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O manifestare cu larg ecou in rindul
AQROEXPO'93

%
A

(Xraanifesturo cu larg 
ccoS în rîridul agricuito».: 
rilor, dar şi al altor oa
meni de afaceri a consti
tuit-o, în organizarea Ca
merei de Comerţ şi In
dustrie a judeţului Hune
doara şi firmei S.G. „E- 
urovenus" S.R.L. „Agro- 
expo ’93, expoziţia de la 
Sîntuhalm, unde peste 30 
de firme cu renume din 
iudeţul nostru, din ţară 
şi din străinătate au pre
zentat şi vîndut, o gamă 
diversă de tractoare, m a
şini agricole şi utilaje 
pentru industria alimen
tară.

Expoziţia ,care este des- 
chisă pînâ lă data de 4 
aprilie a.c., se bucură de 
o deplină reuşită, ea ve
nind în inlîmpinarea sa

tisfacerii cererilor de u . 
tilaje, mai ales acum, în 
prag de primăvară, cînd 
toţi proprietarii de pă- 
mînt şi societăţile cu pro
fil agricol sînt direct in 
teresaţi să-şi asigure m ij
loacele necesare efectuării 
în bune condiţii a lucră
rilor agricole, chiar dacă 
unele preţuri li se par e- 
xagerate şi nu sînt di
mensionate după buzuna
rul fiecăruia.

De apreciat că, aşa cum 
îi stă bine unei economii 
de piaţă, unde concurenţa 
duce inevitabil la apa
riţia unor utilaje perfor
mante, cu caracteristici 
comparabile standardelor 
europene, toate firmele 
au adus produse care au 
întrunit aprecierile una

nime ale specialiştilor şi 
ale celor interesaţi să 
facă o afacere profitabilă. 
Din lunga listă a expo
natelor au făcut obiectul 
unor dialoguri fructuoase 
cu prezentatorii, cît şi al 
numeroaselor tranzacţii 

comerciale, în special trac-; 
toarele şi minitractoarele, 
motocultoarele, motocosi. 
torile, precum şi seturile 
de maşini agricole desti
nate lucrării pămîntului 
— pluguri, discuri, freze, 
grape, cultivatoare, se
mănători. Acelaşi grad 
de interes s-a manifestat 
pentru maşinile de recol-

NICOLAE TÎRCOB

(Continuare în pag. a 3-a)
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La Agroexpo ’93 se găsesc utilaje agricole di verse, fiecare agricultor pu. 
tînd, contra cost, să-şi procure tractorul şi maşinile ee-i sînt necesare pentru 
lucrarea pămîntului. Foto PA VEL LAZA
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• VARŞOVIA. La Var
şovia s-âu încheiat lucră
rile conferinţei internaţio
nale „Crima organizată şi 
terorismul în ţările post- 
comuniste", la care au luat 
parte reprezentanţi ai mi
nisterelor de interne şi ser. 
viciilor speciale din 21 state 
europene. Participanţii au 
atras atenţia asupra spo
ririi fenomenului infracţio. 
nai în Europa de est'şi au 
analizat posibilitatea . pu
nerii Ia punct a unui me
canism internaţional de 
combatere a terorismului, 
contrabandei cu droguri, 
cu materiale radioactive, cu 
maşini furate, exportul i- 
licit de capital şi bunuri 
personale. Ei au afirmat că 
statele est-europene s-au 
transformat într-o „bază o- 
perativă" a crimei or
ganizate transnaţionale. Po
lonia fiind placa tur
nantă a acesteia. La con. 
ferinţă s-a anunţat că, po
trivit unor date operative 
culese de specialişti, pe 
teritoriul Poloniei se va or
ganiza în curînd o întîlnirc 
a formaţiunilor mafiote 
din Est şi din Vest pentru 
împărţirea sferelor de in
fluenţă, v

• HAVANA. Mai multe 
sute de militari ai brigăzii 
fostei U.R.S.S. staţionate în 
Cuba din 1963 şi familiile 
lor, în total aproape 1500 
de persoane, au părăsit Ha
vana cu destinaţia Şankt. 
Petersburg, la bordul pa
chebotului Iuri Gagarin, 
transmite AFP, citind o 
sursă rusă.

Plecarea acestor militari 
s.a făcut sub controlul a- 
utorităţilor cubaneze şi în 
cea mai mare discreţie, con
form acordului semnat la 
16 septembrie 1992, la Iţa. 
vana, privind retragerea 
ultimei brigăzi ex-soviefîce , 
aflate pe insulă.

• BOMBAY. Poliţia in
diană a anunţat arestarea 
unui membru al grupului 
ce a planificat seria de 
atentate cu bombe de Ia 
Bombay, în care cel puţin 
250 de oameni au murit şi 
1 400 au fost răniţi, trans. 
mite Reuter.

V Afirmînd că arestarea 
suspectului este „o mare 
realizare în cadrul anche
tei", comandantul poliţiei 
din Bombay, A.S. Samra, a 
declarat: „Acesta ştie to, 
tuj. A participat la discuta
rea atentatelor în săptămîna 
dinaintea exploziilor".
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G reutăţi cu  duium ul...
Şcoala Generală Hăşclău 

funcţionează, din acest an, 
ca şcoală de centru, cu 8 
clase, Intrucît aici domici
liază majoritatea elevilor 
de pe raza comunei. în a 
inte, instituţia cuprindea 
doar clasele I—IV, şcoala 
de centru fiind în localita
tea Topliţn. Aici, lecţiile 
încep doar la 9,30 deoarece 
doar la această oră reuşesc 
să ajungă toţi elevii şi ca
drele didactice navetiste. 
Clădirea actualei şcoli ge
nerale a necesitat şi ne
cesită în continuare repa
raţie capitală, numărînd 
multe zeci de ani. Primăria 
locală a făcut eforturi pen
tru a schimba duşumeaua 
unei - săli de clasă. O altă

sală de clasă necesită ace
laşi lucru, iar toată şcoala 
— zugrăveli şi lucrări de 

tencuială, reparaţii, ale trep
telor, pardoselii coridoare
lor, la sobe, uşi etc. Aşa ca 
la o clădire veche ! Credem 
că şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean ya trebui să dea 
o mină de ajutor în acest 
sens.

Aici, am .întîlnit un grup 
de profesori inimoşi — A-' 
lexandra Ciort, Dorina ML 
lian, Maria Sechei, Camelia 
Sicoe, Constanţa Tauş, care 
este şi directorul instituţiei, 
ce se străduiesc să asigure, 
pe cît posibil, un proces 
instruc! iv-educativ normal, 
greutăţi fiind însă cu du
iumul- în  primul rînd sînt

nevoite să stea î°  şcoală 
pînă aproape de ora. 16, a - 
ceasta în funcţie de sosirea, 
dimineaţa, a autobuzului de 
Hunedoara. Greutăţi se în- 
tîmpină şi datorită faptului 
că materialul didactic nu a 
fost adus nici la această 
dată de la fosta şcoală de 
centru din Topliţa, închisă 
întrucît fostul director nu 
a predat inventarul institu- )
ţiei actualului director. \
Mare este costul abonamen. i
tului I.T.A.,~ce se ridică la !
suma de 3800 de lei, în con- )
diţiile ^

MINEL BODEA j

--------------------— ţ
(Continuare în pag. a 3-a) ]

Lume multă s.a strîns la 
adunarea populară de la 
Gbelari. în sala Clubului 
minerilor. Locuitori din 
toate satele comunei erau 
de fată. Cu necazuri, cu

cer rezolvate cît mai . cu
rînd (VasiJe Ţenţ, pen
sionar).

— Avem în Ghelari un 
spital. Cu ani- în urmă a

Eu îm i mie..
părerile şi gîndurile lor. 
Pentru mai binele co
munei,, al fiecărui să
tean.

— .Oare cum se poate 
ca unii să capete trei- 
patrii butelii de aragaz, 
alţii, mai amărîţi, nici 
una ? (C. Chirilă, pen
sionar).

— Adică aprobarea r e 
partizării buteliilor se 
face personal. Eu îmi a- 
pfob mie. Cum vine ăsta? 
Dacă sînt ales în fruntea 
comunei îmi aprob sin
gur ? (Irimie Frunză, pen
sionar).

— Gospodărirea sate
lor, aprovizionarea popu
laţiei, iluminatul public

devenit „secţie exterioară" 
a spitalului din Hune
doara. Astăzi sîntem ne
putincioşi în faţa solici
tă rilor pe-care le prim im , 
zi şi noapte de la bolnavi 
(dr. Delia Grigorescu).

...Multe, multe şi di
verse probleme a'-! mai 
ridicat cetăţenii "Ghela- 
riuluj la adunarea dum
nealor. Bineînţeles că au 
fost reţinute de cil pri
mar Topliceanu, de con
siliul local Ghelărenii 
aşteaptă şi rozolvarea lor. 
Pe măsură ce se poate, 
dumnealor ştiind că tre 
buie să şi pună umărul la 
treabă...

Gh. I, NEGREA

O

Emanuel Dobrei, Adina Mogoşanu, Ovidiu Mo ga şi Diana Popa — elevi 
la Şcoala Generală Nr. 5 Deva, calificaţi pentru etapa republicană a olimpia, 
delor şcolare. Foto PAVEL LAZA

pz/
— Copiii mei -sînt foarte cuminţi. Merg la 

culcare odată cu găinile. Ai dumitale ?
— Noi nu avem găini !

O  ÎN GREVA FOAMEI. Ince- 
pînd. de ieri, de la ora 7,linii Ro. 
mulus Humiţă, Nicolai Aparas- 
chivei, Dumitru Ursache, Ion Bu- 
daşcu, Andreiu Noghi, Maria Ciu- 
ciulin şi Mihai Prisecaru au intrat 
în greva foamei, postindu.se în 
apropierea Consiliului Judeţean 
Hunedoara. Motivul acţiunii lor 
este acela că, deşi au de la Curtea 
Supremă decizie de reîncadrare 
rămasă definitivă, conducerea S.G. 
„Siderurgica" Hunedoara refuză 
să-i reprimească lă lucru. (Tr.B.J

O  PRECIZARE. Referitor ■ la 
nota"„Drum cu cintec", apărută 
la rubrica „Flash" din numărul 
831, Consiliul Municipal ■ Deva 
doreşte să se facă precizarea ca 
această lucrare s-a executat ca 
urmare a unei hotărîri mai vechi. 
Ca atare, realizarea drumului de 
acces (fără să se taie nici un 
copac din Zona verde) n-a fost 
decisă de actualii consilieri'mu
nicipali. (V.R.)

O AŞA II ZICE? APĂ CALDĂ? 
O jumătate de oră pe zi — nu în 
fiecare z i! — aşa beneficiază lo
catarii din blocurile oraşului Ha
ţeg. De multe ori şl cînd vine, 
apa caldă este roşietică, mur

dară, că nu se poate folosi. Mulţi 
locatari solicită sistarea furnizării 
apei calde. De ca să o plătească 
dacă nu o pot folosi ? (N.S.)

O  FILIALA BANKCOOP LA 
BRAD■ Recent la Brad, în str-. 
Timişoarei, bloc 2—8, parter, s-a 
deschis o filială a sucursalei 
Bankcoop Hunedoara — Deva. 
Filiala oferă doritorilor credite 
cu dobînzi avantajoase socie
tăţilor comerciale cu capital de 
stat şi privat, persoanelor fizice 
precum şi pentru lucrări agri
cole. (C.P.) \

O  PURTAT PE DRUMURI. Dl 
Titus Petreanu, din satul Bocşa 
Mică, nr. 8, comuna Certeju de 
Sus. a venit la redacţia noastră,

> • • « • < • • • « * • • •  i
cu multe. îiecazuri. intre acestea: 
nu s-a repfirat drumul spre sat : 
pămintul ijarc i s.a luat cu ani 
în urină, âînd s-a construit Juni- 
cularul, nit i se restituie Credem 
că Primăria ar trebui să inter
vină. (Gh. I.N.)

O  DE S MARTIE. Ce credeţi 
că ă făcut Ionel Borş, clin Ani. 
noasa, în ziua ele 8 Martie ? S-a 
apucat de. furat din autoturisme. 
Oare nu i-o fi ajuns salariul de 
vagoxctar pe care-l avea ? (V.N.)
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COMPLETARE
la tabelul publicat în ziarul „Cuvîntul liber** nr. 834, din 25. 03. 1993, ca 
salariaţi ai societăţilor comerciale cu capital de stat şi funcţionarii publici 
care intră sub incidenţa Ordinului nr. 24/1993 al prefectului judeţului Hu*
nedoara

Numele şi prenumele Societate cu capital de stat Funcţia deţinută în
societatea comercială cu 

capital de stat

Mogoi Ionel 
Iordan Teodor. Dan 
Gabroveanu Ioan 
Gherman Emil 
Petrilean „Gheorghe 
Herban Adrian 
Lucaciu Rodiea 
Giura Nistor Dorin 
Sooş Monica Nicoleta 
Crăciun Ştefan 
Vlad Ana 
Morarul Silviu

Baicu Zeno 
Drăgulescu Eugen 
Mihăiţă Eugenia 
Vijn Gheorghe 
Popa Adrian 
Rinder Marcel 
Jasan Zacheu Ioan 
Alexandru Grîgore 
Mihalcea -Gheorghe 
Drăgan Viorel 
Burlec Cornel

Tbmotaş Traian 
Halda Maria

Ordinul nr. 24/1993 se 
va aplica in mod selectiv, 
avîndu-se în vedere pro. 
tejarea societăţilor pri
vate care prin obiectul lor 
de activitate au un larg 
caracter social (exp. far
macii, policlinici).

Totodată vă informăm 
că unele inadvertenţe a. 
părute în tabelul prece
dent se datorează faptului 
că datele înscrise în Re. 
gistrul comerţului nu au 
fost actualizate, aceasta şi 
din cauza unor persoane 
care nu au cerut Ia timp 
operarea modificărilor a- 
părute în cadrul societă. 
ţilor private respective.

Situaţia nu este com
pletă. Aceasta se definiţi, 
vează în societăţile co-

Consiliul local oraş Petrila 
Consiliul local Orăştie 
Consiliul local Haţeg 
Consiliul local Călan 
Consiliul local AninOasa 
Consiliul local Hunedoara 
Direcţia Sanitară 
Horticola S.A.
Direcţia Agricolă 
Direcţia Sanitară 
Comlemn S.A.
Comlemn S.A.

Condor S-A.
Condor S.A.
Panicorn Hunedoara 
Haber S.A. Haţeg 
Condor Sul. Deva 
Condor S-A. Deva 
Condor S-A. Deva 
Condor S-A. Deva 
F-ca de conserve Haţeg 
Chimica Orăştie
Consiliul Judeţean Hu. 
nedoara
Agrocoop Deva
Agrocoop Deva

merciale cu capital de stat 
sau instituţiile publice de 
către organele chemate să 
ajute la eradicarea corup, 
ţiei.

Pentru clarificarea de
finitivă a unor încercări 
de inducere în eroare a 
salariaţilor şi opiniei pu. 
blice, prefectul aduce ur
mătoarele precizări în le. 
gătură cu gradele de ru
denie şi afini:

1. Rudă — persoană 
care face parte din aceeaşi 
familie cu alte persoane 
unite între ele prin legă. 
turi de sînge sau prin a. 
lianţă;

2. Alianţă (rudă prin 
alianţă) — persoană de. 
venită prin contractarea

In legătură cu lista 
publicată în ziarul nostru 
nr. 834, din 25 martie a.c., 
la redacţie am primit 
mai multe semnale prin 
care ni se prezintă docu
mente ce atestă că, in lista 
respectivă, s-au făcut unele 
confuzii de nume de 
persoane sau că activită
ţile ce le desfăşoară nu

intră sub incidenţa Ordi. 
nuiui nr. 24/1993 al Pre
fecturii judeţului Hune. 
doara. In acest context, 
ne-au solicitat să facem 
precizările de rigoare, fără 
a intra în detalii de mo. 
tivaţii, se consideră a fi 
dnii: arh. Ioan Constanti- 
nescu (Deva), Mircea Bă. 
găian (Deva), sing. Fio-

— primar
— secretar
— viceprimar 

. — secretar
— Viceprimar
— viceprimar
— economist
— şef fermă.
— inginer
— şef serviciu
— contabil şef
— membru în cens, 

adm.
— director economic
— contabil şef SUT
— director
— director comercial 

' *— director
— director — fii. 2
— director — fii. 4
— inginer şef — fii. 4
— inginer şef
— ing. şef mecanic
— vicepreşedinte

— director
— contabil şef

unei căsătorii; rudă cu 
rudele soţiei sau ale so
ţului;

3. Dicţionarul limbii 
române moderne — pag. 
12 :

— Afini (juridic) — 
rudă prin alianţă, din 
latinescul „affinis"

— Afinitate (juridic) — 
legătură de rudenie creată 
prin căsătorie între ru. 
dele unuia dintre soţi , şi 
rudele celuilalt soţ.

4. Dicţionarul enciclo
pedic — pag. 15 : .

— Afin — persoană a- 
flată intr-un raport ju. 
ridic, de afinitate!

— Afinitate — raport 
juridic între Un soţ şi ru. 
dele celuilalt soţ creat 
prin căsătorie.

rian Şaptelei (Călan), Li. 
viu Tudor (Deva), Benea 
Pompiliu Virgil (Simeria), 
Iile Zudor Ioan (Deva), 
Gheorghe Plopşoreanu (O. 
răştie), farm. Simion 
Câmpean (Deva), ing. 
Vulpe Nicuşor (Petroşani), 
Dincă Constantin (Petro, 
şani), precum şi dna ir- 
Maria Prodan (Deva).

Pregătire continuăLa Centrul de Instrucţie 
al Jandarmeriei din Orăştie 
a avut loc o convocare al 
cărei mobil l-a reprezentat, 
în principal, instruirea şi 
pregătirea întregului per
sonal, sub conducerea co
mandantului unităţii, dl lt. 
col. Octâvian Sţratulat. 
Convocarea s-a bucurat de 
prezenţa dlui col. Ion O. 
ros, din cadrul Comanda
mentului trupelor de jan
darmi.

lor executate Împreună cu 
poliţia, portul uniformei 
militare, comportamentul 
cadrelor pe timpul permi
siei sau în timpul activi
tăţilor organizate în exte-” 
riorul unităţii.

Convocarea a analizat, 
printre altele, şi eficienţa 
desfăşurării activităţii spe
cifice de pregătire a 
ofiţerilor şi subofiţerilor,

rării liniştii şi ordinii 
publice. Activităţile practi
ce au trasat o direcţie nouă 
In pregătirea, organizarea şi 
conducerea activităţilor pe 
linia instrucţiei de front, a 
pregătirii fizice, păstrarea, 
întreţinerea şi gestionarea 
materialelor din patrimo
niul unităţii.

A mai fost subliniată ne
cesitatea dotării trupelor de 
jandarmi, într-o perspectivă 
imediată, cu materiale ne.

In cadrul instruirii, un 
accent deosebit s-a pus pe 
executarea misiunilor pro- pentru prevenirea fapte. 
prii jandarmeriei şi a ce. lor antisociale, a apă-

CONTRAPUNCT

Recent a avut loc la 
„Casa Cărţii" lansarea 
volumului Exerciţii de 
naivitate, semnat de pro
fesorul Sorin Comoroşan, 
membru de onoare al A- 
cademiei Române. Am a- 
vut astfel ocazia să cu
noaştem, cei ce atu fost 
de faţă, un savant verita
bil, care a contrariat a- 
greabil imaginea noastră 
preconcepută : cu o fer
mecătoare tinereţe spirL 
tuală, degajat, sociabil, 
spiritual, cu o simplitate 
a expresiei capabilă să 
transmită întreagă pro
funzimea gîndirii, dl. Pro
fesor şi-a captivat din 
prima clipă auditoriul. 
Cartea sa de vizită este 
impresionantă şi imposi
bil de reprodus în acest 
spaţiu. Voi spune doar că 
este rezident în Califor
nia, cercetător la un preş. 
tlgios institut de studii 
interdisciplinare şi în a- 
celaşi timp un navetist 
intercontinental, eonfe- 
renţiind la mari universi
tăţi din S.U.A., America 
de Sud şi Europa. Spre 
răsfăţul orgoliului nos. 
tru patriotic, voi adăuga 
că, în afara numeroaselor 
studii publicate, d-sa este 
o personalitate notorie în 
îumea ştiinţei prin desco
perirea „efectului Co- 
moroşan" din domeniul 
interacţiunii dintre lumină 
şl materie. In volumul 
Exerciţii de naivitate. Pro
fesorul abordează la mo
dul eseistic filozofia. Ve
nind însă în filozofie din 
ştiinţă, d-sa vine eu tot 
sistemul său referenţial, 
eeea ce determină evi
dent situarea eseisticii sale 
tot în domeniul interdis- 
ciplinarităţii, care îi este 
atJt de familiar. Cartea

Eseurile uni
este structurată, aŞ zice, 
pe doi piloni ce repre
zintă două momente im
portante care au marcat 
revelator gîndirea au
torului : întîlnirea cu fi
lozoful C. Noica la Păl
tiniş şi aceea cu scriitorul 
JX. Borges la Buenos 
Aires. In jurul acestor 
două repere se ordonează, 
ca pilitura de fier în ju. 
rul magnetului, întreaga 
construcţie ideatică a vo
lumului. Procesul de cris. 
talizare şi argumentare a 
unor concepte personale 
ale autorului — precum 
ştiinţa deschisă, metagîn- 
direa, exotismul ştiinţific, 
frumosul obiectiv — sau 
comentariile sale asupra 
adevărului ori a fantasti. 
cuiul In ştiinţă şi litera
tură se desfăşoară doar pe 
parcursul a circa 110 pa
gini, deci intr-un spaţiu 
foarte restrîns, dar se im. 
pune printr-o mare den. 
sitate de idei noi, origî. 
nale, surprinzătoare şi cu 
o relevanţă aparte îndeo
sebi pentru noi, cei cu 
formaţie tradiţional uma
nistă. Avlnd de o viaţă 
exerciţiul rigorii ştiinţi
fice, stilul profesorului 
Comoroşan se remarcă 
printr-o invidiabilă con
cizie şi claritate. Chiar şi 
atunci cînd, inevitabil, 
recurge pe alocuri la ar
gumentaţia prin formule, 
care mie, ca filolog, îmi 
sînt inaccesibile, sensul 
general al „pericopei" res
pective nu se obscurizează 
eituşi de puţin, păstrindu- 
şi claritatea chiar şi pen
tru neiniţiaţi. Bineînţeles, 
la o asemenea manieră 
stilistică nu putea lipsi 
formularea de maximă

ii savant
concentrare şi eleganţă 
aforistică, precum aceea 
sub semnul căreia este 
aşezată întreaga carte: 
„Omul, această mare ca
uză aproape pierdută". 
Sau, de asemenea frec
vente, reflecţiile metodo
logice, tot atit de concise, 
relevante pentru modul 
de lucru al omului de 
ştiinţă care se încearcă 
pe tărîmul filozofiei: 
„Gîndirea omului ne fas
cinează cum fascinează o- 
rice minune. Iar minunile 
nu se abordează direct, le 
dăm mai întîl tîrcoale, le 
creăm Un contor"* Şi, 
desigur, exemplele ar pu
tea continua. Exerciţii de 
naivitate este, cum zi
ceam, ea însăşi o carte de 
eseuri aflate pe tărîmul 
interdisciplinarităţii, au
torul, deşi prospectează 
terenuri noi, aflîndu-se 
totuşi pe domeniile sale. 
Doar ht ultima „piesă" a 
Volumului părăseşte â- 
ceste domenii, tntrînd 
de-a dreptul în literatură. 
E de presupus că n-a 
făcut-o fără sfială, fără 
acel complex liminar ca. 
re-1 încearcă pe omul de 

mare cultură şi de mult bun 
simţ cînd se află în pra
gul unor teritorii care 
nu.i sint familiare în 
Ipostază de creator. Dar, 
te acest caz, presupusa 
sfială se dovedeşte nejus
tificată : în O lume fără 
ştiinţă, remarcabilă proză 
aflată, explicabil, sub 
fascinaţia lui Borges, Se. 
rin Comoroşan este şi un 
autentic scriitor. Intîlni- 
rea cu d-sa — deopotrivă 
cu omul şi cu cartea lui 
— a fost un memorabil 
eveniment cultural.

RADU CIOBANU

OASPEŢI A/ DEVEI
tare. Duminică, la ora 11, 
un grup de studenţi de ia 
Academia de Teatru şi Film

FESTIVALUL 
DE UMOR „LIV1U 

OROS"

Azi, 2 aprilie a.c., la De. 
va se deschide ediţia a Ii-a 
a Festivalului de umor 
purtind în generic numele 
unui îndrăgit interpret. Li. 
viu Oros, care pînă nu de 
mult se afla printre noi. Cu 
acest prilej, la Casa Cărţii 
din Deva va avea loc lan
sarea a două volume de 
proză umoristică semnate 
de apreciatul critic de 
teatru, Valentin Silves
tru. După-masă, la Casa 
de Cultură se desfă
şoară prima parte a con

cursului de interpretare des
chis formaţiilor şi inter
preţilor individuali de u. 
mor. In continuare, Tea
trul Naţional Craiova pre
zintă piesa „Eseu" de Tu
dor Muşatescu.

Mîine ,3 aprilie, la Ga
leriile de Artă „Forma" 
din Deva are loc vernisa
jul expoziţiei de caricatură 
cu participare internaţio
nală, iar la Casa de 
Cultură, partea a doua 
a concursului de interpre-

cesare pentru creşterea e- 
flcienţei în misiunile în
treprinse.

întregul colectiv al uni
tăţii este animat de do
rinţa de a munci ipai bi. 
ne, chiar dacă legea .jan
darmeriei este ţinută la 
„naftalină", Iar drumul pL

Bucureşti, în frunte cu prof. 
Brînduşa Silvestru, prezintă 
un spectacol de excepţie, iar 
dupâ-masa are loc „Gala 
laureaţilor" Festivalului de 
umor şi un spectacol al Tea
trului de' revistă Deva,

LA CASA CĂRŢII

Întîlnirea de la Casa 
Cărţii Deva, organizată de 
S.C. „Bibliofor" S.A. şi E- 
ditura „Destin", cu prof. 
univ. Sorin Comoroşan, o- 
fîciată de dl Gheorghe Ni- 
ţeşeu, directorul S.C. „Bi
bliofor" şi dna ioana Cîm- 
pean, din partea Editurii 
„Destin", s-a dorit înce
putul unei serii de întîlniri 
cu personalităţi de primă 
mărime ale vieţii cultural, 
ştiinţifice naţionale şi mon
diale, pe cere devenii le 
merită din plin. Să recu
noaştem, e un lucru ex
traordinar l Publicul pre
zent a ascultat cu interes 
spusele eminentului om de 
ştiinţă român care, deşi sta
bilit peste ocean, nu a ui. 
tat că este... român, din 
care am reţinut: „Cum am

scris şi de ce această cartei 
O datorez lui Constantin 
Noica, cel care, după prima 
întîlnire, m-a ambiţionat 
s-o scriu. Intre mine şi el 
s-a realizat o relaţie paide- 
ică, adică am învăţat unul 
de la altul. Primul eseu 
al căiţii redă relaţia din
tre ştiinţă şi filozofie. Aici 
am introdus primul meu 
concept de „ştiinţă deschi
să" sau cum poate fi tratat 
un concept filozofic prin 
ştiinţă. Am creat, apoi, al 
doilea concept de „meta- 
gîndire". Conceptul se re
feră la faptul că noi, de 
fiecare dată cînd gtndim, 
căutăm ceva; noi, oamenii, 
vrem ş| comunicăm, dar şi 
să fim acceptaţi. Al treilea 
concept filozofic este con
ceptul de frumos'*.,.

In preajma unei astfel de 
personalităţi, cum este prof. 
Sorin Comoroşan, cei pre
zenţi la întîlnire au pus 
întrebări, au cerut lămu
riri, creîndu-se un dialog 
deschis, benefic pentru am
bele părţi. Să credem că 
manifestarea la al cărei 
debut am participat va 
continua, bueurîndu-se de o 
ţinută elevată, pe măsura 
unui centru cultural cu 
tradiţie cum este Deva.

MINEL BODEA

nă la .Parlament este „o 
cale-atît de lungă". Mal 
ales că, în ultimul timp, 

complexitatea misiunilor es
te în continuă creştere — 
faiomenele antisociale în. 
tmzîndu-se de la droguri 
pînă la arme. '

CORNEL POENAR

DIN PARTEA DIRECŢIEI GENERALE A; 
FINANŢELOR PUBLICE ŞI CONTROLULUI | 
FINANCIAR DE STAT HUNEDOARA .

fncepind cu data de 5 aprilie se vor orga-1 
niza săptăminal cursuri şl consultări pe linia j 
introducerii taxei pe valoarea adăugată la uni-* 
tăţilc fiscale orăşeneşti şi municipale, In sta-j 
ţiunile Geoagiu-Băi, Vaţa-Băl şi la Percepţia' 
Rurală Ilia. |

Doritorii se vor adresa unităţilor fiscale res- > 
pective, cursurile fiind gratuite. |
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Un gest de omenie

Este de toată lauda iniţiativa pri- 
măriei din Orăştie de a veni în spri
jinul celor nevoiaşi. La Restauran
tul „Ana“, de curînd modernizat, pa
tron dna Mia Sicoe, responsabil dl 
Ioan Sibişan, se asigură mîncarea 
de prînz şi de cină pentru 50 de 
oameni.

Bucătăresele Elena Trif, Mariana 
Tunam, Elena Lazăr,, Lucia Trif 
sînt cele ce pregătesc în fiecare zi 
mîncarea. Oameni. bătrîni şi sufe
rinzi mulţumesc domnilor de la pri
mărie, patroanei şi doamnelor bucă
tărese pentru gestul de omenie pe 
care îl fac. (Gh. I. NEGREA).

Gara — azil de noapte?
La ore tîrzii din noapte, necazu

rile, plecările, aşteptările ne fac să 
poposim prin gări. Mijeau zorile 
cînd am fost .şi noi în gara din De
va. De slujbă erau dnii plt. adj. Va- 
sile Cărâbeţ, şeful postului de po
liţie transporturi feroviare din gara 
Deva, şi dl plt. major Adrian Du
mitra.

La controlul efectuat în sălile de 
aşteptare din gara Deva au fost de
pistaţi Gheorghe Brădulete, de 49 de 
ani, de loc din judeţul Vîleea, fără 
ocupaţie; Vasile Pop, de 35 de ani, 
din Maramureş; Gheorghe BădescU, 
din judeţul Dolj; Silvia Dondoş, din 
Ialomiţa, care nu au putut răspunde 
la întrebarea „ce-i cu ei ?“

In aceeaşi noapte au fost găsiţi 
minorii Benone -Ioan Zdrîncu, Con
stantin Prodan, Florian Ştefan, 
Mariana Petra, Carmen Deae, Con
stantin Bulancea, Virgil Marin şi 
mulţi alţii.

Tuturor celor numiţi aici şi celor 
care... nu le dorim să apară în co
loanele ziarului nostru le spunem 
că toate controalele în gări vor fi 
mult mai aspre şi mai dese. Poliţia 
din sistema transporturilor fero
viare, din gări şi halte, îşi va face 
tot mal bine datoria. Aşa cum cere 
şi impune legea. (IOAN JURA, co
laborator};.

De ce taie copacii?
In faţa "blocului E 21 din cartierul 

Gojdu al Devei, au sosit trei oa
meni. S-au apucat de... lucru. Au 
tăiat copacii. Cu topoare în mîini, 
cu ferăstraie, ău ciopîrţit copacii ca 
în junglă. In zilele cînd dădeau 
mugurii primăverii. Oare de ce dis
trug natura, verdeaţa ? Nu ei au 
plantat aceşti copaci. Noi. Ei îi taie.

NOTE

OPINII

Cum îndrăznesc ? De ce nu copduce 
cineva această acţiune ? Oare nu 
ne zbatem împotriva poluării ? Cum? 
Distrugînd copacii pe care i-am 
plantat noi cu ani in urmă. (MARIA 
POFE5CU, pensionară).

La un an de Ia deschidere
La 18 martie s-a împlinit un an 

de la deschiderea în cartierul Mi
cro V, din Hunedoara, a magazinu
lui „Comtimalimenta". Un magazin in 
care se găsesc carne şi produse din 
came, preambalate, ca şi multe alte 
produse complementare, şi ale cărui 
uşi sînt deschise zilnic între 6 şi 20,00 
(duminica între 7—12). „Lunar, spu
nea dna Felicia Marilă (una dintre 
responsabile), mlăm mărfuri In va
loare de 35—40 milioane de lei, în 
condiţii de igienă excepţională. A- 
provizionarea se face de trei ori pe 
săptămlnă, deci avem produse proas
pete tot timpul. Iar părerea cumpă-

rătorîlor privind condiţiile de ser
vire este favorabilă". (E.S.)

De ce distrugeţi?
Nu Vă scriu aceste rînduri din do

rinţa doar de a fi văzut în ziar, ci 
indignat de faptul Că unele persoane 
(doar la făptură, căci cu sufletul sînt 
prea departe de fiinţa umană!) dis
trug bunuri care aparţin întregii 
obşti. Despre ce este vorba ? Cu 
ani în urmă, au început să rupă ba
lustradele podului peste Mureş pe 
şoseaua naţională între comuna I- 
lia Şi satul Săcămaş. La început, 
cînd s-a făcut prima mare spăr
tură, am crezut că a fost urmare a 
unui accident de maşină care, după 
lovitură, trebuia să fie în albia rî- 
ului Mureş. Dar nu s.a guzit nimic! 
De atunci, pe rînd, s-au făcut alte Şi 
alte distrugeri, ceea ce denotă că 
acest lucru se face intenţionat şi nu 
Văd Cărui fapt i se datorează a- 
ceastă „răzbunare". Aş dori, dacă 
aceste rînduri vor vedea lumina ti
parului, să fie citite şi de lucrătorii 
postului de poliţie din lila, pe raza 
căruia de activitate se intîmplă a. 
cest fenomen. Sint sigur că intr.un 
interval scurt, dacă sint vigilenţi şi 
Urmăresc unele grupuri de răufăcă
tori ce se deplasează noaptea pe a. 
cest traseu, fi vor prinde în fla
grant, punîndu.i acolo unde li se 
cuvine „locul". (IOAN BUŞTEA, 
pensionar, Ilia).

„Ne poartă pe drumuri**
Locuiesc în blocul P—4, strada 

Moţilor, din Deva. La apartamentul 
nr. 2, parter. Deasupra mea la eta
jul unu locuieşte dna Elena Amar. 
ghiloae. De la dumneaei curge întru
na apă la mine fii baie. Azi, miine 
o să-mi cadă tavanuL Am fost peste 
tot la spaţiul locativ (Ia dnii Fî- 
lip, Gărduş, la asociaţia de locatari), 
toţi ău promis că „se revolză". A- 
partamentele nu sint cumpărate. 
Sînt de stat. De ce la insistenţele 
noastre nu se răspunde ? Să le lă
săm să se distrugă? (EVA M1HALY, 
pensionară).

i

A v a n c r o n ic ă  f o t b a l is t ic ă
Duminică, din etapa a 

22-ă ne reţin in mod deo
sebit atenţia partidele: 
Gloria Bistriţa — Dinamo; 
Steaua — Progresul; Inter 
— Poli Timişoara şi Pe
trolul — „U" Cluj, meciuri 
cu miză mare în lupta pen
tru primele locuri în cla
sament dar şi pentru evi
tarea locurilor periculoase.

în Divizia A, seria a 
II-a, Corvinul primeşte re
plica Metalurgistului Cu. 
gir, aflată in mare criză de 
puncte. Se va trezi Corvi
nul după duşul rece de la 
Zalău ? Oricum, meciul 
trebuie luat foarte în serios, 
metalurgiştii din Cugir avînd 
în retur o formă sportivă 
excepţională ; au obţinut 5 
puncte din 6 posibile, în.

! vingînd pe F.C. Maramureş 
şt pe colegii lor din Bocşa 
şl remizînd cu I.C.I.M. Bra
şov, partide în care au în
scris 3 goluri şi n-au pri
mit nici unul î Jiul Petro
şani are un med foarte di. 
ficil la F.C. Maramureş şi 
dacă ar obţine un punct, 

acesta ar fi de mare valoare, 
păstrînd primul loc in cla. 
sament. U.T.A., stind la 
„pîhdă“, nu e aşa de greu 
să învingă duminică, pg

teren propriu pe Olimpia 
Satu Mare (penultimul loc 
în clasament).

Şi în Divizia C — faza 
judeţeană, se vor desfăşura 
cîteva partide eu miză, însă, 
„capul de afiş" este Con
structorul Hunedoara (lo
cul 3), cu Parîngul Petrila- 
Lonea (locul 1) şi ne aş
teptăm la o partidă de Di
vizia... B ! S-ar putea ca 
din „duelul" celor două 
formaţii să iasă învingător 
Minerul Şt. Vulcan, care 
şi-a disputat marţi meciul 
cu Minerul Certej şi a cîş. 
tigat cu 4—3, acumulînd 
33 de puncte şl fit caz de 
Victorie a Constructorului 
duminică — în faţa lide
rului şi de obţinerea de că
tre Minerul Şt. Vulcan a. 
casă a ambelor puncte în 
faţa FavioruLui Orăştie — 
echipa de pe ultimul loc din 
clasament — Parîngul Lo- 
nea va ceda locul Vulca
nului. Cu excepţia meciuri, 
lor de la Teliuc şl Bărbâ- 
teni, echipele gazdă au in- 
tîlnirl mai uşoare şi, deci, 
pot obţine victoria. Dar mal 
ştii de unde răsare sur. 
priza ?

SABIN CERBU

„Semnale" din Orăştie
In plin centrul Orâştiei, 

la colţul străzilor Gh. Ba- 
riţiu cu Ştrandului, în ime
diata vecinătate a Muze
ului de Etnografie şi Artă- 
Populară din localitate, 
zace un schelet de macara- 
turn, uitat de mai bine de 
trei ani de către construc
torii ce au lucrat la vilele 
din zona respectivă. Poate 
că citind acest semnal, pro
prietarii macaralei îşi vor 
aminti că o mai au în ges
tiune. *

Intre gara din Orăştie şi 
centrul oraşului nu există 
la ora actuală nici un fel 
de legătură telefonică, in

ciuda faptului că distanţa 
dintre acestea este apreci- 
abilă. Exista cîndva un 
telefon public, dar de mai 
mulţi ani pe peretele sălii 
în care funcţionează casele 
de bilete nu se mâi văd 
dedt „urmele" acestuia. 
Telefonul de la magazia 
gării, singurul prin care 
cetăţenii din oraş ar putea 
obţine informaţiile de ri. 
goare despre circulaţia tre
nurilor, este mai tot timpul 
nesupravegheat şi, deci, 
neutilizabil. Şi totuşi, ce 
e de făcut pentru rezolva
rea acestei situaţii ?

IOAN VASIU

6REUTAŢI CU i ln

(Urmare di» pag. 1)

în care autobuzele nu res
pectă orarul <te mers. Do
vada, şl tn dimineaţa cînd 
am vizitat noi şcoala, ca

drele şi elevii navetişti fiirld 
nevoiţi să vină cu o auto.

! 0
(Urmare din pag. 1)

tat, instalaţiile de irigat, 
uneltele manuale de toate 
tipurile, pentru producţia 
de ansamble şi piese de 
schimb, cit şi faţă de 
oferta de asigurare a ser- 
vice-ului.

cu larg ecou m
Utilajele pentru indus

tria alimentară, cele pen
tru mecanizarea fi) zoo. 
tehnie, prelucrarea fura
jelor şi a cerealelor, pre
sele de ulei, diferitele 
pompe ş.a. au reliefat ca
pacitatea producătorilor

I

de a se adapta la condi- |  
ţiile impuse de reforma I 
din agricultură. I

O subliniere aparte fa. I 
cern pentru firmele din I  
Orăştie, Deva, Sibiu, A- I 
rad, Miercurea Ciuc, Cluj, * 
Suceava, Codlea, Piatră I  
Neamţ, Craiova, Ştel. ş.a'. ■

Z Z  BBB BBB ^BH BB MBŞBB  ̂ŞHRţŞ i

dubă muncitorească. Sigur, 
cei de la autobaza Hune
doara n-au cum să ştie că 
orele trebuie să Înceapă la 
8, fii cel mai bun caz, şi nu 
la 10. cum încep da foarte 
multe ori. Dupâ-masă, au
tobuzul se întoarce la 13,30 
cînd orele la clasă nu sînt 
terminate şi un altul mai 
este doar te ora 31.

Din lipsă de spaţiu, două 
clase,.a V-a şi a VIII-a, fac 
carele simultan în aceeaşi 
sală de clasă. E greu, foarte 
greu! Şi nu ştim cu elte 
cunoştinţe pot rămîne copiii 
fi) astfel de condiţii. O- 
rele de educaţie fizică pe 
timpul iernii se fac în- 
tr-o sală de clasă cu bănci... 
Geva trebuie făcut in â- 
ceastâ primăvară, pentru 
că e prea multă improviza
ţie în şcoală, _______^

OFERTA ZILEI l 
S.C. MINERVA COMPRES SRL 

Str. Mărăşti (vizavi de Sala Sporturilor) teL 
624618, 614808

OFERĂ en gros Si eh detaille 
VINURI

1  PODGORIA JIDVEI — preţ livrare, In
clusiv adaos comercial 10 la sută

— Riesling 0,7 1 413
— De regiune 1 1 314
■  PODGORIA BLAJ
— Fetească regală 0,7 1 268
— De regiune 1 1 231
B PODGORIA ARAD
— Fetească albă 0,7 1 399
— Marienfelder 0,7 1 399
— Sauvignon blanc 0,7 1 399
— Aligotc 0,7 1 399
— Periniţa 0,7 1 330
— Merlot 0,7 1 339

(CEC)

OFERTA ZILEI!
S.C. MINERVA COMPRES SRL

Str. Mărăsti (vizavi de Sala Sporturilor), ie* 
lefoane: 624618, 614808

Vă oferă en gros şi en detaille, intr-o gami 
> diversificată, ţigări, ness, whisky, here, răcori* 
toare, boia, cacao.

(CEC)

S.C. SIGMA — MOLOŢ S.C.S,
Deva, str. A. Iancu, bl. HI, parter. Telefon > 

614888
Organizează in Deva, începînd cu 19. 04. 

1993, cursuri de formare analişti — programa
tori asistenţi, pe microcalculatoare compatibile 
IBM—PC.

Durata cursului este de 10 săptămâni, cu 
300 ore pe calculator. înscrieri şi informaţii su
plimentare, la sediul firmei — locuri limitate.

Absolvenţilor Ii se asigură diplomă-certfficat ' 
eliberată de Ministerul Invăţâmuitului şi d 
Comisia Naţională de Pregătire in Informatică.

(4167)

R.A. „ACTIVITATEA" ORĂŞTIE 
cu sediul în Orăştie, str. Victoriei, nr. 19 
Organizează licitaţia unor spaţii comercial* 

din oraşul Orăştie pentru data de 15.04.1993.
1. Spaţiul — IMOBIL str. Bălcescu nr. 10

— magazin alimentar profil „Comtina"
2. Spaţiul — IMOBIL str. Bariţiu nr. 14

— profil prestări servicii (rep. încălţă- ]
minte)

3. Spaţiul — IMOBIL str. Bălcescu nr. 3
—profil turism

4. Spaţiul — IMOBIL, str. I.B. Deleanu nr. 8
— profil'prestări servicii

SOCIETATEA COMERCIALA 
ORAŞTIETRANS S.A. ORĂŞTIE

■  OFERĂ SPRE VlNZARE agenţilor eco
nomici cu capital de stat, privat şi persoane fi
zice:

9 baterii acumulator 12 x 158 SAMSUNG
•  electrolit pentru baterii de acumulator
9 ulei TEXACO cu întrebuinţări universale 

pentru toate tipurile de autovehicule, lichid 
frînă Italia

9 anvelope dimensiunile : 1100/20; 1000/20» 
990/20* 750/16

■  PENTRU ANUL 1993 licitaţiile pentru 
vinzarea mijloacclor fixe scoase din uz şi a altor 
mijloace fixe supuse vînzării, pentru închirierea 
şi darea în locaţie de gestiune a mijloacelor de 
transport şi a formaţiilor de lucru, se progra
mează săptămînal în fiecare zi de vineri, la ora 
10,

■  EXECUTĂ INSPECŢII tehnice periodic» 
la toate tipurile de autovehicule conform HG 
594/1991.

■  EXECUTĂ LUCRĂRI de vulcanizare ca
mere şi spălări la autovehicule în program d* 
lucru ora 8—16.

Informaţii suplimentare la telefoanele: 
095/647055; 641495. (206)

;
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. •  CELE mai frumoase, 
fiori din lume pentru Do
te i Pop din Ghelari alături 
de tradiţionalul-„La mulţi 
a n i !“ din partea soţiei Gea- 
n ina şi a socrilor Marin si 
Elvira. (4574)

•  PENTRU Susan Ni-
culina din partea colegilor 
„La mulţi ani !“. (4508)

•  „LA mulţi a n i !“ şi să
nătate pentru . Trandafir 
■ i e ,  din Ghelari, la aniver
sarea a 50 de ani.

Familia Dura din Deva — 
naşi ' (3639)

•  VÎND maşini- de spălat 
Alba lux 12 şi Automatica 
Electronica. Informaţii tel. 
612166.

•  VÎND valută. Deva, 
tel. 627479, orele 20—22.

(4507)
•  VÎND casă +  5 ha, pă-

mînt arabil, în Hărţăgani, 
Bus Mercedes Diesel 3,5 
tone, preţ acceptabil. In. 
formaţii sat Sălişte, corn. 
Băi ţa, nr. 110. (4565)

•  VÎND Alfa Romeo
Sud. Tel. 020486. (4561)

; •  VÎND casă (curte -|-
grădină), sat Bretea Mu- 
reşană. Informaţii la tel. 
618787 sau Bretea Mure- 
şană, nr. 101, familia Ar
delean. (4559)

•  VÎND mobilă şi f r i 
gider Fram. Tel. 629674'.

(4558)
•  VÎND pămînt intravi

lan. Gurasada, lingă cămi
nul cultural, 5700 mp. In 
formaţii Stmeria, tel. 660552.

(4555)
i * * *********** * * * *  + **-*•» *.*.

•  SC U&B Trading 
SRL Deva, str. Emi- 
nescu, bl. 48 B, tel. 
611317, vinde en gros 
ţigări Assos, LM, BT, 
Royale, Kent, Parisien- 

. ne. Gauloises, Kim, Ca
mei, Pali Mall, Golden 
American, Gold Coast, 
King Expres etc. cu 
adaos comercial între 
zero-si 5 la sută. 14557)

•  VÎND casă. patru ca
mere, anexe, grădină, curte 
mare, loc de casă, satul 
Aurel Vlaieu, poziţie la şo
sea asfaltată .aproape de 
gară. Informaţii tel. 647280.

(4563)
• •  VÎND cutie viteze Da
cia 1100. Tel. 618330, după 
ora 16. (4524)

•  VÎND cotarcă porumb,
mobilă bucătărie, dulap 
haine. Tel. 628887, Micro 
15, bt. E, sc. C, ap. 58. De
va. (4526)

•  VÎND vacă cu lapte, de 
3 ani, Bîrcea Mică, nr. 27, 
Stănescu, tel. 626056. (4525)

•  VÎND urgent a'uţobuz 
Ikarus,. stăre excepţională 
şi autocar RDT (necesită' 

reparaţii motor). Tel. 627604.
- ' (4556)

,• VÎND apartament 4 
camere, zona Dorobanţilor. 
Informaţii tel. 628897, între 
orele 18—20. (4548)

•  VÎND apartament 2
camere, confort sporit. De
va, bdul Bălcescu, bl. 3, 
sc. G, ap. 8: (4532)

•  VÎND Volkswagen 
Golf. înmatriculat .în G er
mania, fabricaţie 1978, mo
tor 1085 cmc, 500 000 ne
gociabil. Deva, Horea, 221

(4583)
•  VlND televizor color

Philips. Tel. 623318, după 
ora 19. (4544)

•  VÎND Skoda 1000 MB. 
Luncoîu de Jos, nr. . 133.

(45! C)
•  VÎND un armăsar de

2 ani. Relaţii Simeria, tel.
600643. - V  (4458)

•  VÎND casă mare, bu
cătării separate, grajd nou,

garaj şi alte anexe gospo
dăreşti +  aPă curentă-, Al. 
maşu Sec nr. 93, drum as
faltat, la 0 km Deva. Plata 
în valută sau echivalent în 
lei. _ (4390)

•  VÎND garsonieră O-
răştie, ‘Pricazului, bl. 33. 
ap'. 39. (4427)

•  VÎND loc de casă, gră
dină pomi fructiferi, 500 
mp, str. Călugăreni 37, De
va. Tel. 613844, 613914, o- 
rele 17—20. * (4473/74)

•  VÎND apartament 2
camere în Simeria. Relaţii 
tel. 618910. _  (4481)

•  VÎND casă tip vilă, cu
grădină, în Veţel. Informa
ţii vineri, sîmbătă şi du
minică. Familia Belei, nr. 
165. (4538)

•  VÎND urgent aparta
ment 4 camere, -.suprafaţa 
da 101 mp, et. 1. Telefon 
625100. (4528)

•  VÎND, Renault 14 GTL,
avariat spate dreapta. Tel. 
628432. (4541)

•  VÎND apartament 2 
camere. Deva, cartier Da
cia Deva. tel. 613525. (4513)

•  VÎND 50 oi cu miei. 
Tel. 667231, seara. (4536)

•  VÎND casă, A. Vlaieu,
36 sau schimb (diferenţă) 
cu apartament 3 camere şi 
garaj Ultracentral. Tel. 
612846. . (4567)

•  VÎND frigider Arctic.
240 1, ladă frigorifică 5 
sertare, sigilate. Tel. 615449, 
după ora 16. (4581)
. VÎND 2 fotolii, mă
suţă, tabureţi, preţ 75000 
lei. Deva, Micro 15, bl. 20, 
ap. 56. (4586)

•  AGROMEC SA Ilia 
organizează la sediul uni
tăţii licitaţie pentru vîn. 
zare de tractoare şi maşini 
agricole în. fiecare zi de 
vineri, ora 12, in luna a- 
prilie 1993, pînă la vîn: 
zarea mijloacelor fixe ofe
rite prin listele afişate,

(4603)
•  VÎND apartament 4

camere confort I (mobilat), 
Deva .tel. 620213.' (4584)

•  VÎND teren arabil in
travilan în Hunedoi-.i Re
laţii Bucureşti, tel. 6212480 
6296667. (3585)

•  VÎND apartament 2
camere confort sporit, cen
trul civic. Informaţii tel. 
724204. ' (3610)

•  VÎND jocuri elec
tronice, în stare per
fectă, funcţionează, în 
sala de jocuri din piaţă 
Hunedoara, sţr. Grădi
nilor, nr. 3 A (Lip
scani), vind Toyota Câ
rmă 2. stare excepţio
nală, înmatriculată. în 
chiriez spaţiu comercial 
în piaţa Hunedoara, 
str. Grădinilor nr. 3 A 
(zona Lipscani). Relaţii 
la tel. 711449. ■ (4589)

•  VÎND frigider mare Arc
tic, cu congelator şi bicicletă 
sfemicurSievă, perfectă stare. 
Tel.' 013480, după p ra 16.

"V ; (4472)
•  VÎND chioşc metalic 24

mp cu amplasament apr<£-. 
bat în Hunedoara. Telefon • 
622975. (4351)

•  VÎND furgonetă Volks
wagen, tonaj 2,3 tone, mo
tor 1600. Vind Buz Trans- 
porter 1 -{--8 locuri. Vind 
remorcă auto 0,3 tone, O- 
răştie, str. A.I. Cuza, nr. 6.

(4448)
•  SOCIETATEA Agricolă 

Baţa Bata. jud. Arad vinde 
150 oi. Informaţii tel. ofi
ciu! Bâta, familia Barna.

: L.V.: (4420)
•  VÎND bibliotecă nouă

şi geamuri în trei canale, 
noi. Tel. 660799. (4536)

’ •  VÎND casă in comuna
Şoimuş, nr. 387. (4449)

•  VÎND Opel Rekord Die
sel, an fabricaţie 1981,

, înmatriculat. Brad, tel.

655087. (3643)
• •  VÎND videoplayer A- 
kai, cu posibilităţi de înre
gistrare audio,, sigilat, par. 
briz Trabant, colţar bucă
tărie, pat supraetajat. In 
formaţii Deva, tel. ,618676, 
între orele 17—21. (3640)

•  VÎND Volvo 244 Die
sel, motor complet Volvo, 
motor mulţicar .remorcă 
auto, blană niitrîe 48—50. 
Tel. 660947, după ora 18.

(3638)
•  VÎND garsonieră con

fort redus, spreţ negociabil, 
tel. 624824. (3641)

•  VÎND apartam ent De
va, tel. 626288, familia 
Tont, (3642)

•  SC Bellissima. SRL
Constanţa, filiala Dr. P e 
tru Groza, jud. Bihor, vinde 
en gros mohair. Adaos co
mercial zero la sută. Tel. 
0992/30234. (4305)

•  VÎND casă şi grădina
în Simeria, str. Kogălni- 
eeanu, nr. 9. : (4462)

•  CU autorizaţia 5715/ 
14. X. 1991 emisă de P re 
fectura judeţului Hune
doara, s.a deschis act ivi ta 
ica independentă reprezen
tată prin Florea Parţenie 
din Călan, Streisîngeorgiu, 
nr. 186 cu activitate de 
preparare şi comercializare 
sifon şi răcoritoare. (4569)

•  CU autorizaţia 3830
din 25. 02. 1991 emisă de 
Prefectura judeţului Hune
doara, a luat fiinţă Aso
ciaţia Familială „Şcolar", 
cu sediul în Simeria, re 
prezentată prin Ancuţa 
Floarea avînd ca obiect d e : 
activitate alimentaţie pu
blică în local şi ambulant, 

prelucrare, şi montarea m ar
murei. (4554)

•  PIERDUT carnet vete
ran de război nr. 608, pe 
numele Crişan Aurel. Se 
declară nul. (4552)

•  SCHIMB garsonieră 
parter, Mărăşti, cu aparta
ment 2 camere, tel. 629543.

(3633)
•  SCHIMB garsonieră 

Mărăşti cu apartament 3 
camere, tel. 623292, (3634)

•  SCHIMB apartament
4 camere central cu două 
apartamente central. Infor
maţii Deva, tel. 611489, în
tre orele 18—20. (4506)

•  SCHIMB apartament 2
camere, Al. Trandafirilor, 
Deva cu C.luj. Informaţii 
tel. 616464. (4562)

•  FIRMA Naghi &
Zsok-Contapex SRL 
Deva angajează de ur

genţă un lăcătuş meca
nic întreţinere maşini 
de cusut. Relaţii la se
diul firmei din str. M. 
Viteazu, n r ,  112 sau 
tei, 616190, intre orele 
8—12, (4576)

•  ANGAJĂM cofe- 
tari-patiseri la Motel 
Sîntuhalm. Relaţii" la 
tel. 621113 şi 621077.

(4589)

•  ANGAJEZ îngrijitori 
vaci, Hunedoara, tel. 717431.

(3612)
•  IN"COTA Atlas Reisen

efectuează transport de pa* 
sageri şi pachete pe rdta 
Sibiu — Deva — Nurnberg 
— Hcilbronn — .Stutţgşrt, 
în zilele de 7, 10, l4,' 17, 
21, 24. 28 aprilie şi pe ruta S i
biu — Deva — Nurnberg — 
Wurtzburg — Frankfurt — 
Siegen — Dorlmund, în zi
lele de 7, 14, 21, 28 aprilie. 
Relaţii şi înscrieri Deva, 
618882, orele 16—21. (4471)

•  SECŢIA Blăfiărie ,,To-
dor“ Complex Mărăşti De
va angajează confecţioneri 
(blană, croitori) şi pentru 
calificare. . (4564).

•  SG Vectra Impex SRL 
Deva oferă la - cele mai

avantajoase preţuri jocuri 
electronice Pokker tip Jolly 
Cârd, noi. Contactaţi-ne la 
tel. 614230, orele 16—21.

(4430)
•  SOCIETATEA Comer

cială Silcomprest Impex 
SRL Deva angajează un 
barman, barmănă pentru 
snack.bar. Informaţii la se
diul din Deva, str. E. Vă. 
cărescu, nr. 5—7, sîmbătă, 
între orele 14—18. (4522)

•  MEDITEZ în condiţii
deosebit de avantajoase, ia 
matematică, candidaţi pen
tru liceu şi facultate. Tel. 
813305. (4308)

•  FIRMA particulară an
gajează : bucătari, ospătari, 
şofer. Informaţii 613304/ 
623321. (4604)

COMEMORĂRI
•  FRATELE Marin, cum

nata Lucica anunţă astăzi,- 
2 aprilie, că se, împlineşte 
un an de cînd ne.a părăsit 
pentru totdeauna cel care 
a fost un bun frate şi cum
nat,

•  S-AU scurs opt ani 
de tristeţe, de cînd ne-a 
părăsit bunul nostru 
soţ, tată) socru, bunic 
şi străbunic

FLEISCHER 
VILMOS VALTER 
Nu„. te vom uita 

nielod®^- :
D u n iţd ^ i;s ă -1  odih- 

nească’j'
Şciiwţjjfzti (4500)

ELISABETA ELEKEŞ
din Ghelari, la numai 64 de 
ani. Lacrimi şi flori pe 
mormântul tău. Soţul LocI, 
fiii Loci cu Erzsi şi Erzsi cu 
Vili şi cei şapte nepoţi şi 
vecinii — familiile Toma şi 
Tofan. Nu te vom uita 
niciodată. Dumnezeu să te 
odihnească în pace ! Soţul 
Loci. (4468)

•  S-A scurs un an de 
lacrimi şi dor de la dece
sul scumpului meu sot, 

SANDU SCIIIRGER 
Chipul şi zîmbetul lui drag 
nu vor mai intra niciodată 

în casa mea să-mi risipească 
cruda singurătate. Parasta
sul mîine, 3‘ aprilie, ora 
12, la cimitirul reformat din 

- str, Eminescu, Deva. Soţia 
Sanda. (4501)

durere încetarea din viaţă 
a celui care a fost 

AUREL VESA 
înmormântarea sîmbătă 

3 aprilie, ora 15, de la do
miciliul din Simeria, str. 
Teilor, nr. 5.

Dumnezeu să-l odihnească 
în p ac e ! ' (4595).

PETRU PINTEA,
Ia numai 34 de ani. l’ie -i 
ţarina uşoară ! (4520)

•  MIERCURI 31 martie 
1993, s-a împlinit un an de 
cînd colegul nostru 

•PETRU CIUCEAN 
a plecat dintre noi pen
tru totdeauna. Lacrimi şi 
flori pe mormîntul lui şi 
sincere condoleanţe dragei 
lui familii. Dumnezeu să-l 
ierte şi să-l odihnească ! 
Colegii de muncă de la SC 
Atelierele Centrale "SA 
Crişcior. (4577)

•  IN 'gpita ,de 4 aprilie 
1993 se îiîplinesc şase săp- 
tămipi de'cîpd a plecat din
tre! . noi pentru, totdeauna 
cea' care a fost o bună so
ţie, fhamă şi bunifcă,

•  ASTĂZI, se îm
plinesc zece ani de la 
trecerea în veşnicie a 
regretatului nostru 
LAZ AR CANŢALARIE 
din Veţel. îi  vom purta 

mereu o vie şi frumoasă 
amintire.

Comemorarea are loc 
duminică, 4 aprilie, la 
biserica din Vulcez.

Familia. (4607/4608)

DECESE
•  SOŢIA, copiii, fratele 

şi nepoţii anunţă cu adîncă

•  SOŢIA Victoria, 
fiul Doinei anunţă cu 
nemărginită durere în
cetarea fulgerătoare din 
viaţă a celui care a fost 

IOSIF FIL1P 
din satul Cerbia, co
muna Zam. (4 605)

•  OLIVIA şi Nelu, 
fiică şi ginere, aduc un 

ultim omagiu celui care 
a fost

IOSIF FILIP
din Cerbia. (4605)

, Cu sediul în Deva, str. Horea, nr. 12—14 \
> Organizează în ziua de 5 aprilie 1993, ora 8, \
\ licitaţie pentru vînzarea unui autobuz IKARUS ţ 
\ 255. ' Ăi (214) '
l —

SOCIETATEA COMERCIALA
„CORVINTK ANS“ SA l

Cu sediul în Hunedoara, str. Stufit, nr. 2 / 
Vinde prin licitaţie publică în fiecare zi de / 

JOI, ora 10, următoarele mijloace de transport: » 
■  autocamion R8135FBD7 1 buc. V
0 autotractor eu şa R10215F 2 buc. I
•  autotractor cu şa R12215FS . 1 buc. ?
•  semiremorca 10ATM2 1 buc. J
Informaţii suplimentare la sediul societăţii 1

(213)

FILIALA HUNEDOARA A CORPULUI 
EXPERŢILOR CONTABILI SI CONTABILILOR 

AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA
Anunţă că pentru definitivarea listelor ce urmează 

ţ a fi publicate în Monitorul Oficial, experţii contabili 
trebuie să se prezinte la Filiala Judeţeană Hunedoara 

1 — Deva, cu sediul provizoriu în str. Libertăţii, nr. 6, 
i tel. 617089 (biroul domnului contabil şef Blendea Zam. 

fir R.A.G.C.L. Deva), cel m ai-tirziu pînă pe data de 
5. 01. 1993. , -

1 Lişta celor înscrişi urmează - să fie publicată în 
Monitorul Oficial. Experţii contabili neînscrişi pînă 
la  această dată în Tabloul Corpului experţilor conta- 

1 bili nu vor mai putea efectua lucrările prevăzute îh 
statutul Corpului (expertize, evaluări, certificări de 
bilanţuri etc.).

Relaţii suplimentare se mai pot obţine de la dom
nul Obrcjan Parţenie, preşedinte, telefon 613596 şi 
Oargă Petru, secretar, tel. 627732.

SC „MATEX“ SA
Cu sediul în Deva, str. Dorobanţilor, nr. 34. 
închiriază un spaţiu de 100 mp din incinta 

societăţii cu destinaţia.
0 punct alimentar.
Licitaţia se organizează în data de 15. 04. 

1993, la sediul societăţii, înscrierea şi depunerea 
taxei de participare la licitaţie se face pînă în 
14. 04. 1993.

Informaţii suplimentare la telefoanele: 
613925, 621542, int. 30. (215)

PENITENCIARUL BÎRCEA-MARE (DEVA) 
Selecţionează urgent candidaţi (bărbaţi) în 

vederea încadrării directe ca subofiţer, prin 
concurs. Condiţii:

0 liceul cu diplomă — virsta 21-—35 ani 
•  înălţimea minimă 1,70 m 
0  conduită moral-cetăţenească ireproşabilă 
0 serviciul militar îndeplinit 
0 fără antecedente penale 
0 locuinţă asigurată Deva — Hunedoara 
0 2 ani vechime în cîmpul muncii.
Relaţii suplimentare la sediul penitencia

rului, biroul personal.
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