
•  CfflŞÎNAU. Di. genc- 
rat'locotenent Constantin 
Antoci, ministrul afacerilor 
interne al Republicii Mol
dova, a avut o întrevedere 
cu dl. general-locotenent 
George Ion Dănescu, mi
nistrul de interne al Ro
mâniei, relatează Moldova 
Preş. In cadrul convorbiri
lor miniştrii au abordat o 
serie de probleme ce ţin 
de lupta împotriva crimi
nalităţii organizate şi a 
corupţiei în cele două ţări, 
schimbul reciproc de in
formaţii privind situaţia 
criminalităţii la nivel inter
statal, ' organizarea unor 
conferinţe comune, pregă
tirea specialiştilor etc. In 
această din urmă direcţie, 
a fost.elaborat deja un pro
iect de protocol cu privire 
ia colaborarea şi ajutorul 
reciproc dintre Ministerul 
Afacerilor Interne al Re
publicii Moldova şi Minis
terul de Interne al Româ
niei, protocol care, în cu
rând. va fi semnat la Bucu
reşti.

•  NAŢIUNILE UNITE. 
Consiliul de Securitate al 
ONU a avertizat Irakul a- 
supra „consecinţelor grave" 
pe care le-ar putea avea 
încălcarea frontierei sale 
Cu Kuweitul, stabilită de
finitiv luna trecută de Na
ţiunile Unite.

Intr-o declaraţie citată 
luni de preşedintele său în 
exerciţiu, spaniolul Juan 
Antonio Yanez-Barnuevo, 
Consiliul de Securitate a 
subliniat „inviolabilitatea 
frontierei internaţionale 
dintre Irak şi Kuweit", ex- 
primându-şi astfel îngrijo
rarea faţă de contestarea 
de către autorităţile de Ia 
Bagdad a traseului fron
tierei cu Kuweitul, într-o 
scrisoare adresată la înce
putul acestei luni de mi
nistrul de externe irakian. 
Mohammad Said Al-Sahh if, 
secretarului general al ONU 
Boutros Boutros-Ghali.

•  BUDAPESTA. Gyula 
Zacsek, un apropiat al scri
itorului ultranaţionalist Ist- 
van Csurka, a fost exclus 
din Forumul Democratic 
Ungar (M.D.F.), partidul — 
lider al coaliţiei conserva
toare de guvernământ în 
Ungaria. El a fost acuzat 
că. „afecta M.D.F. prin a- 
tacurile la adresa conducă
torilor .săi" — a comunicat 
marţi Forumul Democratic, 
citat de agenţia France 
Presse. Această măsură dis
ciplinară, luată de Comite
tul pentru etică al M.D.F., 
intervine 'la  o săptămână 
după excluderea din partid 
a lui Csurka şi Izabela Ki- 
raly, două personalităţi ale 
ultra-dreptei ungare.

Zacsek, în vârstă de 46 
de ani, fost membru al 
Prezidiului M.D.F., a acu
zat guvernul Iui Jozscf An
tal! că „a trădat ţara" şi 
s-a _ ridicat împotriva poli
ticii economice.

•  KUWEIT. După cum 
s-a anunţat, în Kuweit a 
fost reluat luni procesul 
celor 1 1  irakieni şi trei 
kuweitieni, acuzaţi că ar 
fi plănuit asasinarea fos-, 
tului preşedinte american 
George Bush. In cadrul 
şedinţei, a fost audiat mar
torul principal, ofiţerul ku- 
weitian Al-Chatti, care a 
arestat acuzaţii în luna a- 
prilie, transmite France 
Presse.

Potrivit martorului, prin
cipalul acuzat, Raad Abdel 
Amir Al-Assadi, şeful gru
pului, „a mărturisit că a 
introdus în ţară zece în
cărcături explozive, două 
revolvere .două grenade şi 
o puşcă-mitralieră, ce i-au 
fost furnizate de Moham- 
med Jawad, ofiţer al ser
viciilor de informaţii ira
kiene", . . ... - ’ ~.

Ca un zbor de păsărele 
a fost spectacolul orga
nizat de „Ergoton group“ 
la Clubul sindicatelor din 
Aninoasa, manifestare la 
care—  aşa* cum aminiteâ' 
afişul cu pricina — for
maţia muzicală „va cân
ta pentru toţi copiii aşe
zării". Invitaţia a fost 
onorată nu numai de co
pii, ci şi de numeroşi 
părinţi, astfel că, la ora 
prevăzută, sala de spec
tacole devenise neîncăpă
toare.

Se pare că ineditul li
nei manifestări artistice 
nu trebuie căutat numai 
în noutatea pe care o a- 
duce, ci şi în modul ori
ginal de organizare a a- 
cesteia şi chiar de pre
zentare. Or, spectacolul 
„Ergoton"-ului a oferit

toate aceste elemente. Şi 
a început cu decorul, cu 
scena. Designul a aparţi
nut Danielei Pasca, ar
tist de autentic talent ca
re, împreună cu prof. 
Doru A.S. Coroian, diri
jorul formaţiei şi direc
tor al clubului gazdă, cu

v Protagoniştii „Ergo- 
ton"-ului simt copii. De 
la membrii orchestrei la 
solişti. Sau invers. Ori
cum, când sunetele au 
ţâşnit din instrumentele 
muzicale mânuite de co
pii — Adrian Săvulea Co
roian (orgă electronică),

s-a unit. cit Scena în ar
monie şi voie bună. Mi
cuţele Melinda Mihaela 
Băluţă, Kenata Feher, 
Ancuţa Bulduţy Ndiku- 
mana Bqnfilde Rozana, 
soliste, de notă maximă, 
ca şi talente în arta co
regrafică, au oferit mo-

CA UN ZBOR DE PASARELE
medicul dr. Elena Săvu
lea, cu alţi Inimoşi în ale 
ridicării spirituale a aşe
zării, au dat o ambianţă 
deosebită cadrului de 
desfăşurare a spectacolu
lui. Iar acesta •— specta
colul adică — s-a deru
lat non-stop, 70 de minu
te, în ritmul muzicii şi 
al aplauzelor.

Ramona Bogdan (chita
ră armonie), Ovidiu Ne- 
cula (chitară bas), Cris- 
tina Constantin (baterie), 
Mouckaiabou Ignace Lan- 
dry, Ovidiu Sălăj an, Ariei 
şi Arlet Latkulik (alte 
instrumente de percuţie), 
iar prima solistă a apă
rut însoţită de un inspi
rat desen coregrafic, sala

mente de excepţie cu „O 
păpuşă cu ochi de cafea", 
„S-a suit copilul în pom", 
„Ce mică-i vacanţa ma
re", „Ca un zbor de pă
sărele", „O floare pentru 
mai târziu", „Potcova
rul", „Piţigoiul", „înflo
resc grădinile", „Păpuşi- 
ca“. iar Ana Maria Si- 
chiu a fost „obligată" să 
cânte „Fată dragă" cu

întreaga sală. Surorile" 
Angelică, Lăcrămioara 
Monica Sabău au fost 
întâmpinate cu aplauze, 
ca şi cântecele lor, iar 
Victoria Tomuţa se între
ba „Ce să fac ?“ în ritm 
de aplauze.

Cântecul adus pe scena 
Clubului din Aninoasa a 
fost un zbor. Zborul luat 
din zbor — cum zice poe
tul, dar care aici se va 
înălţa mai sus. Credem 
în acest urcuş pentru că 
organizatorii spectacolu
lui au vocaţia şi dorinţa 
de a întreprinde CEVA 
pentru spiritualitatea 'aşe
zării chiar dacă — sau 
poate tocmai pentru că 
— primii paşi se fac cu 
copiii.

LUCIA LieiU
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— Vă rugăm, dle direc

tor general, să-i informaţi 
pe cititorii ziarului nostru 
şi pe agricultorii din' ju
deţ despre obiectivele ma
jore ce trebuie soluţionate 
în actuala campanie de 
seceriş. - C

— Producătorii indivl- < 
duali, asociaţiile şi socie
tăţile agricole au în cui- > 
tură o suprafaţă de 26942 
ha ocupată cu cereale pă
roase, din care 2017 ha cu 
orz şi 18442 cu grâu. După 
calculele făcute, având în \ 
vedere,dotarea actuală, or- 
2M1 poate fi secerat în 3 ■ 
zile (lucrarea respectivă a- 
flându-se in desfăşurare — 
n.n.j, iar grâul în 24 de 
zile, în condiţiile realizării 
unui randament zilnic de
3 ha pe fiecare combină, 
îmbucurător este faptul 
că 20 de combine se gă
sesc în proprietatea agri
cultorilor particulari, în 
vreme ce societăţile de pro
fil cu capital de stat n-au 
mai făcut nici o investiţie 
în ultimii ani pentru do

tarea cu combine. Este po
sibil ca termenul de recol
tare a grâului să fie scur
tat, în acest sens, diseu- 
tându-se cu inginerii de 
la camerele agricole şi cu 
producătorii din zonele de

Interviu cu dl ing.
IUSTIN VASIU, 

director general al Di
recţiei Generale pentru 
Agricultură şi Alimen
taţie a judeţului Hu

nedoara

deal să realizeze secerişul 
în două faze (existând circa 
4000 ha care pot fi recol
tate în acest mod — n.n.j,- 
urmând ca . treieratul să 
se facă staţionar. Astfel 
este posibil ca secerişul 
grâului să dureze cel mult 
17 zile.

— Ce măsuri organizato
rice au fost luate în acest 
sens ?

— Prin grija comanda-

I

! Prefectul doreşte să vină 
| „Caritasul" şi în judeţul nostru
* Pentru a risipi unele zvonuri, dl prefect, ing. »
|  Georgel Răican, ne-a informat că 'a intervenit perso- I 
'  nai la dl primar al municipiului Cluj-Napoca, Gheor- J 
1 ghe Funar, iar acesta a luat legătura cu patronul |
J „Caritasului", dl. Stoica, care a promis că până în *

I toamnă va extinde activitatea societăţilor respective > 
şi în alte judeţe,între care se include şi judeţul Hune- I 

j doara. (N.T.) . j ~ ■ .
< ■ • / ■ ■ « ■ » « « ■ < «  (Continuare in pag. a 2-a)

mentului local stabilit spe
cial pentru actuala cam
panie agricolă, s-a hotărât 
ca la seceriş să se lucreze 
cu combinele în formaţii, 
grupat, cu asistenţă teh
nică la toate locurile de 
recoltare, având • responsa
bili numiţi prin decizie Ia. 
fiecare formaţie, acolo 
unde agromecurile nu dis
pun de suficienţi oameni 
atribuţiile încredinţându-Se 
inginerilor agronomi de Ta 
camerele agricole. De men
ţionat că formaţiile de re
coltare asigură şi trans
portul recoltei la locurile 
de depozitare. Cum este şi 
firesc, o atenţie aparte tre
buie acordată recoltării 
producţiei destinate semin
ţelor de pe loturile semin- 
cere, certificate de către 
inspectoratul judeţean de 
profil. Asigurarea din pro
ducţie proprie a seminţelor 
de calitate, din categorii 
biologice superioare şi la 
preţuri accesibile, repre
zintă un obiectiv esenţial 
pentru toţi producătorii a- 
gricoli.

— In legătură cu tari
fele la recoltat şi cu pre
ţurile de achiziţie, ce ne 
puteţi spune ? ■

— S-a stabilit, în raport 
de elementele ce concură 
la formarea preţului, ca 
tarifele la recoltare să fie 
negociate între 48 000 lei .şi 
53 000 lei la ha, plata pu-

Interviu consemnat de 
NICOLAE TÂRCOB

„întâlnirea moţilor 

cu istoria"
Prefecturile judeţelor 

Hunedoara, Arad, Alba 
şi Primăria Cluj-Napoca, 
Inspectoratul pentru Cul
tură al Judeţului Hune
doara, societăţile „Avram 
Iancu", „Vatra Româneas
că" — filialele Brad,* De
va Şi Cluj-Napoca orga
nizează duminică, 4 iu
lie 1993, „ÎNTÂLNIREA 
MOŢILOR CU ISTORIA" 
de la toupăpiatră-Cheia, 
Ţara Moţilor, ediţia a 
XXI-a. Localitatea este 
aşezată la izvoarelo Cri- 
şului Alb, între oraşele 
Brad şi Abrud, iar oa
menii de aici sunt legaţi 
pe viaţă, spunând deseori 
prezent evenimentelor* pe
trecute în munţii de aur 
ai Apusenilor. Aşezarea 
are astăzi o populaţie de 
aproape 2 300 de moţi. 
Dintre evenimentele cu 
puternică încărcătură e- 
moţională desfăşurate în 
acest sat se detaşează tra
diţionala „întâlnire a mo
ţilor cu istoria". Progra

mul include: parastasul 
eroilor, exerciţii milita
re, evocări istorice, spec
tacol în aer liber susţi
nut de formaţii artistice 
de prestigiu din judeţele 
Hunedoara, Cluj, Alba, 
Bihor, Arad, Timiş şi 
Maramureş. Ediţia din a- 
cest an a întâlnirii mo
ţilor cu istoria a avut în 
vedere . invitarea unor
personalităţi ale vieţii
cultural-ştiinţifice româ
neşti, precum şi oaspeţi 
dragi, pe fraţii noştri din 
Moldova de peste Prut, 
precum scriitorul Grigo- 
re Vieru. Profesorul Vio- 
rel Vulturar. preşedin
tele Filialei Brad a „Ve
trei Româneşti", lansează 
tutui-or invitaţia „VE
NIŢI CU NOI PE PLAI 
DE* LEGENDA ÎN TARA 
MOŢILOR! Veniţi, ro
mâni, că suntem la noi 
acasă !".

ALEXANDRU JURCA, 
Brad

O

— Sunt o pereche potrivită ?

— O, ideală ! El sforăie, iar ea e surdă!...

G  APĂ POTABILĂ. Se lu
crează de către SOCOT Tg. Mu
reş la îmbunătăţirea alimentării 
cu apă potabilă a localităţilor 
Văii Jiului din sursa Valea de 
Peşti, atât la staţia de tratare cu 
o capacitate de 500 litri/sec., cât 
şi la dublarea aducţiunii pe dis
tanta Valea de Peşti — Vulcan. 
(S.S.) -

Q  REVISTĂ' ŞCOLARĂ. Re
cent a apărut cel de-al doilea 
număr al revistei „Pagini şco
lare", publicaţie a Liceului „Â- 
urel Vlaicu" din Orăştie. Colec
tivul de redacţie, format dintr-un

grup de elevi, între care Ionuţ 
Vasiu, Şandor Tavaszi şi Florin 
Muntean, coordonat cu multă 
competenţă de prof. Petru Ba- 
ciu ,a reuşit să includă în cele 
24 de pagini xeroxate multe ma
teriale interesante pe teme de 
literatură, matematică, informa
tică, electrotehnică, science-fiction 
■şi umor. (I.V.)

O NOU, MODERN, DAR... NE
FOLOSIT. Cu ani în urmă în 
incinta Liceului din Haţeg s-a 
construit o clădire modernă. Se 
spunea că va fi noua cantină a 
liceului. Dar de la terminare stă 
oefolosită. Oare chiar nu i se 
poate da o întrebuinţare? (N.S.)

O VIAŢA COMUNEI SE VA 
SCHIMBA. După cum se ştie, la 
Bucureşci, au avut loc noi ale

geri la funcţia de primar. Ca ur
mare, aici, lucrurile intră în nor
mal. De câteva zile a avut loc 
prima şedinţă a consilierilor în 
noua componenţă, în care s-a 
ales şi noul viceprimar, în per
soana doamnei Florica Birău. 
DL primar Petru Opruţ ne spu
nea că măsurile adoptate în şe
dinţă au un caracter constructiv, 
benefic locuitorilor comunei, con
silierii, indiferent de culoarea 
politică a partidelor pe care le 
reprezintă, vor să facă o treabă 
bună. Cetăţenii aşteaptă! (Al.J.)

O  BANCA COMERCIALA. în 
oraşul Brad se construieşte un 
nou . sediu al viitoarei "bănci co
merciale, ce-şi va desfăşura ac
tivitatea în Ţara Zarandului. Clă
direa modernă, funcţională, a

fost proiectată de atelierul de 
specialitate de lă SG, „Condor" 
S.A., iar constructorul este bri- 1 

gada nr. 1, condusă de ing. Gan- 
cea ,de la aceeaşi societate, din 
Deva. (S.C.)

O  CONCURS DE PESCUIT 
SPORTIV. Asociaţia Vânătorilor 
şi Pescarilor Sportivi, prin filiala 
sa din Orăştie, a organizat re
cent, timp de două zile, la balta 
de lângă stadionul „Mecanica" 
din localitate, un concurs de pes
cuit staţionar, destinat copiilor .şi 
adulţilor. Numeroşilor partici
panţi la întrecere le-au fost ofe
rite premii de către sponsorul ac
ţiunii, firma ' OREXIM COM 
S.R.L., al cărui patron este dl. 
Valentin Călţun. Felicitări pen
tru iniţiativă! (V.I.)



UPSRUEEM Petroşani a 
rămas la aceeaşi denumi
re, chiar dacă şi-a mai a- 
dăugat patru iniţiale: S.C. 
şi S.A. La aceeaşi denu
mire şi deci la acelaşi o- 
biect de activitate : execu
tarea de piese de schimb 
şi reparaţii de utilaje şi 
echipamente electrotehni
ce miniere.

UPSRUEEM Petroşani a 
rămas aceeaşi puternică 
forţă în peisajul indus
trial al Văii Jiului, chiar 
dacă numărul ţie personal 
este sensibil redus faţă de 
perioada de dinaintea lui 
decembrie 1989.

— Perfect adevărat — 
confirmă dl ing. Petre 
Manea, directorul cu pre
gătirea fabricaţiei al S.C. 
„UPSRUEEM" S.A. Petro
şani. Sigur, volumul acti
vităţii a scăzut întrucât
va, însă de lucru avem 
destul de mult, dispunem 
de comenzi ca niciodată. 
Şi aceasta pentru că ne-am 
extins prestaţiile în toată

zona minieră a Olteniei» 
îndeosebi în bazinul lig
nitului din judeţul Gorj. 
De asemenea, am diver
sificat activitatea de „ser
vice", de la instalaţiile te- 
legrizumetrice din subte
ran şi la stâlpii hidraulici 
folosiţi în abatajele ex
ploatărilor miniere, în pe
rioada de garanţie a stâl
pilor.

şi avem specialiştii valo
roşi, vrem să trecem şl 
la realizarea anumitor 
bunuri de larg consum pen
tru populaţie. Ne obligă 
şi pe noi concurenţa, eco-r 
nomia de piaţă.

La director vin oameni 
cu diferite piese, cu plan
şe, cu comenzi, cer lămu
riri, pun întrebări. Dl Pe
tre Manea analizează ra-

rămâne o ■ ■ ■

— Dar în privinţa pie
selor de schimb ?

— Şi aici am făcut câţi
va paşi înainte. Avem de
ja omologate unele proto
tipuri de piese pentru in
stalaţiile telegrizumetrice, 
ţinând cont că acestea nu 
se produc în ţară. In ace
laşi timp, întrucât dispu
nem de maşini-uhelte uni
versale, de mare randa
ment, chiar dacă unele au 
un grad ridicat de uzură,

pid, cu calm şi discernă
mânt. Dă verdicte clare, 
operaţi vie. „Aici mai tre
buie ceva". „Asta este bu
nă". „Vedeţi dacă nivelul 
cererii este eficienţi". 
„Fiţi atenţi la consumul de 
metal şi de energie !".

O trecere prin câteva 
secţii convinge că la 
S.C. „UPSRUEEM" S-A. 
Petroşani pulsul muncii 
este accelerat. Oamenii sunt 
conştienţi că de priceperea,

pasiunea şl dăruirea lor la 
Lucru depind producţia, o- 
norarea promptă a comen
zilor către beneficiari, câş
tigurile. Şi chiar dacă nu 
sunt la nivelul altor ca
tegorii profesionale, ehiar 
dacă nu toţi salariaţii 
sunt deplin mulţumiţi de 
veniturile pe care le rea
lizează, acestea reflectă cu 
fidelitate efortul depus şi 
rezultatul concret obţinut.

— Noi nu am avut di
vergenţe cu sindicatele, am 
discutat deschis, sincer ce. 
avem de făcut şi ce putem 
da şi ne vedem de treabă 
— conchide dl Petre Ma
nea. Avem, ca şi alţii, 
probleme cu blocajul eco- 
nbmicd-financiar, care ne 
cam limitează posibilităţi
le de aprovizionare teh- 
riico-materială ritmică şi 
în cantităţile necesare, 
dar... asta-i situaţia. * Poa
te se va îmbunătăţi.

Ce ne-am face fără spe
ranţă ?...

DUMITRU GHEONEA

S E C E R I Ş  '93 Liberalizare,
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tându-se face în bani sau 
în echivalent produse.

La prima vedere s-ar 
părea că tariful este mare, 
dar preţurile ridicate prac
ticate de industrie şi cos
tul combustibilului deter
mină acest nivel al chel
tuielilor.- Ii informăm pe  
producători şi pe cititorii 
ziarului că preţul negociat 
pentru achiziţie Ia orz este 
de 110 lei/kg, urmând să 
fie negociat şi la celelalte 
culturi de păioasc. Toto
dată s-a stabilit ca tariful 
de transport să fie de 
1000 lei/tonă la distanţa 
de 10—20 km, 1300 lei/

tonă la 20—30 km, 1600 
lei/tonă între 30—40 km, 
1900 lei/tonă între 40—50 
km, 2200 lei/tonă între 50— 
00 km şi 2500 lei/tonă în
tre 60—70 km. Unităţile de 
achiziţii vor avea oameni 
repartizaţi In fiecare zonă 
pentru a prelua direct de 

. la producători, contra-cost, 
cantităţile de cereale 
contractate sau dis
ponibile de livrat, Facem 
un apel la primari ca a- 
colo unde apar probleme 
deosebite să ne informeze 
operativ pentru a soluţiona 
fiecare caz în raport de 
urgentă, astfel încât să nu 
piardă nimic din noua re
coltă de cereale păioase.

dar nici
In baza contractelor în

cheiate între asociaţiile de 
locatari şi conducerea 
R.A.G.C.L. Haţeg, în tuna 
aprilie a c., Asociaţia de 
locatari nr. 3, de pildă, a 
achitat suma de 301 lei, 
pe persoană, pentru gu
noiul menajer care trebuie 
încărcat de pe lângă con- 

- tainei®. Căzut din negli
jenţa locatarilor, binetoţe- 
Ies. Asta pe  aprilie. Vine

chiar aşa !
mită de la R.A.G.C.L. Ha
ţeg către Asociaţia de lo
catari nr. 3 pentru aceeaşi 
operaţiune de transport a 
gunoiului menajer, taxează 
6396, plus 7525 lei. Firesc, 

f locatarii sunt nemulţumiţi. 
Pentru că au crescut mult 
preţurile .costurile, dar ser
viciile, adică ridicarea gu
noiului se face tot anevoie, 
după multe apeluri şi in
tervenţii, uneori după 
săptămâni in şirJiDar a- 
tunci locatarii se întreabă 
cum saltă preţurile de ia 
o lună Ia alta, iar serviciile 
pentru locatari se fac tot 
mai rău, mai prost, j  

Să vă mai dăm un exem
plu : chiria pentru contai
nere a crescut de la 440 
lei, In luna aprilie a.c, 
la nu mai puţin de 2400 
lei, în luna m ai!?

înţelegem şi noi că pre
ţurile s-au liberalizat, dar 
asta nu înseamnă că ele 
pot creşte după placul fie
căruia.^

Ceea ce am scris este o 
realitate pe care locatarii 
din blocurile oraşului Ha
ţeg o trăiesc, o plătesc, dar 
nu sunt de acord cu ea. 
Pentru că o consideră cel 
puţin exagerată, să nu 
zicem abuzivă, în necon- 
cordanţâ cu legile în vi
goare.

luna mai. In factura pri-

Spectacolul de revistă presupune fast, muzică bună, momente umoristice 
pe măsură... De toate acestea a heneficiat premiera Teatrului de Revistă şi Co- NlCU SBUCIIEA,
medie din Deva — JE bine... bine.,. e„. vai de mine“. i . ' p e n s i o n a r

STRĂVECHI NUME DE SA T E  HUNEDORENE
Râu Alb, sat în comuna 

Sălaşu de Sus. Prima men
ţiune documentară a loca
lităţii datează din 1938, 
dată la care sunt pomeniţi 
cnejii români Dragotă şi 
Ioan de Râu A, o. uoeu- 
mente din 1411, 1453. 1496, 
1508, 1519 şi 1544 menţio
nează, de asemenea, o se
rie de cneji stăpâni în Râu 
Alb. în 1750, satul avea 
170 locuitori. In 1854 un 
număr de 349 locuitori, iar 
în 1919. din cei 366 locui" 
tori, 352 erau români în 
ce priveşte determinantul 
Alb, majoritatea denumiri
lor au aparţinut iniţial 

apelor, ulterior preluându-le 
şi localităţile din apropiere. 
Epitetul are fie înţelesul 
său propriu impus de cu
loarea reală sau aparentă 
a apei, cauzate de solul

calcaros, de spumă, în ca
zul râurilor repezi şi cu 
albie accidentată, de re
flexele luminii solare etc., 
fie un sens metaforic, năs
cut din credinţa că „alb" 
are semnificaţie favorabilă 
în opoziţie cu „negru" (I. 
Iordan, Toponimia româ
nească, Bucureşti, 1963).
Râu Bărbat, sat în comuna 

Pui. Prima atestare docu
mentară a localităţii este 
1319. Sat cnezial românesc, 
este menţionat într-o serie 
de documente din secolele 
XV—XVI., Denumirea lo
calităţii este raportată de 
E. Petrovici la o construc
ţie latină dunăreană, rivus 
barbato. prezentând fuzi
unea dativului şi genitivu
lui (sub forma dativului) 
ca rele1 al te limbi aparţi

nând uniunii lingvistice bal

canice (E. Petrovici, Stu
diu de dialectologie şi to
ponimie, Bucureşti, 1970). 
Determinantul Bărbat pro
vine de la numele de per
soană Bărbat, nume ce l-a 
avut şi fratele voievodului 
Litovoi şi alţi români din. 
Ţara Haţegului, Ţara Făgă
raşului şi Ţara Românească 
în evul mediu.

Râu de Mori, sat, co- 
mună.Pe teritoriul locali
tăţii, substrucţiile clădirilor 
descoperite indică un vicus 
(sat) cu o viHa rustica ro
mană. Prima menţiune do
cumentară este din 1350. 
Numeroşi cneji români din 
familia Cânde, atestaţi în 
secolele XV—XVI, aduc 
mărturie despre o populaţie 
românească băştinaşă. De
numirea veche, populară, 
a localităţii a fost Râ de

Moare, defectură latină 
populară, reprezentând a- 
nume compusul ri(v) u din 
moiae (corespondentul lui 
Râu de Mori). Vechimea 
denumirii este dovedită de 
trei elemente componente: 
râu din latinul ri(v) u, care, 
în poziţie atonă, s-a redus 
în timp la rî; prepoziţia de 
element de formare a ge
nitivului în limba română 
veche, păstrarea pluralului 
moare provenit din latinul 
molţte. In trecut şi râul 
Ruşor, care străbate satul, 
se numea Râ de Moare, 
denumirea actuală primin

d-o în opoziţie cu Râu Mare 
al cărui âfluent este (M. 
Bomorodean, Vechea vatră 
a Sarmizegetusei în lumina 
toponimiei. Cluj-Napoca, 
1980).

Dr. MIRCEA VALEA

Ce este un scaun ?. Ştie 
toată lumea. Un obiect 
din lemn sau din metal, 
cu sau fără spetează, pe 
care poate şedea o singură 
persoană.

Adică, o entitate cu 
valoare casnică, dar care 
poate să devină atât ex
ploatat, cât şi exploata
tor. Un banal scaun 
poate genera o situaţie 
neobişnuită ? Exploatarea 
scaunului de către om 71 
Rolul jucat este în func
ţie de locul în care este 
aşezat (scaunul sau omul).

Câtă apăsare pe spe
teaza scaunului exercită, 
de pildă, un primar, un 
director sau un parlamen
tar, sau un lider sindical. 
Da, scaunul trebuie ex
ploatat! Atât cât îl ai! 
Mâine, poimâine, cine 
ştie...?! Vorbind la tele
fon de pe un scaun bine 
aşezat, treburile se re
zolvă regent Şi vocea de 
la celălalt capăt este nu
mai lapte şi miere. Alt
fel, drumuri multe. Uşi 
închise. Audienţe peste... 
Mai treceţi, vă am în ve
dere. Contează cine dă 
un telefon şi în numele 
cui. Felul tn care este 
scaunul exploatat poate 
face ca un şef de crâşmă 
sau de depozit PECO să 
fie mai important decât 
primarul ! Ca să nu zic 
mai bogat!

Scaunul ţine pentru unii 
loc de Obiect al proprie
tăţii private. Scaunul a 
fost, este şi ya rămâne şi 
un subiect de studiu, de 
analiză pentru toate tim
purile! „Ce să facă, ţine 
şi ei de scaun! Scaunul,

este toată averea lui, re
duta sa de rezistenţă".

Deci, scaunul trebuie 
iu b it! Un nou tip de dra
goste: dragostea de sca
un ! Ce nu face omul 
când este îndrăgostit?! 
Unii îşi încleştează mâi
nile pe spetează şi îşi 
încolăcesc picioarele pe 
după cele. ale scaunului 
Pentru alţii scaunul de
vine cald şi lustruit, iar 
fibrele lemnului îi trans
mit o tonică siguranţă de 
sine. Acest obiect mira
culos îi poate face pe 
stăpâni să ascundă tot 
ce poate să vină in con
tradicţie cu dorinţele şi 
interesele superiorilor. 
Chiar dacă au altă pă
rere, tac şi dau aprobativ 
din cap. Rămân surprinşi 
de coincidenţa dintre pro
priile lor păreri şi "cele 
auzite, to r  le lipseşte 
claritatea si curajul ex
primării. încet, încet îşi 
pun rulmenţi la şira spi
nării Devin docili şi ser
vili. Executanţi mecanici 
Chiar competenţa lor re
ală se poate deteriora.

Dar, cu sceptrul puterii’ 
şi ei îşi pot crea o ceată. 
Cu aceştia acţionează nu 
în numele datoriei, d  in 
cel al interesului perso
nal. Pentru asemenea oa
meni raportul este răs
turnat : „Dacă este In 
interesul meu poate fi 
şi in interesul obştii" 
sau „ce-i al meu e al 
meu şi ce-i ai tău este' 
tot... ai meu".

Altfel spus, nimic mai 
periculos decât dragostea 
de scaun !

L . - . . ţ.
CORNEL POENAB 8

R e c la m a -s u fle tu l com erţu lu i
N-aş fi crezut, dacă mi- data expirării unui produs 

ar fi povestit cineva că perisabil, despre compoziţia 
într-o comună cum este unei creme sau a  unui 
Sântămăria-Oriea se face gel, despre preţul accesi. 
(intr-un anumit magazin) bil sau modelul unor ar- 
un comerţ la care visăm de ticole existente în vânzare 
mult şi noi, cei care lo- şi nu uită să adreseze in- 
cuim în oraş. Este vorba vitaţia ,,Vu mai aşteptăm" 
despre magazinul S.C. „Pro- pe la noi“. 
iect Com“ S.R.L. Serveşte Tânăra Doinita B. lo
arei — şi nu oricum, ci cu cuieşte la Haţeg, de unde 
sufletul deschis şi cu multă vine zilnic la slujbă aici, 
bunăvoinţă — dra Doinita în sat. A mai lucrat în 
Bona. Amabilitate şi pri- comerţ. La magazinul „Ga- 
mire caldă am mai întâlnit leşu". „De fapt, îmi place 
în numeroasele noastre de- această îndeletnicire. Mi- 
mersuri gazetăreşti prin am dorit-o dintotdeauna — 
comerţ. Dar aici, în plus, ne spiine ea. M-am obiş- 
vânzătoarea D.B. prezintă nuit aici în sat, oamenii 
marfa posibilului cumpără- sunt cumsecade..." 
tor în cele mai mici de- Am ieşit din magazin cu 
talii, încât chiar şi cel promisiunea să mai reve- 
care vrea doar să se in- nim, dar şi cu o impresie 
formeze nu pleacă fără să deosebită... 
cumpere ceva. Nu-i este ...Şi, totuşi, reclama este 
greu să vorbească despre sufletul comerţului, (E.S.)

Eschibitii
pompele

Cele două secţii pentru 
confecţionarea coroanelor 
mortuare, aparţinătoare de 
R.A. „Activitatea" şi de
Ocolul Silvie din O-
răştie, refuză pur şi sim
plu confecţionarea jerbelor, 
pe motiv că „nu au stabilit 
tariful" pentru acestea.

până şi la 

funebre!
Oare chiar aşa să fie, san 
probabil că cei de la 
secţiile respective socotesc 
că mai rentabile sunt co
roanele, fiind mult mal 
scumpe ? Deci, dacă nu 
aveţi încotro, onoraţi 
clienţi ?... (Ioan Vasiu)



— A trecut mai bine 
de un an de Ia alegerea 
dvş. ca primar al ora
şului , Brad. Fără să ţie 
vorba de un bilanţ puteţi 
spune totuşi alegătorilor 
ce anume aţi întreprins 
în vederea rezolvării u- 
nor propuneri din cam
pania electorală, din pro
gramul pe care l-aţi în
tocmit, după alegeri ?

— Tematica este foarte 
largă, dar cred că tre
buie să mă refer la pro
blemele principale şi care, 
ca în orice oraş, vizează 
cele legate de problemele 
edilitar-gospodăreşti —- 
furnizarea apei calde şi 
reci, a energiei termice şi 
electrice şi nu în ultimul 
rând repartiţia locuinţe
lor. Şi îmi place că m-aţi 
întrebat ce am între
prins (eu ca primar, dar 
şi consiliul orăşenesc) 
pentru că normal ar fi 
să ne ocupăm foarte se
rios de obţinerea aprobă
rilor indispensabile de
marării unor lucrări ab
solut necesare îmbunătă
ţirii vieţii sociale, mereu 
ridicate de cetăţeni, dacă 
ar fi asigurate fondurile 
băneşti. Din păcate, atât 
eu, cât şi consilierii tre
buie să întreprindem tot 
felul de acţiuni, inter
venţii şi demersuri pen
tru obţinerea fondurilor, 
fără de care nu poţi face 
prea multe, Fiindcă, d in  
venitul bugetului local, 
nu putem asigura în În
tregime nici măcar chel
tuielile pentru sănătate şi 
asistenţă socială. Iată 
de ce suntem nevoiţi să 
apelăm insistent la Con
siliul judeţean, la alte 
organisme şi foruri pen
tru a ne ajuta cu fon
duri. Dar, o ştim cu toţii,

fondurile nu prisosesc.
Cu toate aceste greutăţi 

vreau să vă relatez că 
am primit un sprijin con
cret din partea Consiliului 
judeţean, prin acordarea 
a 110 milioane de iei pen
tru construirea unui punct 
termic intermediar şi, ce 
e foarte important, având 
un ajutor mare de la 
RENEL Bucureşti, se va 
construi la Ribiţa o nouă 
centrală de termoficare 
pe combustibil lichid, ce 
va satisface în întregime 
cerinţele locatarilor din 
Brad, pe o lungă perioadă

avem convingerea ca vom 
reuşi acest lucru, să scă
păm pe mulţi dintre lo
cuitorii oraşului de cal
varul buteliilor şi în plus, 
va putea fi racordată la 
gaz metan şi noua cen
trală de termoficare.

— Vara sau iarna, în 
orice anotimp, apa rece 
şi caldă este de neînlo
cuit. Bradul se numără 
printre oraşele din judeţ 
cu restricţii. Ce ne puteţi 
spune în această privinţă?

— Din păcate aşa este, 
se asigură doar 80 Ia 
sută din necesar. Moşte-

Problemele cetăţenilor 
sunt şi ale primăriei

Convorbire cu ing. NICOLAE MOGA 
primarul oraşului Brad

de timp.
— După câte cunoaş

tem, se fac eforturi din 
partea dvs, a primăriei, 
pentru împlinirea unui 
vechi vis al brădenilor — 
introducerea gazului me
tan.

—- Aşa este. Din toate 
intervenţiile ce le-am e- 
fectuat până acum, s-a 
primit un acord de prin
cipiu din partea Consi
liului judeţean şi sperăm 
că vom găsi fondurile 
pentru începerea studiu
lui de preferabil itate în 
urma căruia se va obţine 
acordul Ministerului Fi
nanţelor. Nu putem afirma 
cu certitudine când, pre
cis, va fi introdus gazul 
metan şi în Brad, dar

nim o situaţie grea şi în 
ceea ce priveşte capaci
tatea bazinelor de apă 
potabilă dar şi în reţeaua 
de alimentare unde pri
mează conductele sub
dimensionate. Şi în a- 
eeastă direcţie acţionăm 
cu intensitate. Rezolvarea 
deplină a problemei apei 
potabile la Brad este le
gată de amenajarea noii 
aducţiuni de la barajul 
ce se ridică la Mihăileni 
— Brad. Este în aten
ţia noastră şi von» insista 
să realizăm şi această 
importantă lucrare pen
tru locuitorii Bradului. 
Până atunci, vom urmări 
ca R.A.G.C.L. să întreţină 
mai bine sursele de ali
mentare cu apă potabilă.

-t- La audienţe, în di- î 
ferite întâlniri cu eetă- |  
ţcnii, una dintre cererile '  
cele mai dese ce vi se a- | 
dresează este cea pentru * 
locuinţă. I

— Da, si, din păcate J 
aici putem interveni cel I 
mai puţin. Situaţia la I 
Brad e şi mai grea ca j 
în alte oraşe din judeţ. I 
Noi n-am avut nici un J 
bloc rămas după revolu- | 
ţie neterminat. Cât despre < 
deschiderea a noi investi- I 
ţii în construcţia de a- J 
partamente, nu se poate i 
face nimic în acest an. I 
Apoi, 90 la sută din fon- î  
dul locativ de stat a |  
fost vândut locatarilor. J 
Deci, numai prin rămâ- |  
nerea unor apartamente « 
libere (plecări in alte 1 
localităţi, decese etc.), din J 
cei 10 la şută, primăria |  
mai poate repartiza o Io- I 
cuinţă. Mult prea puţin î 
faţă de sute şi sute de |  
cereri. *

—• Ce doriţi să spu- I 
neţi cetăţenilor din Brad ! 
în încheiere ? I

Că prezentând preo- J 
cupările noastre în rezol
varea acestor probleme * 
stringente, n-am uitat de |  
celelalte, eu importanţa ! 
lor Jn sfera edilitar-gos- 
podărească. Drept urmare 
aş vrea să întărim şi mai 
mult legătura ee trebuie 
să existe între primar — 
consiliu — locuitori. O I 
putem face schimbând şi * 
mai multe opinii, informa- I 
ţii, sesizări, propuneri, atât * 
prin intermediul ziarului î  
„Cuvântul liber", dar şi I 
al ziarului nostru local, * 
„Zarandul", care apare la |  
Brad şi în care tratăm * 
pe larg problemele cetăţe- I 
nilor, ale primăriei. * 
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Instituţii juridice noi pentru ţara Haţegului
preocupări şi probleme

ciobii
S'fBOj!

■ fâii;: ■

Pe măsură ce se apropie 
data la care trebuie să ia 
fiinţă judecătoria, procura
tura şi notariatul la Ha
ţeg, cetăţenii din zonă, în 
număr de peste 52 000, de
vin tot mai interesaţi. S-au 
purtat multe discuţii, s-au 
făcut multe propuneri de 
clădiri în oraşul Haţeg 
pentru organizarea acestor 
instituţii de interes major. 
A devenit deosebit de o- 
bositor şi costisitor pentru 
cetăţenii care au treburi 
la aceste instituţii şi în 
special la notariatele şi 
judecătoriile din Hunedoa
ra şi Petroşani, pentru că 
acum mai mult ca oricând 
s-au înmulţit cerinţele şi 
conflictele între cetăţeni 
pentru încurcături cu pă
mântul, locuinţe şi alte 
probleme sociale.

Este dureros să vezi zil
nic oameni în vârstă, cu 
bastonul sau chiar cu câr
jele în mâini mergând la 
judecătoriile sau la nota
riatele din Hunedoara sau 
Petroşani, pentru a-şi re
zolva problemele, şi a ob
ţine cu greu, după mai 
multe deplasări, actele ne
cesare. Mijloacele de trans
port sunt scumpe şi une
ori la ore nepotrivite pen
tru a ajunge la timp.

Dacă la Brad şi Orăştie 
s-a rezolvat această pro
blemă, a spaţiilor, la Ha
ţeg nici în ceasul al 12- 
lea nu se ştie nimic, deşi 
s-au făcut multe, investi
gaţii, atât de consiliul lo
cal cât şi de instituţiile 
interesate.

Nu se poate spune că 
n-a existat interes din par
tea celor chemaţi să solu
ţioneze această problemă, 
dar întotdeauna au rămas

numai în fază de propu
neri, de discuţii pro şi con
tra şi anume: Jn şedinţele 
Consiliului local Haţeg s-a 
discutat mereu de la apa
riţia H.G., dar fără un re
zultat concret. Preşedinte
le Tribunalului judeţean şi 
procurorul şef al judeţului 
au fost la Haţeg de nenu
mărate ori pentru a vedea 
pe viu clădirile propuse, 
din păcate unele necores
punzătoare pentru aceste 
instituţii.

Nu există scuze că în o- 
raşul Haţeg n-ar fi posibi
lităţi, ci din contră, exis
tă clădiri suficiente şi co
respunzătoare pentru a se 
oferi acestor instituţii, dar 
s-a observat că nu este în
ţelegere din partea unor 
agenţi economici sau in
stituţii care nu justifică o- 
cuparea unor spaţii.

Creşa cu 7 copii funcţio
nează în tot atâtea încă
peri. Industria mică îşi 
„conservează” sicriele în 
clădirea fostului dispen
sar orăşenesc, care le-a 
fost dat în folosinţă după 
ce acesta s-a mutat în clă
direa nouă a Spitalului o- 
râşenesc. O serie de pri
vatizaţi, imediat după re
voluţie, au închiriat cu 
sau fără licitaţie clădiri 
care acum ar fi potrivite 
pentru aceste instituţii.’

Dacă am văzut că se a- 
propie ziua de 1 iulie 1993 
şi încă nu s-au întocmit 
actele necesare eliberării 
spaţiilor propuse pentru 
aceste instituţii, am făcut 
uz de prevederile art. 125 
din Legea 92, privind or
ganizarea judecătorească 
şi m-am adresat în- nume
le consilierilor din Haţeg, 
dlui prefect, iar în şedin

ţa Consiliului judeţean din 
31 mai a.c,, m-am. adresat 
dlui preşedinte, lucru ce 
l-a făcut şi dl primar de 
la Haţeg, în urma acestor 
insistenţe, în data de 1 iu
nie 1993 au fost prezenţi 
la Consiliul local Haţeg, 
pentru a soluţiona această 
controversată şi mult amâ
nată problemă: doriinul 
subprefect, preşedintele 
Tribunalului judeţean, pro
curorul şef, directorul Di
recţiei sanitare a judeţu
lui Hunedoara, inspecto
rul general de la învăţă
mânt.

Dnul Marius Constan- 
tinescu — primarul oraşu
lui Haţeg, a prezentat ce
lor de mai sus toate va
riantele şi posibilităţile e- 
xistente, după care toţi 
cei prezenţi ne-am depla
sat în oraş pentru a vadea 
pe viu clădirile propuse 
(recomandate) şi condiţii
le existente.

S-a făcut propunerea ca 
cei 5 sau 7 copii de la 
creşa oraşului, situată pe 
strada Mihai Viteazul, să 
fie transferaţi, împreună 
cu personalul care îi de
serveşte, în localul Cămi
nului nr. I din str. Liber
tăţii, care are disponibile 
încăperi şi condiţii igie
nice corespunzătoare.

Deci, la această întâlni
re s-a acceptat eliberarea 
localului unde funcţionează 
creşa, urmând ca ulterior 
să se întocmească forme
le necesare pentru apro
bare, apoi să se comunice 
instituţiilor în cauză, res
pectiv Tribunalului jude
ţean şi Procuraturii, pen
tru a-şi putea organiza ce
le necesare bunei funcţio
nări (zugrăveli, mobilier,

reparaţii curenttQ ̂ eventual 
modificări interioare etc.).

Cei peste 52 000 de cetă
ţeni din Ţara Haţegului 
doresc, acum, la capătul a- 
cestui anevoios drum, să 
ştie precis, vor fi sau nu 
înfiinţate aceste instituţii 
la Haţeg sau este nevoie 
de intervenţii la Guvern ?

Credem că răbdarea şi 
speranţa celor care sunt 
interesaţi să se rezolve bi
ne această problemă nu 
va fi zadarnică. Răspun
sul final îl aşteptăm de 
la domnul prefect şi dom
nul preşedinte al Consiliu
lui judeţean, printr-o co
municare scrisă in presă, să 
vadă toţi cetăţenii din Ţa
ra Haţegului.

AUREL ANCA, 
consilier,

Consiliul Judeţean 
Hunedoara

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
S.A. DEVA
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. . A N U N Ţ A
•  VINDE prin licitaţie publică remorcă 

auto, în stare bună.
•  SCOATE Ia licitaţie directă pentru a- 

cordarea în locaţie de gestiune sau închiriere, 
în conformitate cu H.G. 140/1991, republicată 
în 1992 şi H.G. 1228/1990, următoarele spaţii 
comerciale:

LOCAŢIE DE GESTIUNE
— COFETĂRIA ..UNIVERS” (parţial din 

mag. Adam)
ÎNCHIRIERE
— spaţiul din bl. 1, str. A. Mureşanu (fost 

sediu asociaţia de locatari nr. 112)
— spaţiul din bloc 14, str. M. Kogălniceanu» 

>etaj 1.
Licitaţia va avea loc la sediul societăţii co

merciale UNIVERS S.A. DEVA, str. M. Kogăl
niceanu, bl. 14, în data de 19 iulie 1993, ora 9.

Ofertanţii sunt obligaţi să depună; cerere 
de înscriere, dovada achitării taxei de partici
pare, garanţia de participare şi acte de bonitate 
până în ziua de 16 iulie 1993, ora 15, la secre
tarul comisiei de licitaţie de Ia sediul socie
tăţii.

Documentaţia privind obiectul licitaţiei se 
poate procura contra cost de la societate. Re
laţii suplimentare la tel. nr. 616015 Deva. (510)

DIRECŢIA SANITARA HUNEDOARA DEVA
Aduce la cunoştinţa agenţilor economici cit 

capital de stat şi privat obligaţia de a aplica 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22 / 
1092 cu privire Ia finanţarea ocrotirii sănătăţii.

în  cazul neefectuării vărsămintelor la ter
menele stabilite de lege, organele de control 
ale Ministerului Economiei şi Finanţelor şl ale 
Ministerului Sănătăţii vor aplica o majorare 
0,2 la sută pe fiecare zi de întârziere.

T L I C I T A Ţ I E
) R.A.G.C.L. SIMERIA
) Cu sediul în Simcria, str. 1 Decembrie, bl. 
\  103, parter.
I Anunţă scoaterea la licitaţie publică, In 
i baza prevederilor H.G. nr. 1228/1990 şi 140/ 
|  1991, a spaţiului comercial situat în :
|  •  Simeria, Piaţa Unirii, bl. 5, paner

1
107,5 mp cu destinaţia: magazin alimentar.

înscrierile licitaţiei, garanţia de participare 
şi actele doveditoare privind bonitatea sau ga- 

ţ ranţiile materiale de care dispun ofertanţii se 
l depun cu 3 zile înainte de data licitaţiei la se- 
( cretariatul R.A.G.C.L. Simeria.
| Licitaţia va avea Ioc la sediul R.A.G.C.L.

Simeria în data de 21. 07. 1993, ora 10. (507)

S.C. „METALOTEX” S.A.
Cu sediul în Deva, bdul 22 Decembrie, bloc 

V 4— parter.
Organizează licitaţie, în vederea închirierii 

a două spaţii comerciale la parterul blocului L 4 
Deva, str. Libertăţii.

Lieitaţia va avea Ioc în data de 19. 07. 1993» 
■ ora 12, la sediul societăţii;
|  ' Informaţii suplimentare se pot obţine ftfc
i sediul societăţii comerciale — Biroul tehnic, 
\  sau la telefoanele: 611854; 616725; 626009, int. 
V 18; 19. (505)



VÂNZARI- 
/  CUMPĂRĂRI

>' '»  Vând ARO 10, 4x4,
fabricaţie 1990, 40 000 km 
la  bord. Deva, Crinului, bl. 
g  12, ap. 11. (7970)

•  Vând garsonieră, Geoa-

tiu-Băi, relaţii telefon 
26833. (7976)
•  Vând casă în Hune- 

Soara, zona Ciuperca, in
formaţii Hunedoara, str. 
9. Davila, nr. 34, până în 
Bata de 15 iulie. (7218)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, confort S, 
parchetat, faianţat, ca < iu, 
g  balcoane închise, mobilat, 
Stare excepţională, cu te
lefon. Relaţii 620213 sâif 
616979, după ora 20.

(7935)

•  Vând garsonieră, con
fort 1 Orăştie Informaţii' 
telefVn 642858. (7986)

•  Vând VW Beta benz/ 
1985, Volvo 740 benz/1985, 
rulotă turist pentru activi
tate comercială. Brad, 
655087. (7991)

•  Vând Dacia break, ber
lină, fabricaţie 1988, 1989, 
'ARO carosat. Deva, tele
fon 625050, str. Dragoş Vo
dă, nr. 18. Gabor Ioan.

(7994)
•- Vând Dacia 1310, an 

fabricaţie 1990, 43 000 km. 
Telefon 095/711442.

(7223)

•  Vând Audi 80 tip 1981, 
neînmatriculat, stare per
fectă de funcţionare, vând 
motor nou Braşov, vând 
motor Câmpulung, puţin 
rulat. Tel. 650223. (8052)
■ •  Vând cuptor pâine 

(gaz metan), capacitate 5 
mc., producţie R.F.G., punte 
spate şi cutie viteze — I- 
karus. Tel. 655137. (8053)

•  Vând urgent maşină 
3e tricotat Dobleta, stare 
bună. Informaţii tel. 32976, 
Sebeş-Alba. * (6480)

•  Vând Dacia 1310 TX, 
ăn fabricaţie 1989, km bord 
35 000, preţ negociabil. Tel. 
625716, str. Vulcan, rir. 1.

(8031)

•  Vând casă, grădină,
• Sertej, Faur Săftica, Deva, 
tel: 620645, după ora 16.

(8033)
•  Vând convenabil Olt- 

cit. Deva, tel. 625786. (8037)
# Vând canapea, fotolii. 

Deva, tel. 621019. (7990)
•  Vând maşină de tri- 

coţat, marca Singer, 611, 
nouă, Radna, tel. 62217/096.

(7937)
•  Vând apartament 2 

camere, decomandate, bloc 
24,'etaj IV, tel. 62)505, c- 
re le . 16—21. (8945)

•  Vând casă Simeria.
Libertăţii 5, valută, preţ
negociabil, tel. 661795.

(7789)

•  . Vând casă, gră
dină, Hărţăgani. Deva, . 
str. Pietroasă, nr. 20, 
după ora 17, (8000)

■ •  Vând I|4S  (Diesel) cu 
remorcă, Sârb Iosif, co
muna Bucureşci, 182, Hu
nedoara. (7998)

•  Cumpăr acumulator 6 
V, pentru Trabant şl du
lap cu două uşi. Geoagiu, 
tel. 282, după ora 20. (7997)

•  Vând Audi 80 şi Tra
bant 601. Informaţii Deva, 
tel. 624679. (7996)

•  Vând apartament două
camere, parter (posibilităţi 
privatizare). Informaţii tel. 
625533. (8007)

•  Vând apartament ?
camere, Liliacului, tel, 
629714. . (8006)

•  Vând piese schimb.
VW Polo' şi. Gplf. Infor
maţii ţel. • 615199. (8003)

•  Vând maşină pop căra
şi maşină de făcut vată pe 
băţ, fabricaţie U.S.A. De
va, Al. Romanilor,- bl. 16/ 
32, orele 8—10. (3015)

•  Vând maşină de scris.
Deva, tel. 628639. (8014)

•  Vând casă. cu etaj şi
grădină în Deva, str. Ma
tei Corvin, nr. 13. (8038)

•  Vând videoplayere Fu- 
• nai şi Akai, sigilate, tel.

730640. (8013)

•  Vând televizor 2/3 Dia-*
mant, alb-negru, vechime 
2 arii. Tel. 623082. (8011)

•  Vând betonieră 160 1 
şi piese schimb, camionetă 
Aro 320, nouă. Informaţii 
0957/13121, 8—16, 17808, ora 
20; (8016)

•  Vând garsonieră Brad,
650602. (8017)

•  Vând (schimb) apar
tament 2 camere, central, 
Haţeg, cu autoturism înma
triculat, plus diferenţa. In
formaţii Bretea Română, bl. 
1, ap. 12, zilnic. (8018)

•  Vând remorcă auto, 5 
tone. Deva, tel. 611748,

(8019)

•  Vând casă cu etaj şi
grădină (valută), comuna 
Pui, str. Principală, nr. 
16, tel. 621413 Deva sau 
133 — Pui. (<.’020)

•  Primim comenzi pen
tru autoturisme Ungaria, 
facilităm decontarea AFA, 
tel. 621543, dimineaţa şi 
seara târziu, ' (8021)

•  Vând ARO Diesel, 
materiale construcţii, uşi, 
geamuri noi. Tel. 622126.

(8021)

•  Vând Renault furgo-
netă /fabricaţie 1987, tel. 
629965. (8023)

•  Vând apartament două
camere, confort x unu, ultra 
central, teL 616373. Infor
maţii după ora 15. (8026)

•  Vând convenabil Tra-

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DEVA

FACULTATEA DE INGINERIE ECONOMICA 
ÎN TURISM ŞI COMERŢ INTERNAŢIONAL

A N U N Ţ A  
; CONCURS DE ADMITERE

Pentru anul universitar 1993—1994, în data 
de 8 iulie 1993. Înscrierile se fac in perioada 1 
Iunie — 6 iulie, la sediul Universităţii din Deva, 
str. 1 Decembrie, nr. 28.
i Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta 
buletinul de • identitate şi 2 fotografii 3/4.

Informaţii suplimentare la telefoanele: 
611816; 611850/132. (7553)

bant 601, stare bună. Tel. 
622784. (8030)

•  Vând TV color ITT 
cu telecomandă, stare bună 
de funcţionare, preţ 110 000 
lei şi boiler electric, cap.
5 1, preţ 35 000. Tel. 618965.

■ ';L- : <:\ V' ' ■ / (8040)

•  Vând microbuz Ford
Tranzit,. Dacia 1300 şi pe
reţi beton cu tâmplărie 
nouă. Tel. 611856. (8044)

•  Vând apartament . 2
camere separate, încălzire 
centrală gaz metan. Tel. 
716614. OM. (7227)

•  Vând apartament 2
camere Micro 4. Relaţii tel. 
716212, zilnic. ‘(7228)

•  Vând chioşc cu doza
tor Comelius. Tel. 717748, 
după ora 12. (7234)

•  Vând convenabil ca
napea cu două fotolii, tele
vizor Sirius, 2 fotolii pat 
Tel. 714406. (7235)

•  Vând Mercedes 200 D, 
caroserie Mercedes, motor 

Mercedes 200 D. Tel. 723080.
- L 'LV L.’:./ : (7236)1

PIERDERI

•  Pierdut carnet şomer
pe numele Spinean Viorieaf. - 
Se declară nul. (8022)

•  Declarăm nul carnetul
CEC AG334128 — AO
334135, eliberat de Bankcoop 
Deva, pentru S.C. „Corvin- 
Magazin“ Deva. (8009)

•  Pierdut carnet artifi
cier nr. XIII/1971, eliberat 
de I.S.T.P.M Hunedoara

Deva, pe numele Aii- 
man Nicolae. Se declară 
nul. (7230)

Pierdut carnal şomer, 
nr. 3401, eliberat de For
ţele de Muncă Hunedoara, 
pe numele Tibichi Simona. 
Se declară nul. (7231)

•  Pierdut adeverinţă nr. 
15778/14. 06. 1993, eliberată 
de Reroat SA Hunedoara, 
pe numele Csapai Arpad 
în valoare de 20760 lei. 
Se declară nulă. (7232)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb garsonieră pro
prietate personală cu a- 
partâmerit chirie de stat. 
Deva, str. Bejan, bloc Z 1, 
sc. 1, ap. 15. (8005)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Posed viză Germania
—- Austria. Posed carnet 
cat. B. îmi ofer serviciile. 
Vând Renault 14, Fiat 131, 
neînmatriculate, str. Run- 
eului, 1, bloc K 6/55. Hune
doara. (7986)

COMEMORĂRI

•  Se împlinesc azi 
10 ani de la decesul 
dragului nostru soţ, 
tată, ginere şi cum- 
nat

REMUS GIURGIU
din Brad

Aceleaşi pioase gân
duri şi aduceri aminte. 
Dumnezeu şă-i odih
nească. Familia, prie
tenii. (8028;

•  Cu aceeaşi durere 
îri suflet, soţul Nelu, 
sora Eh ;abeta şi ne
potul Gigi reamintesc 
că la 4 iulie 1993 sc 
împlinesc şase luni de 
când a pleeat dintre 
noi cea care a fost 

-; .EUGENIA ' BANTA * - 
(JENI)

Bunătatea şi zâm
betul ei vor rămâne 
veşnic în amintirea 
noastră. Florile şi la
crimile de dor vor în
călzi piatra rece de pe 
mormântul tău. Come
morarea în 4 Iulie, la 
biserica ortodoxă din 
Simeria —- Biscariâ.

(7993)

profesoara BUŞTIUC 
RODICA

Va rămâne veşnic în a- 
mintirea noastră. Familia.

(7985)

•  Soţia, copiii şi 
părinţii anunţă că-azi, 
1 iulie, se împlinesc 
6 luni de la despărţi
rea pentru totdeauna 
de dragul lor

VERESS ŞTEFAN 
(PIŞTI)

; (7930)

•  Cu durere amintim 
împlinirea a 10 ani de 
la moartea scumpului 
nostru

Ing. FERENCZ 
SIGISMOND

Sora si cumnatul.
(7930)

S.C. FORMA S.A. BOTOŞANI
Str. Manolesti Deal, nr. 1
Tel. 098/512020/511940
Fax 098/516591; Telex 24234

Execută şi livrează

0  Utilaje agricole cu tracţiune animală şi 
pentru tractoare de 45—65 CP: pluguri, grape 
cu colţi şi cu discuri, semănători, prăsitori, cul
tivatoare, pluguri pentru scos cartofi, maşini 
pentru scos cartofi pe 2 şi 4 rânduri şi disloca
toare de sfeclă.

0 Livrăm, de asemenea, piese schimb trac
tor, brăzdare plug, şi discuri pentru grape. (456)

Cele mai mari câştiguri le 
puteţi obţine dacâ  

practicaţi sistemul de joc

Cil CA*f au avui ÎNCiidf *i In no! au drvcNh 
posi sonii UNO* MAItl SUMf dl bAMi. _

•  La 2 iulie se împlineşte 
un an de când moartea 
nemiloasă a smuls dintre- 
noi pe minunata fiinţă care 
a fost
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| SC. — AFRO — TERA S.A. SIMERIA j
j Anunţă că in perioada I—4 iulie 1993 va î
I efectua inventarierea stocurilor de marfă în j 
j vederea corectării preturilor conform HG nr. * 
I 233/1963. I. v- ''"V - ' 1t
I In aceasta perioadă se sistează livrările. '
* începând cu data de 5 iulie 1993 oferă acu- I
I iMulatoarc auto de 12x45 Ah la preţul de 17.526 j 
. lei şi de 12x66 Ah la preţul d<‘ 22.018 lei, in- l 
| clusiv T.V.A. L- * v "  .

(509) |

N O U !
FIRMA MIMMI S.N.C.

Vă oferă şansa de a vă mări bugetul dum
neavoastră. Regulamentul de joc al societăţii 
este : la suma depusă, la un interval de 3—4 
luni de la data înscrierii, se va restitui o sumă 
de 6 ori mai mare, adică: la o DEPUNERE 
de 1 500 lei sau 3 000, 4 500, 6 000, 7,500, 9000, 
30 000, se va INCAŞA 9 000, sau 18 000, 27 000, 
36 000, 45 000, 54 000, respectiv 180 000 lei.

, Pentru continuitatea jocului toţi deponenţii 
sunt obligaţi cu o nouă reînscriere. La premie
re se va face un contract între firmă şi depo
nenţi. Pentru pensionari, elevi, şomeri, stu
denţi, premierea se va face la 43 zile lucră
toare, însă suma maximă va fi de n tunai 6 000 
lei la depunere.

Relaţii la telefon 0930/464901, Galaţi, stra
da Morilor, nr. 3. . (7550)

I

)

SOCIETATEA COMERCIALA 
ULPIA S.A. DEVA

Vinde cu plata în rate : 0 confecţii 0 tri 
colaje 0  încălţăminte 0  lenjerie 0  covoare | 
0 aparate de uz casnic şi gospodăresc 0 arti- . 
tole electrice, electronice şi alte sortimente, tu- | 
turor salariaţilor şi pensionarilor indiferent de - 
vârsta. |

Relaţii suplimentare sc pot obţine de la se- J
diul magazinului universal Ulpia.

(511)

SOCIETATEA COMERCIALA î
REMPES S.A. DEVA (

Str. C.A. Rosetti nr- 5, cod : 2700 —
Tel : 95/618331,95/621273 ; F ax: 95/626161 )

Telex : 72324 j
0 Execută reparaţii de motoare electrice I

(bobinări rotoare si statoare) de la 0,15 la î 
v 75 KW : «
| 0Exeeută reparaţii transformatoare şi con- i 
|  vertizoare de sudură (bobinări); ;
| Reparaţiile se execută prompt, Ia cele mai | 
î scăzute preţuri. ' *
| Se acordă garanţie 6 luni de zile la o ex- |

ploatare normală. '
(7554) I

I
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t SOCIETATEA „ATENEUL ROMAN"
UNIVERSITATEA ECOLOGICA A |

TIMIŞOAREI !
| Aprobată de Guvernul României cu adresa |
' nr. 10769, 16 oct. 1991. '
I Primeşte opţiuni de înscriere pentru exa- | 
j menul de admitere din 8 iulie a.c. Ia : j
|  0  Facultatea de ştiinţe juridice şi politice)
j cu secţiile: I
t —- drept, jurnalistică, ştiinţe politice. *
î 0 Facultatea de ştiinţe ecologice

0 Facultatea de ştiinţe economice. I
i J Informaţii şi înscrieri Ia secretariatul uni-1 
i t versitâţii, zilnic între orele 10—18. Telefoane: î
ţ I: 162032, 163892, int. 48. (470) |

Ziar editat de S.G. „CUVÂNTUL LIBER" SA. J/20/618/199I. Cont 30 7050 601 B.C. Deva. Deva, 2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara, 
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