufletele ' oameni
lor, ale profesorilor, e- 
levilor şi fOştjlor elevi 
care acum revin in şcoa
la ce i-a format, după 
ani şi ani de peregri, 
nări prin meandrele 
vieţii. Pentru cei care 
s-au dus pentru tot
deauna de lângă noi se 
va oficia o slujbă, reli
gioasă de pomenire. Cei 
prezenţi se vor reuni 
într-o întâlnire a ge
neraţiilor, prilej de re
cunoaştere, de îmbrăţi
şări, de depănat amin
tiri-
■ Pe rând şi cu o anu
mită evlavie se vor

PESTE TIMP
parcurge coridoarele Si 
sălile liceului, vişitân- 
du-se expoziţia docu
mentară care le va rea
minti desp» trecerea 
lor prin instituţia m  
frontispiciul căreia ae 
află patronul liceului — 
Aurel Vlaicu, aflat ţi 
pe Tabla de Onoare, a- 
lături de alţi doi acade
micieni — David Prodan 
şi Ioan Baciu- Un sim
pozion va aduce in a- 
tenţie „Evoluţia învăţă
mântului românesc în 
ţinutul Praştiei — oa
meni şf fapte“.

Festivităţile vor con
tinua a doua si cu un 
Te Deum la bustul lui 
Aurel Vlaicu, din faţa 
liceului, cu dezvelirea 
unei plăci comemorati
ve, amintind de eveni
mentul aniversar! CU 
vernisarea unor expozi
ţii, o şedinţă festivă şi 
un program artistic. Var 
fi clipe unice, tFăite cu 
cea mai mare intensi
tate, iar la plecare sun
tem siguri că fiecare va 
spune în gând; „La 
mulţi ani, liceu al nos
tru l“ Să te revedem 
peste ani mereu tânăr, 
prin generaţiile care 
ti-au trecut pragul t

MINEL BOBEA

LA GEOAGIU, Puterea se Implică
in

Comuna Geoagiu. Aici. 
au existat trei unităţi ale 
fostei agriculturi socia
liste — în Aurel Vlaicu 
şi Cigmâu. Iată două 
considerente, cel puţin, 
ce argumentează comple
xitatea aplicării Legii fon
dului funciar. Acţiunea s-a 
încheiat în satele Gel» 
mar şi Gigmău şi se 
apropie de finalizare 
în Aurel Vlaicu. Ru
gat să prezinte stadiul 
în care se află punerea 
in posesie a celor ce au 
dreptul Ia pământ, dl Cor 
nel Ignâ, primarul loca
lităţii, opina:

—» Ne aflăm în etapa 
când se pun la punct lu
crurile între vecini şi nea
muri.

—> Adică ?
— Pământul este, prac

tic, împărţit, numai că 
sunt situaţii când moşte
nitorii nu se înţeleg, iar 
unii intră în terenul ve
cinilor. Estg treaba justi
ţiei să soluţioneze aceste 
cazuri.

In perioada (i—8 de
cembrie a.c., îa Cluj- 
Napoca a avut loc cel 
de-al 111-lea simpozion in
ternaţional „Actualităţi 
practice în diabetologie'1, 
la care au luat parte ca
dre medicale de profil, 
universitari din ţară şi 
clin străinătate, academi
cieni, preşedinţi ai aso
ciaţiilor de diabet din 
ţară etc.

Activitatea ştiinţifică 
s-a desfăşurat în plen şi 
pe trei secţiuni de lucru, 
in cadrul cărora s-a a- 
bordat o problematică in
teresantă, de strictă spe
cialitate, privind noută
ţile de ultimă oră în 
domeniu. S-au - prezentat 
interesante comunicări 
ştiinţifice din care a re
zultat faptul că ştiinţa 
domeniului face progrese 
vizibile pe zi ce trece. 
S-au obţinut diverse ti
puri de insulină mai bune, 
mai eficiente şî care co
respund în măsură mai

— Cum lucrează cei ce
se ocupă de măsurarea 
pământului ?

— Avem trei domni de 
la O.C.Q.T. Seva — 
dnii Dorin Costea, Iulian 
Ghiţă şi Qvidiu Pan — 
care lucrează eu multă 
răspundere şi profesionâ 
lism.

La Geoagiu, -mai exact 
la Aurel Vlaicu, s-a În
registrat o situaţie mai 
deosebită. Pupă al doilea 
război mondial, cei ve
niţi dc pe front au fost 
împrop-ieţăriţi cu pământul 
luat de la şvabi, La a 
pariţia Legii 18/1991," şva 
bii au cerut să li se 
înapoieze terenul. Im- 
proprietăriţii revendicau 
şi ei acel pământ. Pri
măria a organizat o in 
tâlnire între cele două 

; tabere şi s-a ajuns la con
cluzia ca şvabii să-şi reia 
pământurile ce le-au avut 
cândva. Astfel că ambele 
tabere, români şi şvabi, 
sunt mulţumite.

TRÂIAN BONDOR

mare bolji diabetice. Pe 
asemenea, s-a spus că în 
SUA deja se foloseşte 
„pilula minune" care re
glează funcţiile metaboli
ce .ale organismului, dia
beticul putând -mânca ori
ce dacă în prealabil a

Se- spune ei, de obicei, 
câinele care latră nu 
muşcă. Aşa este. Gând 
aude lătrat de câine, o- 
mul ori se fereşte din 
calea animalului ori pune 
mâna pe un obiect cu 
care nu-1 lasă să se a- 
propie. Ce se întâmplă 
însă cu câinii care nu 
latră 7 Ăştia ajung, în 
multe cazuri, să te înha- 
ţe de cracul pantalonilor, 
de marginea fustei sau 
cine mai ştie de ce. Cel 
ce nu latră stă pitit după 
colţ sau Intr-o tufă şi 
sare asupra ta, când nici 
cu gândul nu gândeşti.

Vorbim de câini, dar fi 
printre oameni sunt destui 
indivizi cu astfel de apu
cături. îmi spunea un 
amic i „Am avut «a mu
safiri pe băiatul ce tră
ieşte departe de noi, îm
preună cu nevastă-sa şi. 
fiul fer» Au stat la mine 
vreo trei săptămâni, Am 
neglijat, fiindcă n-am 
ştiut să-i anunţ la Aso
ciaţia de legata ti m  să 
fie şi ei puşi Ia plata 
întreţinerii. Un vecin de 
palier însă, fără să vină 
să-mi atragă atenţia eâ 
am greşit «=> un om pe

CARE NU LATUL
care-1 ştiam foarte de 
treabă, un vecin ideal — 
s»a dus şi m-a turnat...4'

U» alt apropiat ‘ ml-a 
relatat: „Fetiţa noastră 
şi-a sărbătorit majoratul 
şi a invitat la această 
festivitate colegi şi cole
ge. S-au disţrat tinerii, 
Intr-o sâmbătă, până pe 
la ora unu şi ceva din 
noapte, A treia si, deci 
luni, a sunat la uşa 
noastră poliţistul de sec
tor şi mi-a atras atenţia 
eă am tulburat liniştea 
cartierului. „De unde ştiţi?'4 
— l-am întrebat. „A de
pus un locatar din blo
cul de vizavi o  reclama- 
ţie“. „N-am întrebat care 
anume, dar li ştiam pe 
toţi cei ce locuiesc în 
blocul vecin, oameni Unul 
şi unul, ba cu unii dintre 
ei eram oarecum prie
ten".

Tot un amic m*-a Zis i 
„Am un coleg de servi
ciu, pâinea lui Dumnezeu 
Al» alta. Harnic, săritor, 
sincer. Ne înţelegeam a-
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In perioada şoşonului 
rece din acest an, până 
la această dată, pe teri* 
ţoriul judeţului nostru au 
izbucnit 16 incendii şi 
începuturi de incendii.

Au fost afectate 6 gos
podării cetăţeneşti, 4 
mijloace de transport, g 
unităţi comerciale, 3 
instalaţii industriale şi 
un - magazin de mobili

Principalele cauze ge
neratoare ale acestor 
evenimente au fost:
scurtcircuite electrice la 
instalaţiile de iluminat şi 
la cele auto; focul des
chis nesupravegheat; 
lucrări de sudură; efect 
termic datorat unor so
be metalice sau frâne
lor de ia autovehicule 
defecte; coşuri pentru
evacuarea fumului şi al
tele.

Un eveniment aparte
a avuţ loq în municipiul 
Petroşani, cartierul Sa
lă truc, în locuinţa lui 
Păşeiuga Aurel, de 60
ani, care, înainte de. 
culcare, a introdus lem-: 
rie în soba metalică, 
amplasată în apropierea 
patului. Incendiul care 
ş-a declanşat a dus la 
decesul susnumitului, la 
distrugerea bunurilor din

locuinţă.
Informăm cititorii că 

în această perioadă. I»
afara cauzelor enunţate 
mai sus, se pot mani
fest» şi altele, cum 
sunt:

folosirea neeores- 
punzătoaro a instalaţii
lor de încălzire (sobe 
metalice, reşouri, radia
toare etc.);

-= afumătorii improvi
zate şi nesupravegheate;

— cenuşă cu jăratic 
aruncate la întâmplare 5

— instalaţii electrice 
cu defecţiuni şi impro
vizaţii ;

— nesupravegherea pro
ceselor tehnologice;

—- neglijenţa fumăto
rilor ;

— jocul copiilor cu 
focul;

instalaţii cu de
fecţiuni, lumânări etc., 
folosite la împodobirea 
pomului de Crăciun.

Să ne abonăm la re
vista de educaţie anti- 
incendii „Pompierii Ro
mâni",- pentru anul 1995, 
Preţul abonamentului pe 
un trimestru — 3000 de 
lei, plus 12 lei taxa poş
tală. Termen pentru tri
mestrul I 1995 — 19 de
cembrie a.c.
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ultimii doi. ani în obţi
nerea analogilor insuli- 
nici a căror valoare prac
tică urmează a fi preci
zată în studii viitoare. Lu
mea medicală, ca de alt
fel şi bolnavii de diabet, 
aşteaptă pancreasul ar

DIABETUL IN ACTUALITATE
înghiţit o asemenea pi
lulă, care este indicată în 
egală măsură şi omului 
sănătos. Interesantă ni 
s-a părut afirmaţia prof. 
dr. Gheorghe Băeanu, de 
la Timişoara, care spu
nea că va veni şi acel 
timp când vom măsura 
diabetul rapid, precum tem
peratura corpului cu un 
termometru, şi vom şti 
imediat ce măsuri să luăm 
pentru reglarea şi chiar 
vindecarea lui.

Nu lipsite de interes 
ni se par cercetările din

tificial miniaturizat . şi 
implantabil, care ar re
zolva, poate, multe din 
neajunsurile sistemelor ac
tuale de administrare a 
insulinei. Niei medieaţia 
orală, pentru diabetul ds 
tip II, nu este mai pre
jos. Un exemplu conclu
dent fiind medicamentul 
Diaprel, care menţine un 
excelent control pe ter
men lung, 24 ore, al 
glucozei în sânge, cu 
administrare de numai 
două tablete pe zi (în 
cazuri severe pot fi pre

scrise trei sau chiar patru 
tablete pe zi); limitează 
ritmul aterosclerozei, nor
malizează metabolismul 
prostaglandinio şi creşte 
activitatea vasculară, fi- 
brinolitica, aceasta in
fluenţând pozitiv evoluţia 
retinopatiei diabetice.

Pe toată durata sim
pozionului, principale com
panii farmaceutice au 
expus în cadrul unor 
standuri realizările lor în 
domeniul diabetologiei, nu
triţiei şi bolilor metaboli
ce.

Din partea judeţului 
nostru, la lucrările sim
pozionului a participat 
corpul * medical de dia
bet de la nivelul Spita
lului Judeţean din Deva 
(dr. Elena Aeiu, dr. Ră
dica Ioana Avram, as. 
Mariana Fechgte), pre
cum şi subsemnatul din 
partea asociaţiei diabeti
cilor.

mândoi de minune. Când 
ieşeam de la slujbă, din 
când în când, mergeam 
împreună la o bere, la 
una mică. Intr-o zi mă 
cheamă şeful la el în bi
rou. „Auzi — îmi zice — 
intri cam des prin câr
ciumi. Ceea ce nu-i bine. 
Ai familie, copii...44 „Ei, 
nu chiar des...44 — zic eu. 
„Ceea ce este mai grav 
e că intri singur şi stai 
mult lângă pahar4' — re
luă şeful- „Nu, nu singur, 
ţi împreună eu..." -»
şi-i spun numele priete
nului. Şeful se mirâs 
„Cu... ? Păj chiar el â 
venit la mine şi...*'.

Aş putea continua cu 
astfel de păţanii, dar“»de 
ce să nu închei cu ceea 
ce |  s-a întâmplat auto
rului acestor rânduri ? 
Am scris, mai în primă
vară, un articol to? care 
spuneam că autorii unui 
viol au fost transportaţi 
la locul faptei de un e- 
nurpe 3. M. Habar n-a
veam cine este individul, 
n-am afirmat că a parti
cipat şi el ta viol şl Aici 
la ce adresă locuieşte.

Ei bine, după un timp 
m-am pomenit chemat în 
judecată pentru calom
nie de un ins eu numele 
de mai sus. In faţa in
stanţei domnul S. M. a 
afirmat eă i»am adus gra
ve daune materiale şi mai 
ales morale şl mi-a cerut 
pentru asta suma de o 
jumătate de milion de 
lei. Instanţa m-a absol
vit de vină, Mai apoi 
am aflat că individul res
pectiv, prin nedecla rarca 
veniturilor reale ce le rea
lizează, plăteşte impozit 
mie, făcându-se, deei, vi
novat de evaziune fiscală, 
iar în familie se poartă 
ca un tiran» Treaba nu 
m-a interesat, dar avem 
la redacţie 'numele lui 
întreg şi adresa. Le pu
nem la dispoziţia celor 
abilitaţi să vegheze la res
pectarea normativelor fi
nanciare. No sunt câine 
care nu latră. Cu astfel 
de indivizi cred însă că 
trebuie să adopţi aceeaşi 
atitudine ca şi faţă de 
câinii ce atacă ' pe mu
ţeşte: să iei o joardă şi 
şă-i plezneşti zdravăn 
peste bot.

TRAIAN BONDOR

Meserie Nr, tocuri

D.M.P.S. Hunedoara Deva 
S l f u A ţ i  A

LOCURILOR d e  MUNCA VACANTE 
LA DATA D l 13. XII. 1894

'  " v ~ ...... . .... Maistru C.F.D.P. I
Manager 3
Mecanic auto 2
Medic s
Metalurg feroase 2
Miner salvator prof. 19
Mozaicar 2
Ospătar-barman 3
Paznic 1
Pictor decorator 1
Reparator schiuri 1
Strungar 1
Sudor autogen 4
Supraveghet.

joc. elec. 2
Tâmplar 11
Taplţer !
Tinichigiu auto 5
Vânzător 2
Vopsitor auto 1
Zidar pietrar 10

Actor 4
Agent asigurări 30
Asistent medical 3
Consilier juridic 3
Contabil şef I
Croitor 114
Detectiv particular 10
Dmmar t i
Dulgher 8
Economist . 9
Farmacist (asist. F)' 3
Fierar-betpnişt 7
Gardian public 10
Ing. conf. ipcălţ. 1
Ing. construcţii 10
Ing. geodezie 1
Ing. mecanic 2
Lăcătuş 3
Lucrător gestionar 4
Macaragiu * 1 TOTAL 301

VALENTIN BRETOT®AjBI m

Bucuriile
(Urmare din pag. 1)

publicul prin graţie, su
pleţe, * precizie. Efortul 
lor şi al profesorilor To- 
fan şi Carpinişan, care 
şe ocupă de instruirea a- 
Cestor viitoare campioa
ne mondiale, a fost cu 
atât mai apreciat, cu 
cât, deşi cu o noapte 
înainte se reîntorseseră 
din Austria, au răspuns 
prezent şi la această săr
bătoare. Membrii An
samblului „Corola" (al 
Clubului elevilor din 
Deva) şi-au dovedit încă 
o dată talentul înnăs
cut, dublat de efortul 
repetiţiilor pentru a a- 
duee în scenă frumu
seţea unor dansuri rit
mice atât de apreciate 
de către colegii lor.

A urmat binecunos
cutul Ansamblu „Silva- 
na" al Casei de Cultură 
(coregrafia Elis Ursu). 
Perechile de dansatori. 
Îmbrăcata în originale 
costume populare, au fost 
aplaudate cu toată dra
gostea pentru autentici
tatea dansurilor şi Jo-

/e/
■ s

curilor de pe Valea Mu- 4 
roşului.

N-au lipsit încântă
toarele colinde, remar- 
eându-se elevii claselor 
V—VIII de la secţia ger
mană. întregul carna
val—spectacol a adus în 
sufletele şcolarilor pre
zenţi bucuria reîntâlni
rii cu Moş Crăciun şi 
bradul împodobit, cu per
sonaje îndrăgite din bas
me şi povestiri. Pen
tru delicateţe şi inspi
raţia de moment, pen
tru talentul de a fi prie
tena celor mici, prezen
tatoarea spectacolului, 
prof. Gabriela Marcu, a 
fost apreciată în mod 
deosebit.

Au fost asigurate ca
douri şi dulciuri pentru 
toţi copiii, au contribuit 
direct sau indirect la 
realizarea spectacolului 
societăţile comerciale „Bi- 
bliofor", „Decebal", „Ar
dealul4*, filiala Hune
doara a AF-D.R-, Tea
trul de estradă ca şi S.G. 
„Bratu şi Tabacu". V



CUVÂN'IUL LIBER "mm,

SO C IE TA TE A  C O M ERC IALĂ  
A L F A R  S .A . (SERE) A R A D

A n u n ţă  organizarea în  ziua de 9 ianua- J 
rie 1995, ora 11, la sediul societăţii, a j 
Ucitaţiei pen tru  contractarea întocmirii*  
rapoartelor de evaluare în  vederea vâ n -1  
Zării urm ătoarelor active : j
1- S pa ţiu  comercial C luj; S,C . „COM SIM “ * 

S.R .L ., Mag. 21, str. 22 Decembrie, nr.*

PREFEC TU RA JU D EŢU LU I 
H U N ED O ARA

Organizează CO NCU RS p en tru  ocupa
rea postu lu i de SE C R E TA R  al Consiliu
lui loeal al oraşului Aninoasa, în  ziua de 
10 ianuarie 1995, ora 10.

C o n d iţii: studii superioare juridice şi 
O vechim e în  specialitate de cel pu ţin  5 
ani.

Depunerea cererilor şi dosarelor se 
face la Serviciu l secretariat al P refectu 
rii judeţu lu i, de unde se prim esc şi in 
form aţii suplim entare, inclusiv tem atica  
de concurs.

I*
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I
*
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S.C. „ATELIERELE C EN TRALE" S ,A . \ 
C R I Ş C I O R  |

cu sediul în  Crişcior, s tr , Uzinei, nr. 1 » 

Vinde la licitaţie !

în  data de 21. X II. 1994, ora 10, la se- ! 
diul societăţii î

—  mijloace fix e  casate. j
A m ănun te  la te le fon  651407, in t. 123. y

(093501) j

\V

l

1 3 7 ; l

d e y
Caietele de sarcini şi regulam entul de 

desfăşurare a licitaţiei pot f i  ridicate 
la sediul societăţii Arad, Calea Z im an- 
dului, nr. 3, telefoane 234512, 230505, \ 
începând cu data de 20 decem brie 1994. j 

Taxa de înscriere  —  25 000 lei şi ga- j 
ranţia de 500 000 lei (pentru  fiecare ac- \ 
tiv ) se vor depune la casieria societăţii. ( 

Data lim ită a depunerii o fertelor teh -  j 
nice şi financiare  —  6 ianuarie 1995, Za! 
secretariatul societăţii, ora 15. (C-dă) \

S.C. CH IM ICA S .A . O R Ă ŞT IE

A n u n ţă  pe această cale câ s-a consti- \ 
tu it  „ASOCIAŢIA SALARIAŢILOR ŞI ■ 
MEMBRILOR CONDUCERII SOCIEŢĂ- j 
Ţ II“ (P.A.S.), în  scopul privatizării so-1 
cietăţii S.C. „C H IM IC A “ S .A . *

Persoanele care conform  Legii 77/1994  | 
au drep tu l să facă parte d in  asociaţie j 
(foştii salariaţi care au lucrai m in im u m ! 
1 an şi pensionarii care au avu t u ltim u l \ 
loc de m uncă la S.C . „C H IM IC A“ S , A .)  » 
p o t să obţină in form aţii la telefoanele  s ! 
641250/140 i 256. I

S.C. F A R E S S .A . O R Ă ŞTIE  
AngajeazS prin concura:

O revizor contabil 
O economist

In form aţii suplim entare la sediul f ir 
m ei S.C. F A R E S S .A . Orâştte, str. Plan
telor, nr, 50, tele fon  647570 sau 641940.

S.C. C O R V 1N TR AN S S .A . 
cu sediul în  Hunedoara, str. S tu fit, nr. 2 

VINDE LA

i U d T A T B E  P U B L I C A
*urm ătoarele mijloace de tra n sp o r t:

•  autocamioane R  8135 FBD  7 —  3 buc,
•  autocam ion R  8135 FM H  ■— 1 buc.
•  auto furgon com erţ R  8135 F  —  6 buc.
•  autotractoare R  10215 F S —  3 buc.
•  remorcă furgon  sim plă —  5 buc.
•  remorcă furgon izoterm ă  —  3 buc.
•  semiremorcă platform ă 16 t  —  2 buc,
•  sem irem orcă frigorifică 1 6 1 — 2 buc,

Licitaţia are loc în  fiecare joi, o m  10, 
la sediul societăţii.

In form aţii suplim entare la tei, 713330.

2. Spa ţiu  comercial C luj: S.C. „ S M A R T ^l 
S.R .L ., Mag. 50, str, M ănăştur, bl. G 8 ; !

3. Spa ţiu  comercial Satu-M are  ; S . C. I
„PO PO VITS“ S.R .L ., Mag. 34, str. U- j 
zinei, bl. U 13; ,

4. Spa ţiu  comercial Timişoara : S . C, J
„C RISIR IN A* S.R .L ., Mag. 31, Calea \
A radului, nr. 27 ; j

5. S paţiu  comercial Deva : S.C. „Z A M - !
B IL A * S .R .L ., Mag. 40, str. Libertăţii, j
bl. 12. j

S.C. M E T A L O T E X  S .A .
D E V A

Organizează licitaţie publică pentru  
vânzarea urm ătoarelor mijloace fix e  :

•  tractor U 550
•  motocar cu benă
•  autorem orcher Kraz
•  autoutilitară T V  14 F
•  autocisternă SR  113
precum  şi alte mijloace fix e  d in  gru

pele 3, 4, 5 şi 6, conform  listei afişate  
la sediul societăţii.

Licitaţia va  avea loc la sediul socie
tăţii d in  str. 22 Decembrie, bl, 4, în  fie 
care z i de vineri, ora 10. In form aţii la 
telefoanele 616725, 611854.
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RADIO DEVA

VINERI,
16 DECEMBRIE

6,00 BBCs 6,30 Mara
ton matinal; 9,00 Ştiri;
9,10 Muzică; 9,30 „One 
to one“ (reluare — 48);
9,45 Morning music ; 12,00 
Clişee cinematografice;
13.00 Ştiri; 13,30 Mica 
publicitate; 14,00 BBC; 
14,30 Country show;
16.00 Radiomagazin de 
vineri; 17,45 Muzică;

18,00 BBC; 19,00 Rondul 
de seară; 21,00 BBC ; 21,30 
Muzică; 22,00 Ştiri; 22,10 
Blue night.

15,00 Videotext •  Pre
ia Bursa de Măr- 

ri Timişoara; 17,00

S.C. CO M AT H U N ED O ARA

Adresându-se atât clienţilor săi t r a - |  
diţionali cât şi celorlalţi potenţiali consu- J 
m aiori de table d in  producţia S.C. S1DEX  |

ICOM U NICA:
A n u n ţu l publicitar prin  care S.C. |  

CO M AT M U R EŞ S .A . îşi declară călită- j  
tea de d istribuitor al produselor S.C. S I-  j  
D EX Galaţi nu  afectează în  nici un  m o d  I 
relaţiile tradiţionale ale acestui producă- |  
tor cu S.C. C O M AT Hunedoara S .A . j 

Invităm , deci, to ţi agenţii economici, * 
persoanele interesate d in  judeţu l H une- |  
doara, sau judeţele  lim itrofe, să ne trans- 1  
m ită  com enzile specificaţii reprezentând*  
necesarul pen tru  trim estrele  I şi t i  ale a - f  
nului 1995, pe adresa: |

- S .A . |  

Deva. |

P rom ptitudinea D um neavoastră  în*  
transm iterea com enzilor ne a jută  să vă 
servim  eu prom ptitudine. |

S.C. CO M AT H U N ED O ARA

Depozitelor, nr. 5, 
CP 13, fa x : 054 — 616269.

I
Vă m u lţu m im ! (C m d .)ţ

i

S.C. M E TA LO T E X  S .A . I
D E V A

Notifică pen tru  to ţi beneficiarii săi de ţ 
prestări servicii in ten ţia  de m ajorare a ţ 
tarifelor, începând cu data de 1 ianuarie \ 
1995, cu u n  indice m ed iu  de creştere de{  
1,5, ca urm are a m odificării am orţi- S 
zării capitalului im obilizat — Legea 15/ 
1994 şi a taxelor şi im pozitelor  —  Legea 
27/1994.

Tarifu l pen tru  mijloacele de transport 
va fi de 350 le ifkm  şi 3000 leitoră+ T V A .

De asemenea, anunţăm  in ten ţia  de m a
jorare a locaţiilor şi chiriilor pen tru  spa
ţiile cu altă destinaţie decât cea de lo
cuinţă, începând cu aceeaşi dată şi din  
aceleaşi m otive.

S.C. „U TA LIM “ S .A . S L A T IN A  1 
JUDEŢUL O LT  I

S tr. Cireaşov, nr. 10, tel: 049/422980, i 
049/421283, te lex: 47237.

Specializată în producţie de utilaje,' instalaţii ţi j 
linii pentru industria alimentară, de la cele mai mici | 
capacităţi şi dimensiuni până la cele de nivel in- '
d u s t r i a l .  |

Partener de înaltă corectitudine în afacerile cu < 
beneficiarii, societatea este şi un furnizor la preţurile j 
cele mai avantajoase pentru dvs, ,

S.C, „UTACIM" S.A, produce:
— utilaje, instalaţii şi linii pentru panificaţie 

(cernăto-malaxoare, dozatoare, maşini de modelat lung 
şl rotund, dospitoare, cuptoare orizontale şi verticale • 
rotative, cu combustibil, gaz sau energie electrică)

— utilaje şl instalaţii pentru prelucrarea cărnii; j
— Utilaje pentru producerea conservelor, berii, |

sucurilor şi nectarurilor; ,  i
— utilaje mici pentru producerea uleiului vegei-1 

tal, sucurilor de fructe, îmbuteliat băuturi răcoritoare, 
cisterne pentru lichide alimentare şi nealimentare;

— utilaje pentru vihificaţle, prelucrarea sfeclei j 
de zahăr, prelucrarea laptelui.

F R E S C 0

prin reprezentanta Hunedoara

9  dozatoare sucuri (superconcentrate)
•  maşini îngheţată ; vitrine frigorifice
•  refrigeratoare bere *
•  maşini paste făinoase
•  ciocoJatiere
Hunedoara, str. N Băicescu. nr. 1 Poli

clinica cu plată. et. 3, tel. 054/712832.

Observator •  Antena 1; 
18,00 Foeus —« Ştiri din 
actualitatea locală; 18,15 
Film artistic: „Organi
zaţia" (partea I); 19,15
Week-end magazin; 20,15 
Film artistic : „Orga
nizaţia" (II); 21,15 World - 
net •  America de Nord.

DEVASAT

9,00 Emisiunea din 
seara precedentă (re
luare); 15,00 Videotext .

18.00 Desene animate ,
18,25 Avanpremiera fil
melor DEVASAT; 18,30 
Concert simfonic; 19,09 
Film serial. „Echipa d e  
şoc“ (ep. 1); 19,50 Clip
VlVA; 20,00 Primul pas 
(realizator Livia Pop);
21.00 Film serial: „Kung
Fu“ — ep. 2; 21,50 Clip 
VIVA; 22,00 Mitică 

(realizator Viorel Gai
ţă); 22,05 Film docu
mentar ; 22,35 Cartea de 
citire; 22,40 Staruri
pentru totdeauna; 23,00 
Videotext.
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O  INVESTIŢIE UTILA, LA ÎNDEMÂNA FIECĂRUIA

A BO N A M EN TU L LA ZIA RU L
P entru  a avea certitudinea prim irii 

fiecărui num ăr al ziarului „C uvântul 
liber“ Deva, cea m ai sigură m odalitate  
este abonam entul. Redacţia ziarului nostru

11

lunar
—  trim estrial
— semestrial
— anual

1000 lei 
3000 lei 
6000 lei 
12000 le i;

m enţine, deocamdată, acelaşi preţ la abo- la care se adaugă taxele poştale aferente.
nam ente, unu l dintre cele m ai scăzute 
preţuri de presă din  ţară.

Oficiile poştale şi factorii poştali din  
ju d e ţ efectuează abonam ente la ziarul 
„C uvântul liber“ Deva, la următoarele 
preţuri

Răspunzând solicitării unor cititori 
de a-şi rezerva la chioşcuri ziarul nostru, 
precizăm  că redacţia este de acord cu 
acest lucru, urm ând ca cititorii interesaţi 
să negocieze m odalităţile de, rezervare  
cu vânzătorii de la unită ţile  de desfacere:

DORIŢI SĂ vă dispară 
teama că aţi putea 

deveni şomer?

Vâ oferi»  an risptin». doc* 
expediaţi «oe»t talon 

şl adresa dre. la:
IDEI DE AFACERI"-Fes* Business 

OP 54, CP 45, Bucureşti

cod  CLD2

•  Vând apartament 2 
camere, etaj 1, tel. 613296.

- (93774)
•  Vând urgent Dacia 

500 (Lăstun), în stare bu
nă, preţ negociabil. Tel. 
624453, 'după ora 16.

(93730)
•  Vând apartament 3 

camere, în Deva. Rela
ţii — Deva. 623610, Bu
cureşti — 6678692.

(93686)
•  Vând canapea, două

fotolii, dulap cu două uşi. 
Tel. 627456. (93781)

•  Vând vitrină şi ladă
frigorifică, tel. 629968 sau 
619526. (93747)

•  Vând calorifere fon
ta, plasă sârmă galvani- 
aată. Corcea Petru, str. 
Primăverii, nr. 67, Hune
doara. (93788)

•  Vând televizor color 
Beko, nou, teletext, preţ 
convenabil. Tel. 626612.

(93791)
•  Vând apartament trei 

camere, decomandate, De
va, Progresului, bl. Gri- 
.Viţa 1. ap. 2, lângă‘mă
năstirea catolică.

(93792)
•  Vând Moskvici 412, ' 

telefon 618159, până la
; Ora 14. (93795)

•  Vând televizoare co- 
I lor, vidooplayer, .boilere

gaz, frigidere, telefon 
717640, orele 15—17.

(93787)
•  S.C. Tutus Transport 

: ̂ R I , Kogâlniceanu, nr.
•40, Deva, vinde televi- 
.jzoare color, maşini spă
la t şi frigidere. Telefoa
ne 618814, 619387.

(93789)
•  Vând urgent aparta

ment două camere, tip 
garsonieră, cu îmbunătă-

1 ,ţiri, gresie, faianţă. Tel. 
*616023. preţ 4 200 000, ne
gociabil. (93799)

•  Vând urgent clă
dire nouă, cu teren 
intravilan. Deva, lângă 
PECO Szok, piese Fiat 
Regata. Tel. 625091.

(93809)

•  S.G. Diana Rete- 
gan SNG Hunedoara, 
strada Grădinilor, nr. 
3 (Lipscani), vinde zil
nic, de la 9 la 18, în
călţăminte pentru toa
te vârstele şi frigide
re la cele mai mici
preţuiri.

(2075)

•  Asociaţia Economică
Intercooperatistă Bărăşti 
vinde la licitaţie autoca
mion Roman. Licitaţia are 
loc în data de 20 decem
brie 1994, la sediul uni
tăţii. (93496)

» Vând Lancia Delta 
ifţ' Turbo, benzină, Talbot 
Horizon, benzină. Tel. 
627315. (93819)

•  Vând apartament 2
camere, negociabil. Tel, 
620528. (93820)

•  Vând IMS M 461 Die
sel şi pavilion apicol 6(T 
familii. Relaţii familia 
Todorii Violin, comuna 
Densus, sat Pestenita, nr. 
29. (2978)

•  Vând moară ciocane, 
Moskvici 407, motoretă 
Mobra. Beriu 99.

(2980)
•  Vând convenabil te

levizor color, stereo, cu 
telecomandă, combină fri
gorifică, cu garanţie. Tel. 
712339. (2572)

V  Sic. ALPEUS Co- 
mexim vă oferă lapte 
praf vrac, 2100 kg, bis
cuiţi vrac, specialităţi, 
preţuri între 1490 — 2260 lei/ 
kg, paste făinoase, calita
te deosebită, 330—360 lei, 
biscuiţi cremă Star, 110 lei, 
biscuiţi Caramel 77, ma
zăre 820 grame, 1295 lei, 
castraveciori 1700 lei, ardei 
capia 1345 lei, fasole verde 
1290 lei, rahat 1590 lei, fă
ină mălai, la pungi, 850 
lei. Tel. 714626. (2566)

•  Vând urgent aparta
ment trei camere, central, 
condiţii excepţionale, tel. 
720519, 717621. (2146)

•  Vând urgent aparta
ment trei- camere, con
fort I. Hunedoara, tele
fon 721617. (2574) _

•  împrumuturi în lei 
— primiţi la CASA DE 
AMANET SIMBRIA, zil
nic, 8—17. Tel. 661721.

(93662)

•  Restaurantul „CU- 
POLA“ vă invită să 
petreceţi un revelion 
plăcut, împreună cu 
formaţia „Divertis" şi 
„Loly Horvath“. Tel. 
627666.

(93813) ,

•  Cooperativa meşteşu
gărească „Dacia“ Orăştie 
comunică intenţia de ma
jorare a preţurilor ‘şi ta
rifelor, începând cu data 
de 15 ianuarie 1995.

(2979)
•  Efectuez transport 1 

tonă, convenabil. Telefon 
616483.

(93770)
ZA’.V.W .V.'.V.VYW VrtS-.

•  Cantina T.G.H. 
„Condor11 organizează 
Revelion 1995, me-

. niu deosebit (35 000/ 
persoană). Cea mai 
bună muzică — Emil 
Nelega. Informaţii tel. 
620596.

(93775)
V JW A W .'.W .W .W .*

•  S.G. Getrans SRL, De
va anunţă intenţia de 
majorare a tarifelor de 
transport din 15 ianuarie 
1995. (93782)

•  S.C. Tipo Xerox SRL 
Deva anunţă intenţia de 
majorare a tarifelor din 
15. 01.1995.

(93783)
•  S.C. B.A.D.P.S. De

va anunţă intenţia de 
majorare pentru prestări 
servicii şi transport auto, 
începând cu data de 15 
ianuarig 1995.

(93798)

COMEMORĂRI

•  Se împlineşte un an 
de la dureroasa despărţi
re de dragul nostru soţ, 
tată, socru şi bunic

tAt a r ' IORDAN '
Dumnezeu să-l odih

nească în pace ! Parasta
sul — duminică, 18 de
cembrie 1994, la Biserică 
„Sf. Nicolae11 Hunedoara. 
Familia. (93786)

•  Trist şi dureros 
■omagiu la un an de 
-la decesul celui care 
a fost un- om de o 
deosebită omenie şi 
bunătate, 

col. (r)
IAVÎU MOISA

Vei rămâne veşnic 
în sufletele noastre. 
Comemorarea — sâm
bătă, 17 decembrie, ora 
13, la Cimitirul din str. 
Călugăreni. Familia.

(93760)

bura. Ne rugăm pentru 
sufletul ei.

(93753)
•  Se împlineşte un an 

de când a trecut în ne
fiinţă un suflet bun şi 
drag, un sot deosebit,
MARCU OVIDIU DAN
Comemorarea — sâmbă

tă, 17 decembrie 1994, la 
Catedrala Ortodoxă din 
Deva. Dumnezeu să-l o- 
dihnească! Soţia. •

(93745)
•  Se împlineşte un an 

de când ne-ai părăsit pen
tru totdeauna, dragul 
nostru

MARCU OVIDIU DAN
Comemorarea va avea 

loc sâmbătă, 17 decem
brie 1994, la Biserica din 
str. Libertăţii, Deva. Pă
rinţii, sora si cumnatul.

(93790)

D E C EJS E
•  Familia îndurerată de 

dispariţia prematură şi 
fulgerătoare a celui care a 
fost un bun soţ, tată, bu
nic, fiu si frate

ROŞIANU IOAN 
mulţumeşte, din suflet tu
turor celor care au fost 
alături de ea în aceste 
momente grele şi l-au 
condus pe ultimul său 
drum. Mulţumeşte secţiei 
Construcţii Metalice din 
G.S. Hunedoara şi Atelie
rului Electric de la Ter
mocentrala Mintia.

•  Familia Topor anun
ţă împlinirea unui an de 
la trecerea în nefiinţă a 
verişoarei

VIORICA PA VEL 
Parastasul — duminica, 

18 decembrie, sat Bar-

•  Colegii şi priete
nii de la S.C. B. A.D.P.S. 
S.A. Deva anunţă cu 
profundă durere dispa
riţia prematură a 
colegului

CALIN CRIŞAN 
şi transmit sincere 
condoleanţe familiei 
îndurerate.

(93815)

DEX ROMANIAN

AMERICAN

HUNGARIAN

JOINT VENTURE

Cel mai mare distribuitor en gros din ţară de j 
ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ IMPORT VEST |

OFERTĂ EXTRAORDINARA , h j 
DE SĂRBĂTORI !

Pentru cumpărătorii noştri fideli oferim | 
surprize -

•  baloţi nesortaţi: 300—500 kg. -
0 sortimente de iarnă : saci dc 10 kg. i 
0 pungi cu haine nesortate, colectare ori- J 

ginală : 5—15 kg. j
— cantitatea minimă de vânzare 100 kg. ! 
Informaţii: Cluj-Napoca, str. Memoran- ) 

dumului, nr. 1. Telefon : 064/194030, 116480 j 
(luni—vineri: 8—i6). Orar depozit Vlaha I I
luni—sâmbătă : 7—16. !

â
W Â

METRO MOBILA,

N*o. Com. 
J 2 0 / 2 5 5 / 9 1  

Cod feca l 2 M  4 7 1 0  
Cont 4 0 2 3 0 0 0 5 6 4 2 7  

' BsnltCooftDevi

O IDEE N O U Ă  
PEN TRU  BIRO U L D U M N E A V O A ST R Ă

S. C. M ETRO  M O B ILA  S .R .L . D E V A
a deschis cea m ai m are expoziţie de m o 
bilier de birouri din ţară.

A ici p u te ţi cumpăra la preţuri foarte  
avantajoase m obilierul necesar am enajă
rii com plete a sediilor firm elor dum nea 
voastră.- f"; ■-

NOUTATE :

Firm a oferă ghişee şi pereţi mobili 
despărţitori cu m obilier în co rp o ra t; con
sultanţă design in te r io r ; transport şi \ 
m onta j la beneficiar. j

Vă aşteptăm  la Deva  — Săntuhalm , 
nr. 31 A , te le foane: 626338 ; 626294, fa x  
nr. 621386.

\
i
)s
\
\
\
\F .I.M .A .N . — P.A.E.M .

A n u n ţă  licitaţie de selecţionare a Uni
tăţilor de Im plem entare pen tru  Progra
m ul de M ăsuri' A ctive  de Combatere a 
Şom ajului, în  data de 21 decem brie 1994.

In form aţii suplim entare la telefon  
613430. (093524) ’

BAN K C O O P S .A . H U N ED O ĂR A — D E V A  

VINDE LA  LICITAŢIE :

•  A partam ent cu trei camere, situa t în 
Deva, str. 1 Decembrie, bloc 4 A , ap. 8.

•  A u to tu rism  F IA T  132 A , nr. 5-HD-663, 
V în  stare de funcţionare.

•  A uto tu rism  FORD T A U N U S 20 M, nr. 
H D -01-BM W , în  stare de funcţionare.

•  Grajd din  cărămidă] în  suprafaţă de 
2938 m p, situat în  com una Hărău, sat 
Bârsău.

•  A uto tu rism  A U D I N SU  80, nr. 4-HD- 
8892 şi camionetă N N IS A , am bele în  
stare de funcţionare. :

Licitaţia va  avea loc în  data de 21 de
cem brie 1994, la sediul Judecătoriei De
va, biroul executori judecătoreşti, ora 9.

S.C. ALGEXIM 
PETROCOM S.R.L.

Comercializează toată gama de congela
toare „ARCTIC“. •> -

Vă aşteptăm la magazinele din :
— Deva, str. 22 Decembrie, nr. 76 (vizavi 

de spital);
— Hunedoara, str. Grădinilor, * nr. 2 A (

(Lipscani), (93489) 4
J

Ziar editat da S .C . „CUVÂNTUL LIBER” S.A. DEVA  
dZJO/618/1991 C ort 3070506018.C . D ova Cod fiscal 2116827 
Oava, StrJO ecem brie, 35Jud. Hunedoara,Telefoar»:611275) 
612157;611269;625904fax$19061. ConsIHulde administraţiei* 
Dumitru Gheonea - preşednte. M inai Bodea, M rgil Cri şan, 
Tlbertu Ist rata, N lcolae Ţtreob - 'administratori. Irtraaga  
răspunderepentru conţi nu tulartfcolel or pubilcateopoartâ autorii 
acestora. Tipaml executat la S.C. „FOLIDAVA” S A. DEVA.


