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0 recoltă bună se 
numai din seminţe de calitate

întrucât se constată că 
de multe ori producăto
rii agricoli sunt păcăliţi, 
la piaţă, cu fel şi fel de 
seminţe — uneori cu 
aspect comercial bun la 
prima vedere, însă cu ger
minaţie scăzută, sau in 
amestec cu seminţe de 
alte plante greu de Iden
tificat de către nespecia- 
lişti — ceea ce poate duce 
chiar Ia compromiterea 
producţiei, am purtat o 
discuţie pe aceste pro
bleme cu dna ing. Ana 
Muriteanu, inspector şef 
al Inspectoratului jude
ţean Hunedoara pentru 
controlul calităţii seminţe
lor şi materialului săditor.

— Potrivit prevederilor 
Legii nr. 75 /1995 —- ne-a 
spus dna Munteanu —, 
sunt aduse o serie de re
glementări care au meni
rea să pună ordine în 
privinţa producerii, pre
lucrării şi comercializării 
seminţelor şi a materia
lului săditor, tocmai în 
dorinţa de a-i feri de 
unele riscuri. pe produ
cătorii agricoli. In acest 
context este de subliniat 
faptul că asemenea acti
vităţi nu se pot desfăşura 
decât de către agenţi e- 
nomici — persoane fizice

şi juridice — care posedă 
autorizaţie eliberată de 
către M.A.A. prin or
ganele sale de speciali
tate de la judeţe, respec
tiv inspectoratele pentru 
controlul calităţii semin
ţelor şi materialului să
ditor. Din păcate, se 
constată însă că o ase
menea prevedere nu este 
peste tot respectată, în 
pieţe găsindu-se la vân
zare şi seminţe de cali
tate îndoielnică. vânză
torii de ocazie neputând 
face dovada asupra ca
lităţii acestora, a auten
ticităţii soiului, germina
ţiei sau' purităţii produ
selor pe care Ie comer
cializează. Vă imaginaţi, 
desigur, ce se poate 
întâmpla, să zicem în 
cazul folosirii seminţelor 
de lucernă sau trifoi ne- 
decuscutate. . caţe ast
fel răspândesc râia (tor- 
ţelul) în cultură pe te
renurile unde cultivatorii 
eu bună intenţie ar dori 
să aibă o cultură sănă
toasă şi curată.

— Ce trebuie făcut 
pentru a evita asemenea 
situaţii ?

— Pentru a se intra în 
legalitate, toţi agenţii e- 
nomici — aşa cum stipu

! Abonamentul la ziarul 
J „Cuvântul liber
V Abonamentul este calea cea mai sigură şi 
* mai avantajoasă de procurare a ziarului nostru 
S pentru informarea operativă, bogată şi corectă 
( a cititorilor.
, Preţurile din nou majorate ale hârtiei şl 
ţ tiparului determină şi sporirea costurilor zia

relor şi abonamentelor. Din luna mai, preţul 
’ ziarului „Cuvântul liber** Deva va fi de 250 leit 
’ exemplar (zilnic in opt pagini),' iar al abona* 
' montului de 3000 lei/lună, plus taxele poştale. 
' Avantajul abonamentului este evident de 
\ aproape 10 exemplare primite gratuit pe lună, 
\ faţă de cumpărarea cu bucata.

lează legea — trebuie să 
se prezinte la inspecto- 
raţul nostru pentru a 
obţine autorizaţiile ne
cesare in vederea produ
cerii, prelucrării şi co
mercializării seminţelor. 
Amintesc că. în lipsa 
acestui document, cei 
ce încalcă legea sunt 
pasibili de amenzi contra
venţionale cuprinse în
tre 300 000 şi 3 090 000 lei.

Pentru a-i feri de sur
prize neplăcute pe culti
vatori, îi îndemnăm să 
renunţe la practicile de 
a cumpăra seminţe de 
la - vânzători neautorizaţi, 
să ţină neapărat seama 
de faptul că desfacerea 
seminţelor este admisă 
numai în ambalaje etl _ 
cheta te, nu la linguriţă, 
cum se procedează în 
multe cazuri.

-» Cine trebuie să ve
gheze la respectarea legii 
seminţelor şi materialu
lui săditor ?

— Pe lângă organele 
dc specialitate ale Mi
nisterului Agriculturii şi 
Alimentaţiei, în special în 
privinţa comercializării, au 
atribuţii primăriile, ad
ministraţiile pieţelor, o- 
ficiului pentru protecţia 
consumatorilor şi orga
nele Ministerului de In
terne. Prin conjugarea e- 
forturilor factorilor a_  
minţiţi şi neingăduirea 
sub nici o formă a în
călcării prevederilor le
gale, îi vom ajuta efectiv 
pe producătorii agricoli 
să folosească numai se
minţe de calitate şi să ob
ţină astfel producţii pe 
măsura aşteptărilor şi a 
eforturilor pe care le 
depun.

NICOLAE TÎRCOB

LANSARE
DE CARTE

Azi, 4 aprilie, ora 
16,30, la Casa Cărţii din 
Deva va avea loc lan
sarea cărţii „Istoria bise
ricii româneşti" a lui 
Petru Maior, reeditată prin 
grija istoricului Ioan 
Chindriş, din Cluj-Napo_ 
ca. Se va prezenta, de 
asemenea, volumul „Epoca 
luminilor — cultură şi 
civilizaţi» românească", 
apărut sub auspiciile 
Muzeului Civilizaţiei Da
cice şi Romane Deva. 
(M. D ).

SIMPOZION

Vineri, 5 aprilie a.c., 
ora 9, la Sala festivă a 
Prefecturii judeţene se va 
d.esfăşura simpozionul 
„Petru Maior, reprezen
tant de seamă al ilumi
nismului românesc” (235 
de ani de la naştere, 175 
de ani de la moarte). Vor 
participa cercetători de 
la instituţii de specialitate 
din Cluj-Napoca, Tg. 
Muresi >Sibîu, Bevâ, mu
zeografi , bibliotecari. 
(M. B.).
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Divizarea DAC Deva este 
susţinută de interese personale

Conferinţa de presă 
desfăşurată marţi, 2 apri
lie a.c., la sediul Ligii 
„Solidaritatea* 92“ * Deva, 
la care a participat dl 
Marin Condeescu, preşedin
tele Centralei Naţionale a 
Confederaţiei Sindicate
lor Miniere din România, 
a readus în discuţie in
tenţia de divizare a 
Regiei Autonome a Cu
prului Deva şi înfiinţa
rea unei noi regii la Alba 
Iulia, dar care va fi de 
fapt la Bucureşti şi care 
va erea încă 60 de posturi.

Demersul de împărţire 
a RAC Deva s-a promo
vat, fără a se face în 
prealabil un studiu de 
fezabilitate din punct de 
vedere tehnic, economic şi 
al implicaţiilor sociale pe 
care le-ar genera.

în spatele acestei mă
suri, a opinat Marin 
Condeescu, se ascunde Ion 
Popescu, lider al Fede
raţiei Cuprului şi al Con
federaţiei „Meridian", care 
a momit liderii de sindi
cat prin primele de şe
dinţe care se ridică lâ 
400 000 de lei, pe şe
dinţă. Or, alt interes nu 
este decât să se obţină 
nişte bani, fără a se a- 
vea în vedere faptul că 
se periclitează locurile 
de muncă a mii de oa
meni.

Divizarea RAC Deva. 
după această intenţie 
promovată de forţe şi in
terese obscure, cum au 
fost etichetate ,în dia
logul cu presa, atrage 
după sine dispariţia u- 
nor zone din Apuseni, 
unda altă alternativă 
nu este deocamdată, decât • 
mineritul, fapt ce poate 
fi etichetat de .altfel 
şi ca o subminare a e- 
conomiei naţionale, dar 
acest lucru ar trebui sa-1

•  * •

Întâlnirea conducerii e- 
xecutive a Filialei jude
ţene CNSRL Frăţia cu 
liderii organizaţiilor sin
dicale din confederaţie a 
reunit, luni la Deva, peste 
30 de participanţi, o notă 
aparte reprezentând-o 
prezenţa la dezbatere a 
dlui Pavel Todoran, pre
şedintele CNSRL Frăţia.

Intervenţiile liderilor 
de sindicat prezenţi au 
vizat, în principal, sta
diul încheierii contracte
lor colective de muncă la 
nivel naţional şi de ra
mură, stadiul privatizării 
societăţilor comerciale, 
problema biletelor de o- 
dihnă şi tratament, cea
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•  1 dolar SUA
•  1 marcă germană
•  100 yeni japonezi
•  1 liră sterlină
•  1 franc elveţian
•  I franc francez
•  100 lire italiene
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spună administraţia si nu 
sindicatele, s-a mai o_ 
pinat de către pre
şedintele CNCSMR.

Sindicatele nu neagă 
adoptarea unor măsuri 
tehnice şi economice care 
să ridice eficienţa mun
cii în minerit, dar re
structurarea perimetre- 
lor miniere se impune a 
fi făcută având ta bază 
alternative pcnţru forţa 
de muncă. In acest sens, 
sindicatele au încheiat 
un program—cadru cu 
Ministerul Muncii şi Pro
tecţiei Sociale care vizea
ză reconversia forţei de 
muncă din zonele mono- 
industriale, dar acest lu
cru jrimplică o perioadă 
îndelungată de timp şi nu 
o măsură pripită, cum este 
cea care se intenţionează 
a fi luată acum

Promovarea măsurii do 
faţă ar arunca pe dru
muri într-o primă fază 
circa 1100 de oameni, 
iar raportul subvenţiilor 
va fi net : în favoarea 
noii regii de la Alba Iu
lia sau Bucureşti — cir
ca 16 miliarde de lei 
dintr-un total de 23 de 
miliarde, deşi ponderea 
personalului va rămâne 
la regia de la Deva.

Marin Condeescu l_a 
mai acuzat de această 
măsură a divizării pe Gîf 
Toan Deac, care ar fi 
coautor al acestei di
vizări, având în vedere 
Instabilitatea scaunului 
său din Dcoariamentul 
Minelor.

Pentru o analiză reală 
a fenomenului cu toţi fac
torii de răspundere centrali, 
sindicatele de la Deva 
vor organizt. in perioa
da 1—7 mai, o consfă
tuire pe această temă.

CORNEL POEXAR

•  *

a indexărilor şi altor drep
turi, scăderea continuă a 
nivelului de trai etc.

Din cuvântul celor pre
zenţi s-a desprins ideea 
câ lupta sindicală nu este 
suficient de bine orga
nizată, fapt ce dă posi- ( 
bilitatea puterii să-şi facă 1 
jocul după bunul plac, 
unul dintre numeroasele 
exemple fiind şl cel al 
actualelor indexări care 
nu sunt corelate cu 
creşterea preţurilor.

O notă aparte la dez
bateri a reprezentat-o 
intervenţia liderului sin
dical de la Hâber In
ternational Haţeg care a 
precizat celor de faţă. că

v*w< .'.V /.V .V iY .V W .W A V W .W A V W La ceas de primăvară pe Bulevardul Decebal din Deva. Foto: PAVEL LAZA

„privatizarea societăţii 
Haber International prin 
metoda MEBO nu a reu
şit datorită deputatului 
loan Timiş — repre
zentant al FPS ‘ şi mem
bru în consiliul de ad
ministraţie al societăţii, 
care a refuzat semnarea 
documentelor necesare 
privatizării pe această 
cale”.

Deşi activitatea Filialei 
judeţene CNSRL Frăţia 
s-a îmbunătăţit în ulti
ma vreme, s_a mai apre
ciat, de către liderii de 
sindicat, că oamenii şi-aU> 
pierdut încrederea în re
prezentanţii lor datorită 
imposibilităţii soluţionă
rii marilor probleme ri
dicate de către aceştia. O 
parte dintre cei prezenţi, 
între care şi dna Viorica 
Banu, de la sindicatul 
Elis Hunedoara, au readus 
în atenţia dlui Pavel To- 
doran dificultăţile ce de
rivă în societate din blo
cajul economic, care nu 
face altceva decât să ru
ineze unităţile de la zi 
la zi.

în final, dl Pavel To- 
doran a luat act de pro
blemele ridicate de către 
cei prezenţi şi a conchis, 
printre altele, că reuşita 
sindicală presupune uni
tate, o acţiune conver
gentă a tuturor federa
ţiilor din CNSRL Frăţia, 
a sindicatelor clin întrea
ga ţară.

CORNEL POENAR
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Scriam de curând că 

Poşta Română «e află în* 
tr-un ampli» şi susţinut 
proces de reorganizare şi 
modernizare, de imbună- 
tăţlre şi diversificare ale 
serviciilor pe care le ofe
ră populaţiei

Mai concret, despre 
acestea — aşa cum sunt 
ele organizate la Direcţia 
de Poştă Hunedoara — 
Deva — ne_a vorbit di 
Marius Bota, inspector 
la serviciul exploatare di» 
cadrul Direcţiei. L-am În
trebat mai întâi dacă in 
unsa acţiunii de reorgani
zare teritorială şl struc
turală a direcţiilor de 
poştă Judeţene, serviciile 
acestora vor fi in scă
dere sau In ascensiune.

Zonal, activitatea Poştei 
hunedorene va depăşi gra
niţa judeţului nostru şi se 
va extinde până la Lu
goj, dar deocamdată •  
greu de spus exact cum 
vor fi structurate servi- 
tâilfe poştale. In prezent 
există in judeţ 53 de o- 
ficii poştale, cu popdere 
In mediul rural 

Amabil, dl inspector ne-a 
prezentat paleta largă a 
serviciilor poştale tradi
ţionale, dar şi a celor 
noi, arătând că în cadrul 
oficiului nr- 6 funcţio
nează fii prezent 3 ser
vicii tradiţionale; man
date poştale fi telegra

me ; corespondenţă; me
sageri®. Despre serviciile 
poştale noi, mai puţin 
cunoscute, dânsul a vor
bit mai pe larg, astfel:

PRIOK1POST se pre
zintă ca un serviciu de 
poştă rapidă internă, eu 
un timp de execuţi# a 
trimiterilor poştale de 
maximum 48 de ere;

FOSTFAX se Intitu
lează serviciul ce constă 
in transmiterea de do
cumente prin aparate fax, 
pe care oficiul nr. 6 nu_l 
are deocamdată, un astfel 
de serviciu funcţionând 
numai la oficiul poştal nr. 
1, din sediul Direcţiei do 
Telecomunicaţii Hunedoa
ra (în centrul municipiu
lui Deva — n.n.);

FOSTMESAGER este 
serviciul eare intermedia
ză difuzarea informaţiilor 
între persoanele intere
sate d«i diferite domenii 
de activitate, prin foi 
volante, broşuri sau cata
loage, denumite generic 
şi „imprimate fără a~ 
drese";

POSTAFIŞ reprezintă 
un serviciu de publi
citate care foloseşte ex
punerea de afişe in ofi
ciile poştale pentru cei 
interesaţi; societăţi co
merciale, firme particu
lare, sau de stat etc.;

POSTSTAMP este tot 
un serviciu de publicitate

care constă Jn aplicarea 
dp ştampile pe trimite, 
rile prezentate la ghişeu 
sau pe cele distribuite;

POSTRASPUNS se nu
meşte serviciul de cores
pondenţă, care facilitea
ză utilizarea sau primi
rea de răspunsuri de la 
cei pe care doreşte să-i 
contacteze ;

CONVENŢII se intitu
lează un aşa-zis serviciu 
convenit (artificial), prin 

Poşta se obligă să 
la sediul lor, 

băncile, prin efectua
rea operaţiilor de pre
zentare şi distribuire a 
trimiterilor poştale res
pective.

în Încheiere, dl Marius 
Bota a ţinut să ne in
formeze despre o acti
vitate aparte, pe care 
Poşta o desfăşoară si a- 
nume cea comercială, tn 
car# se . include, vânzarea 
pnor produs# cosmetice. 
#e papetărie şi tutun. 
Desfăşurând şi asemenea 
activităţi anex#, Poşta se 
înscrie In lupta concU- 
renţială caracteristică #_ 
conomiei de piaţă, prin 
liversificarea serviciilor 
prestat# către populaţie, 
servicii aducătoare de 
profit, aşa cum de fapt 
procedează mult# alte 
şocietăţi comerciale.

VALENTIN BKETOTEAN• * * * • * • * * • » • * • • « *'#♦## # * «#*-* # * • # *
Prin „ lu m ea d e  vis" a  cop iilor

A devenit o tradiţie ca 
de fiinţele Paşti să le 
cumpărăm copiilor sau 
nepoţeitor noştri câte ce
va. Şi nu pentru că aşa-i 
moda. ci pentru că ei 
oricum au mereu nevoie 
de confecţii şl încălţă
minte fiindcă le rămân 
tot mici, mămicile şi tă
ticii sunt mereu fii cău
tare de lucruri. Şi mai 
cu seamă in aceste zile 
premergătoare sărbătorii 
de Paşti, când se caută 
şi jucării şi jocuri Ce le 
oferă magazinele şi ra
ioanele de profil «Un 
Deva ?

Librăria 6 a „Biblio- 
for” vinde şi jucării. „De 
tot felul — aprecia dna 
Mihsela Sîrb. De la jo
curile „Lego” pentru 5 13 
ani (preţuri de la 14 000 
şi peste 300 000 lei) şi 
,’Atco", la seturi de pă. 
puşele cu 22 514 lei şi 
păpuşi de „A rădea nea" 
(preţuri Intre 9 UI şi 
38 319 lei), maşinuţe de 
toate mărimile, servirii 
pentru micul dejun, a- 
nimale din pluş intre 
3 000 şi 17 000 lei".

La magazinul „Com_ 
impex A.M.“ este amena
jat chiar un colţ ai co
piilor. Cu amabilltatea-i 
obişnuită, dna Adriana 
Munian, patroana firmei, 
prezintă unele obiecte 
vestimentare şi pentru 
decorarea camerelor co
piilor doamnelor intere
sate să cumpere ceva a- 
parte micuţilor lor. Şi 
are ce prezenta : de la 
cele de îmbrăcat — 
pantofiori, botoşei, rochi
ţe, compleuri, sarafane, 
treninguri, dresuri, pija
male, şosete, salopete, 
yegări, la jucării ale că
ror ambalaje au înscris 
numele producătorului — 
firma „Bburago" din Ita
lia. Nu lipsesc nici bici
cletele mari, mijlocii sau 
mici.
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S.C. „UJpia” are la par
ter «m raion de jucării 
Sunt atât de numeroase 
st felurite încât spaţiul 
nu ne permite să le a- 
mintim pe toate cele pre
zentate cu bunăvoinţă 
de către dna Pfeifer Ghi. 
zela.. Reţinem câteva ;

de mărimi şi mo-. 
........ diferite de .1# ace

eaşi firmă din Arad, ie
puraşi, ursuleţi, girafe, 
tigri, le», mickey-mouse, 
căţeluşi — din pluş, lego 
sistem şi lego tehnic, 
masinuţe teleghidate, t*e» 
nuleţe pe şine (16500# lei). 
Sub 2000 de lei sunt re. 
vistele pentru fetite „Să 
tes*»m frumos" sau „Am 
învăţat să cos"; dar un 
sentiment general de 
părere de rău generează 
neputinţa cumpărării u- 
nui mic ..Gaucho Spert" 
— care eostă... 3 471 114 
le i!, dar cu care se pot 
plimba doi copii — untd 
la «olan şi celălalt ală
turi.

Tot ce trebuie noilor 
născuţi oferă raionul de 
profil de la etajul I «1 
„Ulpiei". Un cărucior 
costă 146 000 le i Pentru 
cei de 2—3 ani se găsesc 
treninguri, jachete, pulo
vere. dresuri, căciulite, 
pantalonaşi tricotaţi dar 
şi încălţăminte nr. 12.5 la 
39. Modele frumoase d# 
costumase, rochiţe, panta
lonaşi şl scurte oferă ra
ionul de confecţii de Ţa 
acelaşi niveL Dar şi pre
ţurile sunt pe măsura 
fanteziei creatorilor. (Un 
costum de băieţi peste 
100 000 tei. o scurtă intre 
26 000—34 000 tei).

La „Lumea copiilor*" 
sunt de toate. De la re
chizite şcolare — adu
se de la fabrica din 
Petreşti — la mingi, tri
ciclete, biciclete, pătuţuri 
şi seturi de pat, căru
cioare pentru copil fl

pentru „copiii" copiilor 
— păpuşii# „Doar noi
#ve$n in Deva acest ar
ticol — cărucioare pere. 
tru păpuşi" — informa
cumpărătorii dna Vio
rica Şerban. Cât costă 7
«720 lai

Şunt deci in magazi
ne articole pentru toate 
preferinţele şi pentru toa
te posibilităţile financia
re, Probabil că nu este 
părinte care să nu-1 fiică 
o bucurie, o surpriză co
pilului său, mai cu sea
mă că de-a lungul timpu
lui t e  promis că Iepu
raşul fi va aduce nea
părat ceva, dac$ va fl

pentru, că ei sunt lumi
na vieţii noastre.

ESTERA ŞINA

Ş  TRJ'BW(şi
CEI «SAU

Vâ comunicăm poziţia 
noastră asupra probleme
lor ridicata de dl Sem- 
ciuc Uitai, din Simerfa, 
str, A. Vlahuţă, tr. 14 — 
ne informează <B Petru 
Păun Jura, primarul ora
şului Simeria. -

Facem precizarea că 
ambele chestiuni sunt 
cunoscute în detaliu de
/umfiuporafl firaSUluL llî
primul rând confirmăm 
excesul de umiditate din 
partea de Jos # oraşului 
datorat structurii solu
lui şi unei pânze freati
ce foarte ridicat#. Toate 
administraţiile anterioa
re au ocolit atacarea ca
nalizării zonei, din «au- 
za condiţiilor tehnice 
foarte dificile şl a costu
rilor enorme. încă de la 
începutul actualului man
dat ne-am implicat In 
găsirea unor soluţii şi, fi» 
anul 1994, am depus la 
Ministerul d# Finanţe şl 
Ministerul Lucrărilor Pu
blice şi Amenajării Teri
toriului primul studiu de 
fezabilitate cu propune
rile de canalizare. Lu
crarea ne-a fost resti
tuită cu indicaţii privind 
redimensionarea staţiei 
de epurare.

Am refăcut studiul, de
pus la aceleaşi Instituţii 
centrale tn noiembrie *95 
şi discutat tn Comisia 
interministerială in şe
dinţa din 29. 02. 1996.
Proiectul a fost susţi
nut tn comisie de către 
primarul oraşului, perse- 
«al. iar investiţia a fost 
APROBATA, urmând a fi 
atacată in acest an. fa  
firmaţiite că Primări# In 
frunte o» primarul se face 
vinovată de excesul de 
umiditate este ridicolă 
şi nu merită comentată.

Al doilea aspect tegat 
de ajutoarele distribuite 
fi» zonă confirmă încă 
o dată, dacă mal este ne
voie, celebra Zicală cu

ffefcea
ST efâ

DV. RĂSPUND
vecinului, 

sfârşitul anului tre
cut şi începutul celui 
JŞffiMt :)M|̂  petmeut o 
Inundare de mari pro- 
port« «  Părţii #  Jos «
oraşului, fără precedent 
€& tfiîŢflţn ş|
persoane afectate au se
sizat Comandamentul Ju
deţean pentru inundaţii, 
care a  trimis un colec
tiv însărcinat să consta
te s* «A Drop'inâ măsuri. 
A r id  t #  ajuns ta acor
darea unor ajutoare u- 
ntanitare familiilor car# 
au #vut de suferit.

tn câteva zile de fit 
distribuirea pachetelor 
alte şed de cereri mai 
mult sau mei nuda înte
meiate au bombardat Pri
măria şi Prefectura, ceea 
ce a condus Ia sistarea 
acordării altor ajutoare.

POŞTA RUBRICII

e  NISTOR sbîrcea  -  
Vata de Jos: soluţiona
rea pretenţiei dv la pro
prietatea asupra tere
nului pe eara este am
plasată piaţa comunei nu 
poate fi obţinută decât 
pe cale judecătorească, 
întrucât s-a născut a- 
cest litigiu Intre dv. şi 
Consiliul local Vaţa cu 
privire fir proprietate, li
citarea terenului pentru 
amplasarea de chioşcuri a 
fost amânată până Ia 
definitivarea situaţiei ju- 
ndice # lui.

#  IQAN LUPA — Ml- 
hăileni: Dacă bunica
dv a fost in întreţine
rea dv şi nu a avut pen
sie. atunci cea care tre
buie să vă plătească #- 
jutorul de înmormânta
re este unitatea la care 
lucraţi. Pe bază de do
vezi oficiate. Dacă a fost 
pensionară, va trebui 
să vă adresaţi cu cere
re Oficiului de pensii.

S-M perfectat săptămâna trecută
•  Certificatele de ur

banism pentru: un de- 
en gros şi birouri 

l i la ; im gater cu bandă 
de transport fit Sîntâmâ- 
ria-Orlea; deviere# te
ntei electrice de tl0  
Sdiovoiţi, deteriorai* de 
inundaţiile din decembrie, 
pe raza comunei Rtbiţa.

;

teaifRăŞ'iiptê

10,

de d ep serş a ofertelor: 18

UNITATEA MILITARĂ «1933 
HUNEDOARA 

str. Rotarilor, nr. 78 
Organizează LICITAŢIE PUBLICA 

să fără preselecfle. te  data de 2, IV.» 
pentru achiziţionarea produselor

•  carne de porc
•  preparate carne.
Data limită

aprilie, ora 14.
Detalii şi caietul do sarcini se pot obţine 

zilnic. Intre orele 8-14, la sediul nnităţU.
(8118)

COOPERATIVA „PROGRESUL4* 
D E V A

Execută te unitatea din complexul meş
teşugăresc, str. Cuza Vodă, nr. 37, următoarele 
activităţi:
•  FESTONAT COVOARE, CARPETE, PA

TURI etc- la preţuri convenabile fl 
execuţie in cel mult 24 ore.

(290)

cu

•  S-au emis autorizaţii 
d# construire pentru rea
lizare# a două case de 
vacanţă pe raza satului 
Clopotiva.

# S-a dat acordul de 
licitaţie pentru 11 parcele 
tn vederea construirii 
unor locuinţe individu
ale, terenul necesar pen
tru construirea pe raza 
municipiului a unui centru 
de recreare şi amplasa
mente pentru 36 de ga
raje 1# Orăştie. (I. C.).

I

Ca gândul 

la excursii şi 

taberele de vară
Perioada acestei vacanţe 

de primăvară, care a in
clus deja şi desfăşurarea 
celor două olimpiade na
ţionale in oraşul nostru, 
reprezintă o perioadă de 
Vârf pentru Administraţia 
Judeţeană a Taberelor Şco
lare din Deva.

începând cu transportul 
participanţilor la olimpi
ade in ora; şi In afara 
lui, continuând cu nume
roasele excursii ale ele
vilor din judeţ in diferite 
zone din ţară (nordul Mol
dovei, Valea Prahovei, 
Turnu Severin, Orşova etc.), 
cu taberele interne şi cu 
cele externe, instituţia a- 
mirţtită se străduieşte să 
răspundă tuturor solici
tărilor existente şi, pe 
lângă aceasta, în fiecare 
zi se face câte.un pas 
pentru pregătirea cores
punzătoare a mult aştepta
telor tabere de vară. în 
prezent, ne preciza dL 
director Dorin Crişan, au 
oaspeţi taberele de la 
Căprioara şi Lăpuşnic, in 
paralel efectuândulse lu
crări de modernizare şi la 
celelalte tabere din judeţ 
(printre acestea de la 1 
ianuarie ac. se numără şi 
era de la Ohaba).

Constituind o premieră 
la nivel regional, începând 
cu 27 martie, In tabăra de 
la Lăpuşnic se desfăşoară 
un stagiu de formare a 
animatorilor de centre de 
vacanţă la «ar# participă 
elevi ai şcolilor normale 
şi cadre didactice din ju
deţ, în perioada urmă
toare fiind preconizat şi 
un program de perfecţio
nare a directorilor de ta
bere Cre vor litera în ca
drul acestora.

Elevilor care au dorit 
să-şi petreacă o parte a 
vacanţei In afara ţării, 
le-a fost oferită această 
posibilitate, |n prezent 
al doilea grup de 42 de copii 
a venit «te ia Viena. Mai 
mult de-atât, dl. instruc
tor Valeriu Goiciu a fost 
în măsură Si facă cunos
cute şi propunerile pentru 
viitoarele sejururi 1 în 
străinătate: astfel că, după 
ce anul trecut aproape 
600 de copii au avut pri
vilegiul de a vedea Franţa 
şi Grecia, în acest an I- 
talia, Franţa şi Anglia 
tei vor aştepta vizitatorii, 
care pot beneficia de a- 
semenea oferte prin in- ■ 
termediul Administraţiei 
Judeţene a Taberelor Şco
lare.

georgeta  bîr la
'» mm ,  mm • mm • mm • m

I

j (aflăm de la politie
e  La Petroşani a fost dă din Deva. Furtul I 

retinut, urmând a fi s-a săvârşit în noaptea ! 
trimis In judecată con- de 30/31 martie, ma. | 
form procedurii spe- şina fiind găsită a ban- » 
riale, Tudorel Irimiâ, de donată In zona munl-1 
21 de «ni. din Tărăţel, cipiului Hunedoara, 
judeţul Ialomiţa, fost «  în stare de liber- J 
condamnat, fără ocupa- tate este cercetat Costel * 
ţie. Acesta apela la Tudorache. de 26 de ani, t 
mila publicului, inducând din Vulcan, vagonetar J 
fii eroare cetăţenii, ară- la E.M. Vulcan, care a j 
tând că nu are capa- fost depistat conducând I 
eitatea de a munci. fără permis, prin muni- j 

e  Este cercetat in cipiu, autoturismul cu ] 
«tar# de arest Corneliu nr. 3 BV 7305. j
Roman, de 19 ani. din |
Deva. fără ocupaţie, Rubrică realizată .
efiruia i s_a demonstrat cu sprijinul I
că este autorul furtului inspectoratului de Poliţie J 
autoturismului 4 HD al judeţului
3719, parcat pe o stra- Hunedoara «

Joi, 4 aprilie 1996
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In primul rând, credinţa in Dumnezeu

in  iarnă anului 1935, 
locuitorii satului Gotha- 
tea, comuna Gurasada,
hotărăsc să ridice o nouă 
biserică ortodoxă, ală- 
turi de cea din lemn, mu
tată din Munţii Apuseni, 
tn timpul lui Horea. Gos- 
podari harnici din fire, 
tn anul următor aduc, 
ca carele, reci de stân
jeni de piatră „făcută", 
tot de ei, din rangă şi 
baros. Cei fără atelaje 
săpau, iar alţii zideau 
fundaţia. Bucuroşi erau 
că, odată cu terminarea 
zidirii fundaţiei, alţii pre
gătiseră vatra In Târsăle, 
pe care se bătură 120 009 
bucăţi de cărămidă. Ur
mează apoi anii tn care 
norii grei ai războiului 
s-au abătut şi asupra sa
ţului nostru, care a pus 
la grele încercări peste 
#  de bărbaţi din tot! a_ 
tâtea familii, ce au avut 
de sutorit, mulţi ani Mn 
continuare, până când 
şi-au revenit material şi
spiritual. Şirul greută
ţilor acestor credincioşi 
nu s-a sfârşit aici Au 
urmat anii de încorsetare 
a construcţiilor locaşuri- 
lor sfinţe. , 0  lacrimă 
curse din ochiul cel ne
gru al mamei lui Dumne
zeu când, din dispoziţa 
„toai marilor de Ilia” şi, 
chiar ea sprijinul indi
rect al unor aşa zişi 
„fii ăi satului" —- unii 
cu funcţii in aparatul d® 
stat —, se confiscă o mare 
parte din materialele de 
construcţie agonisite cu 
aţâţa trudă, dându-li-se 
o altă destinaţie — con

struirea Popicăriei din 
Ilia — considerat „obiec
tiv prioritar", probabil 
pentru cultura şi dezvol
tarea fizică armonioasă 
a celor din vârful pira
midei puterii.

De etunel au trecut peste 
40 de ani, perioadă tn 
care fundaţia a îmbă
trânit, dar credinţa in 
Dumnezeu a reîntinerit. 
Astfel, tn ultimii ani, 
scânteia reluării construc
ţiei noii biserici s-a a_ 
prins, sub Îndrumarea 
competentă a preotului 
paroh Ovidiu Stretean. 
Prin contribuţia finan
ciară ţi in muncă a celor 
peste 60 de familii din 
sat a fost ridicată con
strucţia până la acope
riş, fiecare familie con
tribuind cu sume între 
50— 150 000 de lei, până 
in prezent.

Faţă de valoarea . iu - 
crârii, evaluată la 100 mi
lioane lei, atât credin
cioşii cât şi consiliu] bi
sericesc sunt conştienţi că 
este peste puterile lor, tn 
acest interval de timp 
costul materialelor cres
când foarte mult. Re
ceptivi la pulsul colecti
vităţii, Consiliul local cât 
şi Primăria Gurasada ne-au 
ajutat cu materialele 
rezultate din demolarea 
unui grajd din patrimo
niul comunei. La acesta 
se adaugă contribuţia u- 
mri cetăţean din Ger
mania. cu suma de 2 mi
lioane lei

Acum, tn acest Sfânt şi 
Mare Post al Sfintelor

• • mm mmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmm

Însemnări Muzeul
Un bibelou spart îmi 

poartă paşii la Muzeul ju
deţean. Numai aici se 
găseşte pasiunea care cu 
har şi migală reface iu
birea de frumos din ... 
cioburi. . Intru şi împing 
hotărât uşa. Nu vrea să 
se închidă. în interior un 
curent de aer rece, mis
terios ... Trec şi eu sfios 
p® lângă urmele mate
riale ale istoriei. Ating, 
in treacăt, cu mâna, un 
basorelief roman. Mă simţ. 
.teleportat" intr-un timp 
trecut. Şi mă bucur. js 
semn că mă trag de la 
Râm.

tn sălii® muzeului «un 
frig polar. Aerul rece 
inundă interioarele nu 
numai prin uşă, ei şi prin 
geamurile neetanşe. La 
plecare încerc să închid 
bine uşa, Nu merge. E 
nevoie de mâna unui 
tâmplar.

Afară, lângă zid, două 
profiluri de romani, dăl
tuite într-un monument 
funerar, mă privesc enig- 
maţic.

Ii privesc. Mă privesc. 
Le fac semn către uşă.

— Da... parcă îl aud 
pe unul din ei vorbind. 
Suntem constructori d« 
corăbii. Am putea repa
ra uşa, dar în lupta do 
la Tapae, dacii ne-au luat 
şi uneltele. De teamă să 
nu facem alte corăbii. 
Poate mâine vom cioplt 
din piatră o daltă şi un 
ciocan...

— Da. Poate mâine tî 
răspund. Mă gândesc la 
curentul care trage pe 
coridoarele muzeului şi

la vântul care bate prin 
casa de bani a lui.

Trec prin faţa Consi
liului judeţean. Patru 
persoane cu cupoane dă 
pensie la activ discută 
aprins. Pun ţară ia cale. 
îşi măresc reciproc pul
surile inimii, Când ajung 
tn dreptul lor simt că re 
sparge ceva, Amfora da 
linişte s-a ciobit pe asfal
tul frământat de urmele 
paşilor

Poate mâine am s-o 
duc la frumoasei* .restau
ratoare. Poate mâine.

N. PANAITESCU

Paşti, când trebuie să u_ 
nim rugăciunea cu milos
tenia, pentru ca s ^  se 
Înalţe mai fierbinte la 
ceruri şi cp să lumine
ze mai mult viaţa noas
tră cu iubire sfântă, aş
teptăm ajutorul forma
ţiunilor politice, al unită
ţilor de tot felul şi al 
oricărui credincios, in
diferent de credinţă sau
localitate, până la fina
lizarea şi sfinţirea biseri
cii. Convinşi că veţi 
răspunde la apelul nostru 
omenesc şi frăţesc, ascul
tători ai Pastoralei Sfân
tului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe. rugăm pe
Hristos Domnul, iubito
rul de oameni, care a 
z is: „Fericiţi cei milos
tivi. că aceia re vor mi- 
lui” (Matei 5,7), să vă
răsplătească jertfelnica şi 
dărnicia inimii, cu bucu
ria şi pacea pe care o 
aduce în inimi binecu
vântarea Sa.

Prot IOAN NAG1II

Acţiuni de educaţie

sanitară
în cadrul acţiunilor de 

prevenirea ţi combaterea 
TBC, laboratorul de pro
movarea sănătăţii şi edu
caţiei sanitare din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie 
Sanitară şi Medicină Pre
ventivă Deva, împreună cu 
Filiala de Cruce Roşie au 
avut mai multe Întâlniri. 
La sanatoriul TBC Geoa- 
giu, în faţa a 300 de oa
meni, bolnavi şi personal 
medical, dna dr, Corina 
Feier le-a vorbit despre 
prevenirea şi combaterea 
acestei boli iar dl dr. An
drei Lorincz a arătat care 
este menirea Crucii Roşii 
române, oare anul acesta 
împlineşte 120 de ani de 
existenţă.

Acţiuni similare s-au 
mai desfăşurat la Liceul 
Agricol Geoagiu şi la Sa
natoriul TBC Brad, prile
juri de a-i informa pe 
ascultători şi de a le 
răspunde la întrebări. Ac
ţiunile de educaţie sanita
ră organizate de cele două 
instituţii vor continua. La 
următoarele întâlniri vor 
fi abordate teme despre 
boli transmisibile de se
zon, despre probleme de 
nutriţie şn. (V. R.).
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— Prin lucrarea «a 
„Formarea şi dezvolta
rea creativităţii la ele- • 
vii din învăţământul pri
mar", colegul nostru 
demonstrează un adevăr 
verificat . Că la orice 
persoană, creativitatea 
poate fi cultivată în 
mai mare sau mai mică 
măsură, dar esenţialul 
rămâne ÎNVĂŢĂTO
RUL. El este cel care 
trebuie să preia şi să 
dezvolte, organizat şi 
original, potenţialul crea
tiv al fiecărui elev.

Am stăruit asupra a_ 
cestei idei, desprinse 
din aprecierea dnei înv. 
Anuţa Tripon, pentru că 
ea, ideea, a revenit ca 
un laitmotiv în discu-

elase simultane, şi cu 
efective mari. au reuşit’ 
să pregătească elevii la 
nivelul celor mai bune 
şcoli din judeţ. Cu fie
care inspecţie de grad 
sau lucrare ştiinţifico- 
metodică, pe lângă sfa
turile pe care le dăm, 
învăţăm şi noi, la rân- 
du-ne. de la dascăli. 
Revenind la t ■#*» lu
crării lui Feri Malea. ea 
abordează, cu argumente, 
o problemă de foarte 
mare actualitate care, 
păstrâridu-şi conţinutul 
ştiintifico-metodic. de
vine practică pentru 
oricare dascăl 

Modalităţile . de dez
voltare, valorificare şi 
evaluare a creativităţii

*, - - — * — - —*—* —.*—*—

care a muncit şi mun
ceşte colegul său Feri, 
iar dna înv. Monica 
Bun, subliniind valea- * 
rea practică a lucră- I 
rîi. remarca efortul das
călului, eh tor şi la co 
lectivul de astăzi al 
clasei sale — unde doar 
4—5 elevi din efectiv 
nu sunt... bruneţel 
Dincolo de emoţia mo
mentului, adâhcită şi de 
Prezenţa si cuvântul dnei i  ̂
Eva Oros —• fostă în -f  
vătâtoare a invătâto- f  
rului care îşi susţinea * 
lucrarea pentru acorda-* 
rea gradului didactic 1 £. 
— răspunderea şi eom- i 
petenţa cu care a fost f  
analizată munca crea- ţ 
toare a dascălului, tre- -

f

âtoru
ţiile ce au urmat inspec
ţiei speciale şi susţine
ri» lucrării pentru acor
darea gradului didactic 
I in învăţământ dl ui 
Frattcisc Ma’ea, învăţă, 
tor la clasa a III-a D, 
Şcoala Generală Nr. 9 
Hunedoara. îndrumăto
rul lucrării metodi 
co-ştiinţifice cu pricina, 
dl prof. Silviu Cercea 
(Şcoala Normală „Sabin 
Drăgoi** Deva) îmi măr
turisea, nu fără emo
ţie, «satisfacţia pe eare. 
i-o oferă azi foştii săi 
elevi de acum 15—20 da 
*ni. „Ei se află în 
deplină maturitate pro
fesională şi pot spune că 
am întâlnit adevăraţi 
apostoli. Mă refer la În
văţătorii Dorina Rişcu- 
ţa de la Şesuri (Bucu- 
reşcl). Dan Roman Ba_ 
şa din Brotuna (Vaţa de 
■tos). Maria Tuhuţ din 
Rarbura (Buiţa) care ,în 
condiţii de predare Ia

—*—*—*—*—*—*—*

şcolarului mic, relevate 
de lucrarea învăţătorului 

. hunedorean, au fost a_ 
predate de colegii aces
tuia şi chiar de foştii 
săi profesori, eu atât 
mai mult cu cât, ahi în 
sir, dascălul a lucrat 
cu elevi problemă — 
după cum mărturisea şi 
inv. Rozalia Pistori: 
„Cred că la baza ale
gerii acestei teme a stat 
tocmai munca de ani şi 
ani a învăţătorului la 
şcoala din colonie. O 
muncă grea puţin cu
noscută de alţii, care, iată, 
îşi arată roadele!". 
„Creativitatea înseamnă 
foarte mult in dezvol
tarea gândirii, perspica
cităţii, a personalităţii 
unui individ. De aceea 
tema colegului nostru 
este nu n u m a i 
grea, ei şl curajoasă — 
aprecia inv.. Eugen St&n- 
eoane. eare cunoaşte 
.materialul" uman cu

huie relevată. Preşedin- 
- tele comisiei inspecţiei 
speciale, dna prof. Ma. 
rin Damsa (Şcoala Nor
mală „Sabin Drăgoi** 
Deva), ta finalul celor 
patru lecţii susţinute dc 
inv. F, Malea. in care 
„clasa" a răspuns te
meinic si frumos la 
toate orele. aprecia: 
„Astăzi, la clasa a HI_a 
D s-a dovedit încă o 
dată că nu aluatul e to
tul, ci modul în care fl 
frămânţi!". Şi. stâiuind 
asupra competenţei, a 
ţinutei şi calităţii omu
lui de la catedră, pre
şedintele comisiei a re
levat inepuizabila sur
să de energie, origina
litate, abnegaţie, pre
gătire continuă dovedite 
de modelatorul căruia 
fiecare dintre no) ti 
spunem simplu, dar cu 
respect, ÎNVĂŢĂTO
RUL.

LUCIA LICIU

ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR DE P.S.I.
în conformitate cu II.G. 

nr. 51/1992, până la data 
de 29. V. 1996, agenţii e- 
conomiei şi instituţiile 
vizate trebuie să depună 
U Grupul Judeţean i de 
Pompieri din i Deva, str. 
G. Coşbuc, nr. 26, docu
mentaţiile necesare pen
tru autorizare.

Documentele necesare 
pentru clădirile şi con
strucţiile care au fost o-

In unele zile, in piaţa Devei mai sunt şi cozi Ia pâine —
Foto: PAVEL LAZA

vizate şi necesită auto
rizaţie sunt:

•  cerere de -autorizaţie 
P.S.I. (se găseşte la se
diul Grupului de Pom
pieri al judeţului Hune
doara);

•  dovada titlului so
licitantului asupra, spaţii
lor respective (titlu de 
proprietate, act de conce
sionare, închiriere etc.
— copie);

•  certificatul de înma
triculare (copie);

•  avizul P.S.I. şi do
cumentaţia vizată spre 
neschimbate care a stat 
la baza eliberării acestu
ia ;

•  alte documente pe 
care solicitantul le con
sideră utile ;

•  timbru fiscal;
•  dovada achitării ta

rifului legal (se achită la 
sediul Grupului Judeţean 
de Pompieri).

Pentru clădirile şi 
construcţiile existente care 
nu au fost avizate, dar 
necesită autorizaţie, sunt 
necesare :

•  cerere de autoriza
ţie P.S.I. (se găseşte la 
sediul Grupului Judeţean 
de Pompieri);

•  dovada titlului soli
citantului asupra spaţii
lor respective (titlu de 
proprietate, act de con
cesionare, închiriere etc.
— copie);

•  certificat de înmatri
culare (copie);

•  piese scrise şi dese

nate din cartea construc
ţiei sau schiţe — releve» 
cotate, ale spaţiilor utl* 
lizate, cu precizarea desti. 
naţiilor pe încăperi, am
plasarea principalelor do
tări funcţionale şi memo
riu justificativ care să 
cuprindă amplasarea, 
descrierea şi alcătuirea 
construcţiei, riscurile şi 
categoriile de pericol d* 
incendiu, echiparea co 
instalaţii utilitare (elec
trice, încălzire. sanitar® 
etc.) existente, precum şi 
măsurile de prevenire (I 
stingere a incendiilor pen» 
tru îndeplinirea cerinţei 
de calitate siguranţa la 
foc" ;

•  alte documente pe 
care solicitantul Ie consi
deră utile:

•  timbru fiscal;
» dovada achitării ta

rifului legal (se achită la 
sediul Grupului Judeţean 
de Pompieri).

Documentaţiile menţio
nate mai sus se prezin
tă de către solicitant 
într-un singur exemplar, 
însotit de opisul tuturor 
pieselor prezentate, în
tocmit îp două exem- 

. plare.
Se m en ţine  activitatea 

de autorizare a construc
ţiilor noi, vizate de art. 
1 din H.G. nr. 51/1992,
republicată

Programai de informaţii 
şi primire a documentaţii* 
tor este: luni, joi şi v i.
neri n tro  o rele  8— 11.

CB
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•  Vând loc extravilan, 
Bâlata, şi intravilan la 
Şoimuş, telefon 668219.

(397871)
•  Vând staţie amplifi

care Vermona cu boxe şi 
accesorii. Tel. 642790.

18031)
•  Vând batoză de 700,

Brădăţel. comuna Burjuc. 
90. (7556)

•  Vând loc casă 1400 
mp. Deva, str. M. Băl- 
cescu, nr. 7, tel. 623985 
(vizibil joi şi vineri).

(8172)
•  Vând casă 3 nivele,

Deva, str. Aurel Vlaleu, 
I». 93, 52009 000, drujbă,
cazan ţuică 10o litri, sobă 
şemineu. (3166)

•  Cumpăr aparta
ment în Deva, trei 
sau patru camere, e- 
taj 1 sau 2, ultracen
tral, eventual şi cu 
garaj. Informaţii tel. 
720103. 77528)

' •  Vând Dnituri 
dentare, aparat Roent
gen, en gros, tenişi 
import China şi în
călţăminte second- 
hapd import Germa
nia, vând urgent a_ 
partament 2 camere, 
şi teren intravilan,

. Informaţii zilnic la 
tel. 216863, între o- 
rele 8—16 şi 622442, 
dtină ora 20,

(7549)

•  Ctimpăr apartament
2 - camere: decomandate, 
Deva, exclus etaj IV. 
Tq]. 220832. după ora 
16- ^  (7518)

•  Cumpăr apartament
Ultracentral, Deva, tele
fon 21711! după ora 
*8. (F. T.)

•  Vând tractor U 650.
înmatriculat Bîrsău, nr. 
261. (7553)

•  Vani antenă para
bolică p ei convenabil. 
Telefon 226168. (7523)

•  Vând chioşc metalic 
6x3 m pentru privatizare 
sau ga--ai Tel. 660959.

(7537)
•  Vând’ casă, anexe şi 

grădină, în satul Mestea
căn, oraşul Brad, Infor
maţii h • 675165,

’ (3585)
•  Vflîid VW Passat, fa

bricaţie 1987. Telefon 
650518 după ora 13.

(3586)
•  :,o;ietate SRL

(1984) Tel. 762154, după 
oră 16 (7032)

4 v’ând motocicletă 
tîinsk o motoretă Mobra. 
Stare r erîectă. Telefon 
729076. (7784)

•  Vi', na camion IFA, 
fabricaţie 1988, 5,5 tone. 
Informaţii, 't-flc- 722927.

("784)
•  Vând moatâ cu pie

tre, moară cu ciocane. 
Peşti?.o Mare. nr. 177 A. 
lângă Service (7783)

•  Vând apartament 2 
camere- Gojdu telefon 
61840.' rl'jpă nea la,

(7571)
•  S.c... Ktnar Enculescu

Orăştie anunţă majorarea 
preţului Ia pâine până la 
20 ia sută şi la restul 
până la f,-0 la şută. în
cepând cu data de <1 IV, 
1990. (8032)

•  S.G. Forieon S. A. 
Deva anunţă majorarea a_ 
dansului ■'comercial rţe ta 
30 ia 100 Hi sută.

(7552)
•  Cu autorizaţia nr.

11540/28,02. 1996, elibe
rată de Consiliul jude
ţean Hunedoara, a luat 
fiinţă ocrsbana fizică cu

sediul în Deva, repre
zentată prin Filip Dan. 
cu obiectul activităţii co
mercializare produse a- 
limentare, nealimentare, 
agroaliiîientarei

(97526)

•  Sâmbătă, 6 apri
lie 1996, va avea loc 
la Slmeria TÂRG 
DE ANIMALE.

. (7648)m ’» wmâ >/*iNv # m
•  Pierdut căţel Pechi

nez, roşcat, cu lăbuţe 
albe, zona centru Sime
tria, se află  ̂ sub tratai 
atent. Găsitorului re
compensă, tel. 681055.

(7559)
•  Pierdut cod fiscal 

S.C. Pluriserv SRL Deva, 
2113596. îl  declar nul.

(8173)
•  Pierdut cod fiscal

aparţinând S.C. Răuţ Prest 
Com SISG Hunedoara, cu 
nr. 5068806. î l  declar 
nul. (7547)

•  Pierdut cod fiscal 
nr. ‘3818269, aparţinând 
SG. Sueien Ciuceana Pred 
Com SRL Haţeg, Ciula 
Mică. îl declar nul,

(7529)
•  Pierdut - cod fiscal 

nr. 3558290, aparţinând 
S.C. Marcon Prod SRL 
Tîmpa. TI declar nul.

(7543)
•  Pierdut declaraţie va

mală cu nr. 2489/27. XII. 
’9o, pe numele S.O. „Pă
lării Cristina" SRL Deva. 
O declar nulă. (7578)

comemorări
•  Lacrimi amare şi o 

nesfârşită durere sufle
tească însoţesc împlini
rea unui an în 4 aprilie 
de la trecerea în eter
nitate a celei care a 
fost o; fiică şi o soră mi
nunată

ILEANA MIRELA 
PLEŞOIANU 

născută CRIŞOVAN
Ai plecat din lumea

aceasta/ In care-ai su
ferit prea mult/ Nimic
în lume n-ai lăsat /  De
cât un frate îndurerat/ 
O mamă şi un tată/Ce 
plâng după a ta plecare/ 
La cruce şi mormântul 
tău. Tata Petru. mama'
Elena, fratele Claudiu si 
bunicii. , (7521)

•  La 15. IV. 1996 se 
împlineşte un an de la 
fulgerătoare;: şi nedreap
ta despărţire de scumpa 
noastră soţie, mamă şi 
bunică

ELEVA FLOREA
tuată dintre noi, Insân- 
du.ne casa pustie. Te 
iubim, . te vom plânge 
mereu şi rut te vom 
uita niciodată. Slujba de 
pomenire are loc la bi
serica din Peştişu Mare, 
ora 11.30, în data de 7. 
IV. 1996. Dumnezeu să te 
odihnească în pace şi li
nişte ! (7551)

•  Azi, 4 aprilie, se îm
plineşte un an de la 
dispariţia dragului nostru 
soţ, tată, socru şi bunic

ISPAS PETRU 
Nu te vom uita nici

odată. Familia.
(8169)

•  De ce bat vânturi/ 
De ce_i ger/ De ce şe 
lasă ceaţa deasă/ De ce 
dor gânduri, de ce pier/' 
De ce puterile ne lasă/ 
Un an de când tu,

MIRELA
dragă/N-ai mai sunat la 
uşa noastră/ Măcar în 
vis/ Ochii ne dor de-a- 
tâta dor, de-atâta aştep
tare/ Rugându-ne la 
Dumnezeu/ Să-ţi dea o- 
dihnă-n suflet şi-alinare/ 
Nu te vom uita nici
odată. Olaudiu şi Car
men. (7521)

•  Familia îndure
rată anunţă împli
nirea a 6 săptămâni 
de la trecerea în e~ 
temitate a celui care 
a fost

ec. ZENO BAICU
Parastasul de po

menire vineri, 5 apri
lie 1996, ora 9, la 
Biserica Sf. Nicolae 
din Deva.

(7541)

•  Cu nemărginită 
durere anunţăm tre
cerea unui an de la 
incredibila dispari
ţie a celei care a 
fost iubita noastră 
soţie, mamă şi bu
nică

POPA LIDIA
îi vom păstra o 

veşnică amintire. So
ţul, copiii şj nepoţii.

(7565)

DECESE

•  Filiala Judeţeană 
Hunedoara a Partidu
lui Naţional Liberal 
aduce un ultim oma
giu

Avocatului 
VICTOR ŞUIAGA

fost prefect liberal al 
judeţului Hunedoa
ra. Sincere condo
leanţe familiei.

(7561)

•  Consiliul Local al 
municipiului Deva a- 
duce un ultjm şi trist 
omagiu la trecerea tn 
eternitate a

dr. ŞUIAGA 
I. VICTOR 

avocat şi publicist de 
seamă, Cetăţean de 
Onoare al munîci - 
piului Deva. Dumne
zeu să-l odihnească I

•  Salariaţii S.C. „ALMO 
CONSTRUCT" Deva sunt 
alături de colega lor ec. 
Ancuţescu Doina la pier
derea dureroasă a tată
lui şi-i transmit 'pe a - 
ceastâ cale sincere con
doleanţe. (7558)

1

•  Colectivul Mu
zeului Civilizaţiei
Dacice şi Române şi 
al Filialei Arhive -
lor Statului Deva de
plâng dispariţia

dr. ' ŞţîMtGA 
I. VICTOR 

distins avocat şl pu
blicist, colaborator
preţuit al acestor 
instituţii.

Dumnezeu să_l o- 
dlhneasrâ în linişte şi 
oace!

(7572)

•  Asociaţia Cultu
rală „Casina Naţio
nală" şi Asociaţia Na
ţională a. Veteranilor 
de Război — Filiala 
judeţului Hunedoara 
regretă profund tre
cerea în veşnicie a 
celui care a fost

dr. av. VICTOR 
ŞUIAGA

un mare patriot şl 
cărturar, om de înal
tă . demnitate şl a_ 
leasă omenie. Fie-i 
în veci cinstită şi 
binecuvântată me
moria ! Sincere con
doleanţe familiei în
doliate.

•  Cu adâncă dure
re soţia Lucreţia, 
copiii Romulus şi 
Mihaela, nora Moni- 
ca şi nepoţelul Ro- 
hert anunţă cu grea 
durere încetarea din 
viaţă a celui drag, ce 
i  fost un bun soţ, 
tată, socru şi bunic

ENACHE IOAN 
în vârstă de 5# ani. 
înmormântarea vi
neri, 5. 04. 1996. ora 
14, de la Casa Mor
tuară Deva la Ci
mitirul Bejan. Nu te 
vom uita niciodată!

(7568)
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UN SERVICIU CARE RĂSPUNDE 21 SI NOAPTE 

SOLICITĂRILOR SI NEVOILOR DUMNEAVOASTRĂ
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BANCA „RENAŞTEREA I
CREDITULUI ROMÂNESC'- SîA. ]

CREDIT BANK |
SUCURSALA HUNEDOARA I

Deva, bdul Decebal, bl. 8, tel. 211853 !
fax 211634 |

I Vinde la licitaţie publică, în data de 15.1 
IV. 1996, imobilul situat în Hunedoara, str. ■  

I Avram Iancu, Intre bl. 2 şi bl. 3; preţ de |
I pornire — 150 000 000 lei. i
I Informaţii la sediul băncii. ■

II
I

I I
I FILIALA DE REŢELE ELECTRICE « 

D E V A
1 Anunţă licitaţie pentru executări de lu-| 
• craii de combaterea rozătoarelor în staţiile de| 
I transformare ale filialei. *
i Licitaţia se organizează în ziua de 18. IV. |  
ll996, ora 10, la sediul F.R.E. Deva, din str. I 
|G. Enescu, nr. 39. Relaţii suplimentare la* 
■telefon 215750, interior 134. (185) *1I
I

II
I
I
I

S.C. MINEXFOR S.A. D E V A  
Str. Titu Maiorescu, nr. 2

- ORGANIZEAZĂ 
■  la sediul societăţii — LICITAŢIE, în ziua| 
Ide -8. IV. 1996, ora 10, pentru mijloace fixe 
|  şi în fiecare zi de luni.
. Lista de utilaje se poate consulta la se-J 
|  diul societăţii şi la secţiile Brad, Abrud, Zlat- ■ 
Ina, Iscroni. I
I Licitaţie în ziua de 18. IV. 1996, la oral 
|l0 , pentru închirierea următoarelor spaţii': |

•  Motel Veţel, situat la 15 km de Deva, |
_pe DN7; I
|  •  Bar Certej, situat în Certej, bloc Minex̂  !

for; I
De asemenea, prin SROSPS Deva prestea-1 

Iză pentru populaţie următoarele SERVICII:;
- •  echilibrări roţi; vulcanizări şl reglări |  

faruri, la atelierul TIP-TOP, situat în |  
Deva, str. Zambilei, telefon 223832; |

•  măcinare porumb — moara fiind si- >
tuată în Veţel, la intersecţia DN 7j 
cu drumul Muncelului. ■

I Unitatea execută FORAJE pentru alimen- l 
tare cu apă, atât pentru agenţi economici câtl 

|  şi pentru persoane fizice. (6398118)

I
I
I
I

•  Colegii sunt alături 
de familia îndurerată prin 
pierderea celui care a fost 
un minunat coleg şi prie
ten,

inv. PIELE LUCIAN
Condoleanţe familiei.

(7567)
•  Familiile Piele Tatl- 

•ana şi Visoi Augustin, 
din Chitid, anunţă cu 
durere moartea fulgeră
toare a celui care a fost

înv. PIELE LUCIAN
Dumnezeu să-l odih - 

nească! (7567)

II
I
I

REGIONALA C.F. TIMIŞOARA 
DIVIZIA INFRASTRUCTURA 

SECŢIA L 9 SIMBRIA 
ORGANIZEAZĂ

I I 
I

______________  _  J
UCITAT1C PUBUCA |

I pentru vânzarea de MIJLOACE FIXE si O-l 
IBIECTE DE INVENTAR CASATE (auto şi’trac- j 
■  toare), în fiecare zi de joi, ora 10. I
|  Informaţii la sediul Secţiei L. 9 Simeria, |  
|  telefon 660080, interior 2586 ; 2553. j

I 
I

I 
I
Ide 5. IV. 1996, pentru întocmirea documen
taţiei privind evaluarea

S.C. AGROMICIA S A. V E Ţ E L 
cu sediul în Mintia, str. Luncii, nr. 5, 

telefon 21 59 99
Organizează LICITAŢIE PUBLICA în ziua I 
î tt/ 1 qoa întocmirea documen- !

unor construcţii de |
|la fermele din Mesteacăn şi Tîmava de Criş, I

I în vederea vânzării lor. J
In caz de neadjudecare la termenul dejj 

Jjmai sus, licitaţia se reia în fiecare vineri din i  
|  săptămână, până la adjudecare. (269) I

C O N D U C T O R I DE BOBIN AI
din  c u p r u  - s im p lu  sau d u b lu  e m a ila ţ i

-  d ia  rnet r e  : d e  la 0,25 la  2/20 m m
-  p r e tu r i  c o m p le te , in c lu siv  T V A  : dle 

la 1*1P0 ta 14 ,620  Vei/kg, f u n c ţ ie  da  
d ia m e tr u  s i  s t r a tu l  d e  em a il

V Ă  O FERĂ A C U M
an £ r o *  sa u  e n  d e  ta  II

SC, C O M A T  DEVA &.A.
în m u n ic ip iu l D E V A  s tr . D e p o z ite lo r  nr, 5 i 

R ela ţii •• D -na s in g . f iA D U T  IU L 1A N A  \
-  la telefon 054 - 62-33.50 între orele f  - 15
-  p r in  f a x  0 5 4  - 2ţj6Z 6&  ~ Ut b r ic e  ora. [

y
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