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partid P »«do ira — i» 
loc de undeva din Mun
tenia, conform obiceiului 
comunist de a numi în 
fruntea Judeţelor şi loca
lităţilor oameni străini de 
respectivele tocuri — a ve
nit la Deva cu tdeea — 
inoculată, de cine ştie cine 
— că ardelenii sunt mari 
ţuicari şi că este bine să-i 
dezobtşnuiască de treaba 
asta. De aceea oriunde mer
gea, în special fii mediul 
rural, era mereu cu - ochii 
pe dealuri şi arătând cu 
degetul încotro îl erau 
privirile hotăra pe toc: 
J3& &Lî(k.«ă prunii de 
ctfo f Aşa a procedat la 
Peştiş, la Rapoitu Mare 
şi în multe alte părţi. Şi 
nicăieri n-a găsit opunere.

A ajuns, firtr-o zi, la 
Boşorod. Aici era un pri
mar cam libertin de felul 
iui, care au prea asculta 
indicaţiile venite de sus 
fi prezida fie strictul in
teres «i comunei. De aceea 
oamenii ţineau mult la el 
ai ţin şi acum foarte mult 
Cel mai important om al 
fudefutoi era in- <1* se
cretând cu organizatoricul,

de cel cu agricultura, de 
JHhMttorul Direcţiei agricole 
şi alţi câţiva activişti cu 
munci de răspundere în 
judeţ. Primarul î-a plim
bat pe musafiri peste tot 
şi Ie-a prezentat comuna, 
îl vedea pe primul secre
tar cu privirile pe dealuri.

ce este. Prunii de acolo să 
fie tăiaţi!

— Ştiţi, sunt tineri. I-am 
plantat abia de câţiva ani.

— Nu contează. Iţi dau 
două săptămâni să-i do
bori pe toţi.

— Nu se poate, Acolo 
pe deal sunt loturile oa-

vorbe, cum procedează de 
altfel toţi tiranii, indiferent 
de Ia ce nivel. Primarul 
însă se situa ferm pe pozi
ţie. Se întreba, în sine, 
pe unde să scoată cămaşa, 
şi, deodată, ii veni o idee. 
Zise:

— Terenul de pe dealul

TRECUTUL FACE PARTE DIN NOI

CUM L-A „TRAS IN PIEPT" UN
PRIMAR PE UN PRIM-SECRETAR

auzise de meteahna Iui re
feritoare la stârpirea pru
nilor. Şi de ceea ce i«a 
fost frică n-a scăpat. La 
un moment dat, primul ont 
al judeţului l-a întrebat 
arătând cu mâna firtr-o di
recţie.

— Acolo, pe dealul a- 
cela, ce pomi sunt ?

— Pruni.
— la spune, primaşi |e 

oamenii din Boşorod suftt11 
ţuicari?

— Ie  place pilea, dar au 
beau peste măsură.

— Laş* că ştiu eu. Uite

fânulmeniior. El iau şi 
şi prunele '

Tocmai de aceea, să 
fie tăiaţi. Răspunzi de 
treaba asta

— Nu-1 tăiem!
— îndrăzneşti să mi te 

«pui ? se zborşl primul se
cretar. ^

—• îndrăznesc.
Cei din spatele primului 

om din judeţ (ca funcţie 
nu ca inteiigeată, fiindcă 
asa ceva nu prea »vea) fii- 
«H(iusr& Ştiau -» 
ls*> secretar pUteea să 
fie contrazis .nici măcar In

acela este argilos şi la o 
ploaie zdravănă o por
neşte la vide. Am avut a- 
semenea' fenomene şi toc
mai de aceea am creat li
vada

Minţi •i primarul» «v iăant, 
lucru care-i era străin ca
racterului, dar şt ia că altă 
cal® «*tt are, HMHÎ xi 
meargă mai departe» &tsi.v 

Aşa mm  § *
va oM  (Rinul 
to  p rim ar.

•>» R ase i aşa.
v» Juri ţm carnetul roşu?

— jur, a răspuns prima
rul fără să ezite.

— Bine, a zis cel mai 
mare om al judeţului (nu 
ca statură, căci, de fapt, e- 
ra mărunt), lasă livada *- 
colo.

După câteva zile prima
rul Boşorodului s-a întâl
nit cu cineva din cei ce 
făcuseră parte din suita 
primului secretar. Acesta 
i-a zis:

— Cum ai putut să te 
opui tovarăşului ? Mare 
curaj ai avut!

— De ce să n-am ? Am 
făcut-o în interesul comu
nei.

Vă întrebaţi, stimaţi citi
tori ai „Cuvântului liber", 
.de m  am relatat întâmpla
rea respectivă. Din mai 
mute considerent® şi a- 
itume: Trecutul face parte 
dsn noi « nu-i putem '<*> 
ga, cum tocearca .unii; nu 
toţi cei ce au avut oamet 
roşu au fost ebuumişti fa
natici Ba, n d  emit, n-au 
fost # * 3% Aidoma pri * *- 
ruiui din Bofstud .■ fost 
mulţi oameni în judeţ care 
au acţionat ca şi el, spre 
c instea lor !

TRAIAN SONDOR

CUVÂNTUL LIBER
OTÎO i/\  K- V

ANUL V 
NR. 914 
JOI, 15 
IUUE 
19 93

4 pagini — 25 tei

SUCCES DE PRESTIGIU PENTRU 
„SIDERURGICA" SA HUNEDOARA
In tona iunie ac, ia Madrid (Spania), 

Intr-ttn cadru festiv a fost decernat „Tro- 
feui Internaţional pentru Prestigiu Co
mercial" (Internaţional Award for Com- 
merciai Prestige) pe anul 1993 domnului 
Director General Dr. Ing. Silviu Samoi-

i - •

„Trofeul Internaţional pentru Prestigiu 
Comercial" decernat recent S.C. .̂ Side
rurgica" S.A. Hunedoara.

lescu ca reprezentant al „Siderurgica" 
S.A., pentru rezultatele deosebite înre
gistrate în decursul ultimului an fit ac
tivitatea de export pentru laminate din 
oţel-

Trofeul se acordă anual de organi
zaţia „Tracle Leaders’ Club" cu sediul la 
Madrid: Aceasta organizaţie cuprinde 
peste 11000 cte conducători de întreprin
deri din 130 de ţări de pe cinei conti
nente, având ca obiective principale pro
movarea : schimburilor comerciale şi a 
relaţiilor umane. Organizaţia are întâl
niri anuale în cadrul cărora se aprobă şi 
întreprinderile ce urmează a fi premiate 
cu preţiosul trofeu.

Odată cu primirea trofeului „Siderur
gica" Hunedoara devine membru de 
drept al Trade Leaders’ Club, benefi
ciind de toate facilităţile pe care le 
asigură această organizaţie şi în primul 
rând asigurarea de contacte permanente 
cu potenţialii beneficiari ai produselor 
româneşti din oţel, inforntaţii cu carac
ter comercial asupra principalelor pieţe 
de desfacere, publicitate la nivel mon
dial ş.a

Acordarea acestui trofeu, împreună cu 
premiu! acordat anterior de către Piaţa 
Comună, demonstrează din nou că în 
ciuda tuturor greutăţilor majore cu care 
se confruntă economia românească şi 
în specia! siderurgia — laminatele din 
oţelul hunedorean se situează la un nivel 
competitiv-superior pe toate pieţele lu
mii. El demonstrează de asemenea ho
tărârea salariaţilor de la „Siderurgica" 
S.A. de a se adapta rapid la parametrii 
impuşi de economia de piaţă şi de a ur
mări in continuare ridicarea prestigiului 
întreprinderii hunedorene.

Invitaţie ia „Târgui de fete"
în fiecare an, in cea mai 

apropiată duminică de data 
de 20 iulie, ziua Sfântului 
Ilie Tesviteanul, se desfă
şoară „Târgul de fete" de 
pe Muntele Găina. Ediţia 
din acest an a tradiţionalei 
manifestări are Ioc în zi
lele de 17 şl 18 iulie, , chiar 
pe Muntele Găina, nu în 
centrul comunei Avram 
Iancu aşa cum s-a întâm
plat în anii anteriori.

Explicaţia toponimului 
Muntele Găina poate fi 
găsită într-o legendă lo
cală. Aceasta spune că aici 
îşi avea cuibul o găină cu 
ouă de aur. Vidrenii au 
încercat să fure ouăle şi 
de aceea găina şi-a mutat 
cuibul în munţii Roşiei 
Montane. Dar numele locu- 

’ lui a rămas.
Târgul de fete de pe 

Muntele Găina este o ma
nifestare etno-cuiturniă cu
noscută din vremuri stră
vechi. Prima menţiune în 
documente • datează din 
1818, iar fii anul 1860 este 
descris acest inedit târg în 
„Foaie pentru minte, ini
mă şi literatură"

în vechime tâigai le în
lesnea tinerilor din zone 
îndepărtate întâlnirea şi 
chiar căsătoria, evitându-se 
astfel încrucişările între 
* • îf ap opiate C <r> nia se 
oficia de preoţi chiar pe 
munte far fetele „se' luau" 
nu se cumpărau. Dar târ
gul era important şi din 
motive economice, căci aici 
s întâlneai locuit ii .<.„i 
diverse văi ale Apusenilor 
şi din părţile • Bihorului, 
pentru a-şi schimba pro
dusele ,, specifice acestor 
zone.

Acum târgul este doar o 
mare sărbătoare folclorică 

■ la care participă locuitori 
din Munţii Apuseni, din 
judeţele Alba, Hunedoara, 
Arad, Cluj, Bihor, din 

ţară şi chiar din străină
tate. Judeţele amintite sunt 
organizatoarele din acest 
an ale manifestării Urcarea 
pe munte se face din trei 
direcţii, dinspre judeţele 
Alba, Hunedoara şi Arad. 
Iar primul spectacol va 

VIORICA ROMAN

(Continuare fit vag. a 2-a)

— Soţia «nea este în stare să vorbească 
dotţă ore despre un obiect!

— A mea nici măcar n-are nevoie de 
obiect™

O CONSTITUIRE. Pe baza De
ciziei adoptate la 20 mai 1993 
de către Tribunalul Municipiului 
Bucureşti, a fast constituită Fi
liala Judeţeană Hunedoara a U- 
ttlurdi Tineretului Socialist, cu 
sediul în Deva, str. 1 Decembrie 
SHi, nr. 13, telefon 61613S. Ca 
preşedinte a fost ales Viorel Sto-

ian, iar ca vicepreşedinţi Cor
nelia Lazăr şi Martus Şotdlcă. 
Pe baza aceleiaşi decizii s-a con
stituit şi Organizaţia Municipală 
Deva n Uniunii Tineretului So
cialist, care a ales ca preşedinte 
pe Andrei Bogatoi, iar ca vice
preşedinte pe Gabriela Retdl, a- 
vdnd sediul împreună Cu filiala 
judeţeană a U.T.S. Activităţile 
cult ural-distracttve ale organiza
ţiei se desfăşoară Ja. SJI.L. „A- 
grotur" Şoimuş. (Oh. t.N.)

o  UN NOU MAGAZIN „FA- 
RES*. In Deva, pe strada Gh. 
Doja, nr. 17 (mai exact k t spa
tele Oficiului farmaceutic), s-a 
deschis azi un nou magazin 
„FaresP, aparţinând societăţii co
merciale cu acelaşi nume din O- 
răştie. Sunt oferim, spre vânzare, 
concentrate de ananas, kiwi, cola, 
căpşuni, orange, piersică, mango, 
banane (vrac şt tmbuteHat), cea
iuri din plante (sunătoare, mă- 
oieşe, mentă, tei, muşeţel) şi bă
uturi — jorde pîoftt• (tip bitter

suedez), u/hisky „Scorilo", lichior 
de caise. (E.S.)

© CERCETARE SOCIO-ETNO- 
GRAFICĂ. Cu sprijinul Primă
riei şi al sătenilor din TopKfo, o 
echipă pluridisciplinară, formată 
din 15 persoane, efectuează o cer
cetare socio-etnografică tn această 
zonă din ţinutul pădurertUor. (VJt.

•  TOKIO. Cel mai pu 
ternic cutremur care s-a 
produs In Japonia în ul
timii 25 de ani a provocai 
moartea a cel puţin 34 di 
persoane. S-au semnala 
valuri uriaşe, care sui mă
turat douft sate de. pescari 
şi incendii care au distrU! 
sute de locuinţe — rela
tează postul nipon de tele
viziune NilK, citat de a- 
genţia Renter. Din infor
maţiile furnizate de NUC 
reiese că 111 persoane an 
fost date dispărute după 
cutremurul de luni noap
tea, caro U avut magnitu
dinea de 7,8 grade pe scurt 
Richter.

Cea mai grav afectată 
este insula Okushiri, centre 
să pescuitului şl turismului 
unde — potrivit «Sfinţiri
lor oficiale — există temeri 
că peste 209 de persoane 
şi-ar fi pierdut Viată. Te- 
levizittneu niponă a pre
zentat imagini înfăţişând 
incendiile de pe insula Okus 
biri, unde 340 de case 
fost mistuite de flăcări.

In porturi, valurile u- 
riaşe (tsanami) au răsfur- 
nat bărcile de pescuit şi 
au smuls case întregi, care 
puteau fi văzute plutind.

•  STRASBOtJRG. Co- 
mentând perspectivele in
trării Rusiei rn Consiliul 
Europei — după convorbi
rile avute cu Cafhcrfnc La- 
lumiere, secretar general 
ai Consiliului Europei — 
preşedintele parlamentului 
rus, Ruslan Hasbulatov, a 
declarat caresi. identuUii a- 
genţici Itar-Tass că, din 
ianuarie 199% Moscova are 
statut de „invitat special" 
la adunarea parlamentară a 
CensiliutuL Liderul parla
mentului rus a calificat 
însă „condifiile preliminare 
de primire a Rusiei în a- 
cest for european — adop
tarea nott Constituţii şi or
ganizare de alegeri legis
lative de către autorităţile 
de ia Kremlin — drept 
o imixtiune în treburile in
terne ruseşti".

fu opinia toi Ruslan Has- 
bulatov, Federaţia Rusă 
mdepUaeşţe chiar şi acum 
toate criteriile de a deveni 
membru cu drepturi depline 
al Consiliului Europei. „In 
togfcu Consiliului, menţio
nează Hasbulatov, multe 
state dta Europa nu au 
dreptul să fie membre ale 
acestui organism» amintind 
ci fii Marea. Briianie nici 
nu există o Constituţie, iar 
în Estonia se încalcă drep
turile omului".

•  TIRANA. Preşedinte 
Partidului Unităţii Popula 
din Albania, Idaiet Begi 
« fost condamnat Ia şa 
luni închisoare pentru 
fensarea şi defăimarea ş 
fulul statului albanez S< 
Borisha. Dopă cum infc 
measă France Presse, B 
giri (42 de ani) a fost 
cuzat in arma unul artic 
publicat in ziarul partid 
tai pe care ii conduce, a 
Heoi infitutat borisha es 
asashud întregii Aibani 
Demersul judiciar a fc 
iniţiat tte procuratura g 
neraiă din Tirana, consi 
tuind primul proces pe 
tru ofensă adusă şeful 
statului, tu urma unui s 
ticni apărut fia presă.

roita» rin*!.»»
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CONVERSAŢII UN MOŢ, UN ROMÂN, UN OM
Argint viu, nu alta, A- 

leargă! fără contenire. De 
la scena luminată de por
tretul Iancului la crucea 
din deal, de la corturile 
militare lar tonetele co
merciale, de' la vale la 
deal şi invers. Oamenii 
îl cunosc, îi dau bineţe. 
Mulţi il opresc, li pua o 
mie şi una de întrebări. 
De organizare, de prezen
tare, personale. Răspunde 
calm şi clar fiecăruia.

Este profesorul Viorel 
Vulturar, preşedintele Fi
lialei Brad a „Vetrei Ro
mâneşti" — sufletul, i- . 
nima şi creierul mani
festării „întâlnirea moţi
lor ,cu istoria", care se 
consumă de 21 de ani, in 
fiecare primă duminică a 

•. Junii iulie, la Dupăpiatră , 
— Cheia, într-un decor 
de o rară frumuseţe din 
Ţara Zarandului.

— Ce vă leagă de a- 
cest eveniment, dle "pro
fesor ? .?

— In primul rând — 
obârşia. Sunt petrean, deşi 
acum locuiesc în Brad 
şi funcţionez ca profesdr 
de istorie la liceul „A- 
vram lancu". Apoi, sen
timentul patriotic, iubirea 
de neam, preţuirea înain
taşilor, zbuciumul de a 
face ceva pentru memo
ria lor. Cu atât mai mult 
că bunicul meu a căzut 
pentru; patrie în primul 
război i mondial, iar tatăl 
meu s-a întors schilod din 
cel de-al doilea. A ! fost 
recompensat cu; medalia 
„Virtutea militară de răz
boi", clasa a Il-a Pri
viţi acest document în
gălbenit de Vreme,

— ŞI cum v-a venit i- 
deea organizării întâlnirii 
raoţilojr cu istoria Ia Du- 
PăPiatră ?

— Au fost 10 v ani de >
. căutări, de • acumulări.

Insă de când eţam stu
dent la Cluj, am stat de- 
vorbă! cu profesori, cu

istorici recunoscuţi. M-au 
încurajat. Am-adunat do
cumente. Eroismul lui 
Avram lancu pentru li
bertatea şi unitatea mo
ţilor, a românilor, istoria 
satului meu mi-au ţinut 
mereu aprinsă flacăra pa
siunii pentru ceea ce do
ream să fac.

— Şi aţi făcut.
— Da, în 1972, în pri-

de a XXI-a ediţii a întâl
nirii moţilor cu istoria. 
„Numită manifestare in
terjudeţeană. se desfă
şoară aici nu întâmplător, 
ci pe locul unde vitejii 
munţilor au obţinut o 
mare biruinţă asupra in
vadatorilor maghiari în 
timpul revoluţiei de la
1848—1849, aşa cum scrie 
pe placa comemorativă:

ma duminică a lunii iulie, 
cu concursul larg al unor 
Oameni de suflet, patrioţi 
până-n măduva paselor 
— ar trebui mult spaţiu 
sâ-i numesc —, am orga
nizat prima ediţie a în
tâlnirii moţilor cu; ,, istft- 
ria. A fost un triumf. Şi 
chiar atunci am hotărât 
să permanentizăm ac
ţiunea, s-o organizăm, în 
aceeaşi duminică, an de 
an. Iată, sunt 21 de a- 
tunci.

— Dar de cc tocmai în 
această zonă ?•

.— Tot din raţiuni - isto
rice. Şi v-aş răspunde, 
mai scurt, printr-un citat, 
din cărticica mea intitu
lată „Dupăpiatră — Ţara 
Moţilor", editată de ; S.G. 
„Polidava" S.A. Deva, In 
preajma organizării • celei

„Aici, românii — noşti, 
sub conducerea lui Avram 
lancu şi a tribunilor săi, 
au luptat şi au învins la 
19 mai 1849. Românul ţi
ne minte. Honor et Pa
tria !“

— Deci în fiecare an 
dv predaţi Ia Dupăpiatră, 
in aerul înmiresmat al 
dealurilor şi văilor . de 
aici, o adevărată lecţie de 
istorie.

De istorie, dar şi de 
patriotism, de religie, de 
cultură, de românism a- 
devârat. Este deci un e- 
veniment de amplitudine 
şi rezonanţă naţională nu 
doar 0 nedeie, sau o' ser
bare câmpenească.

— Cum apreciaţi ma
nifestarea din acest iulie 
Mg»? ' . ‘ '

— Drept cea mai re

uşită. Lume multă, per
sonalităţi marcante ale 
vieţii politice din mai 
multe judeţe ale . ţării, 
vedete ale cântecelul 
popular românesc, o ri
guroasă reîntoarcere la 
credinţa în Dumnezeu, 
prin slujba religioasă să
vârşită de un numeros 
sobor de preoţi, exerciţii 
militare de înaltă expre
sie şi impresie, amplă 
expunere a comerţului de 
stat şi privat.

— Ce urmează, dle 
profesor Viorel Vulturar?

— îmi decantez impre
siile. Aduc mulţumiri ce
lor ce m-au ajutat, de la 
Inspectoratul Judeţean 
pentru Cultură Hune
doara, până la Garnizoană 
militară din Brad, de Ia 
conducerile organismelor 
administrative şi de culte 
judeţene până la aceleaşi 
organisme din judeţele 
vecine — Alba, Arad, 
Cluj —■, ale multor între
prinderi şi instituţii din 
ZOha Apusenilor şi din 
întreg judeţul, unde am 
găsit numai uşî deschise, 
vorba bună şi sprijin con
cret. Inii adun imaginile 
şi articolele apărute în 
presă, îmi-deschid un nou 
caiet cu multiplele obiec
tive ale ediţiei viitoare, 
din 1994. Această este u- 
nitatea noastră de suflet, 
românească, dovadă că 
sunt „în faţă" foarte 
mulţi patrioţi, cunoscători 
ai istoriei, iubitori de 
neam şi de ţară. Cât-mă 
priveşte, nu-mi fac decât 
datoria de fiu al unui sat 
cu o istorie- care nu tre
buie nicicând uitată, de 
slujitor al catedrei ia o 
disciplină menită să > ne 
ţină mereu aprinsă fia-', 
căra patriotismului, -da-> 
toria de moţ, de român, 
de om. Atât.

DUMITRU GHEONEA

Cele mai mari câştiguri le 
’ putefi obţine dacâ » 
practicaţi sistemul de ioc

CAM AU AVUI tNCBCdCtl ÎN NOt AU dcVENil 
pOSOOtli UNO» MAŞi MMI <it bAftl.

FIRMA S.N.C.
are sediul Ia Stadionul „Cetate** DeVa şi a an
gajat 20 de persoane pentru casierie, pază şi 
ordine.

Vă aşteaptă!

Moment aniversar la Baia de Criş
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STRĂVECHI NUME DE LOCALITĂŢI HUNEDORENE

BACEA- sat în comuna 
llia. Localitatea se află pe 
un afluerâ al Mureşului de 
pe parte» .dreaptă, la nord 

de llia. Atestată documentar 
prima oară în 1468, Bacea 
îşi are începuturile ca sat 
de vale, caracteristic popu
laţiei româneşti In vre
muri cu;mult • anterioare 
cotropirii, de către feuda
litatea maghiară a terito
riului de? pe cursul mij
lociu al Mureşului. La sfâr
şitul secolului al XIII-lea 
satul era stăpânit de către 
o familie nobiliară ce des
cindea din neamul Akoş. 
Toponimul reprezintă un 
nume. românesc. de per
soană, Bâcea, formă para
lelă cu antroponimul Ba- 
ciu (L Pâtruţ, Onomastică 
românească, Bucureşti 1980), 
ce derivă de la baciu, stră
vechi apelativ din româna 
comună şi fiind de origine 
dacică (1.1. Russu, Etnoge-

neza românilor, Bucureşti, 
1981). Numele de persoană 
Bacea este pomenit în do
cumente din 1563 şi 1617 
din Ţară Românească. Un 
sat din comuna Movilenl, 
judeţul Olt şi o localitate 
înglobată comunei Slimnic 
judeţul Sibiu poartă de 
asemenea denumirea Ba
cea. ;i i..

CABEŞTI, sat în comuna 
Brănişca. Pe teritoriul - sa
tului s-au deşcoperit tuburi 
de ia o conductă' ce trans
porta’, în vremea Daciei 
romane, apa de la locul 
„Izvorul Rece" la o ca
rieră de piatră situată _pe 
dealul Coasta Varului. To
ponimul a cărui primă a- 
testare datează din 1484 
este un derivat cu sufixul 
— eşti de la numele de 
familie Caba. In evul 
mediu sunt menţionate do
cumentar familii de cnezi 
români transilvăneni înno

bilaţi, purtând acest nume, 
una din aceste’familji fiind 
pomenită în localităţile fiu- 
nedorene : Dobra, Rofbârti 
şi Lăpuşnic. In 1465, Caba 
este menţionat ca nume de 
persoană în Moldova, iar 

In 157Q în Ţara Românească. 
, Ca antroponim, Caba este 
răspândit şi în prezent în 
satele de pe valea de mij
loc a Mureşului. De men
ţionat că In., hotarul sa- 
tufiii, există toponimele 
GSBS şi Căba M|că. In 
17pfi satul avea 20 locui
tori, în 185* un numâr de 
145 locuitori, iar fii 1919 
toţi cei 516 locuitori erau 

l români.
CHIŞCADAGA, sat com

ponent al comunei subur
bane Şoimuş, localitatea a- 
testată prima oară în 
1453 (Keezkedag) are denu
mirea provenită de la ma-, 
ghiarul Kecske „capră" şi 
dag(a) „umflătură" (pe plan

Invitaţie Ia „Târgul de fete“
(Uamare din pag. 1)

începe sâmbătă seara ,1a 
ora 19, duminica progra
mul artistic debutând di
mineaţa, la ora 9. Specta
colele vor fi susţinute de 
formaţii artistice din cele 
5 judeţe. Din judeţul 
nostru va fi prezent An
samblul „Fluierul Iancului" 
al Căminului Cultural din 
Baia de Criş cât şi îndră
giţii solişti de muzică 
populară Mariana Deac şi

Drăgan Muntean.'
Valoarea interpretativă a 

participanţilor va fi recom
pensată cu premii, acordate 
prin sprijinul material al 
camerelor de comerţ şi in
dustrie din fiecare dintre 
judeţele implicate. Vor fi 
astfel acordate premii pen
tru cel mai bun solist vo
cal, pentru cel mai bun 
solist instrumentist şi pen
tru cel mai bun ansamblu 
folcloric. Pentru prima dată 
în istoria târgului va fi

aleasă şi o miss.
Desigur turiştii -amatori 

de suveniruri vor găsi la 
târg şi produse artizanale 
specifice zonelor învecinate. 
Participanţilor li se vor a- 
sigura servicii de către u- 
nităţi de alimentaţie pu
blică. Dar cel mai mare 
câştig al celor ce vor urca 
pe Muntele Găina va fi i- 
mensa bucurie pe care ţi-o 
lasă în suflet întâlnirea 
cu minunatul nostru fol
clor.

geografie, «vf «ens de „ri- 
dicătură*, deal), fiind o 
traducere;, a, ofirialiţâţilor, 
vremii a .toponimului ro
mânesc Dealu Caprei. De 
menţionat că în 1850 satul 
este atest»* sub forma 
Kapr, iar fi% 1854 Capre.

SIMERIA VECHE, sat a- 
parţinător oraşului Sime- 
ria. Odată cu înfiinţarea 
coloniei feroviare din veci
nătate, satul primeşte, de
numirea oficială Opiski 
(Pişchi Veclii). Din prima 
atestare de la 1276 (terra 
episcopalis Pispiki) reiese 
că numele oficial al Idea
lităţii provine de ia „piîs- 
poki" episcopal cu referire 
la apartenenţa terenului şi 
respectiv a satului/ Din 
1377 denumirea devine 
Piski. In 1750 localitatea 
este atestată sub forma 
Şimere, iar tn 1854 Şime-_ 
ria, nume folosit de popu
laţia românească de-a lun
gul vremurilor. După pă
rerea noastră denumirea i- 
niţială, românească, a lo
calităţii a fost SIMERIA, 
provenită de la un nume 
de persoană derivat cu 
sufixul er faţă de Sim, 
Sima (Dicţionar onomastic 
românesc, Bucureşti, 1963). 
Un document transilvănean 
din primul deceniu al se
colului al XVI-lea men
ţionează numele de familie 
Simeria. Acelaşi nume e- 
xistă în aria hunedoreană 
şi în Valea Moldovei, ju
deţul Suceava.

MIRCEA VALEA

Manifestare, deopotrivă, 
aniversară şi culturală du
minică, 11 iulie a.c„ la Baia 
de Criş — s-a reînnodat o 
mai, veche tradiţie din pă
durea Bourie — cea a 
Maialului — sărbătoarea 
„Pompierilor civili din Id
ealitate", prilejuită de îm
plinirea a 112 ani de la , 
Înfiinţarea primei formaţii 
civile locale. ‘ •- ‘

Desfăşurată intr-un ca
dru natural de excepţie, 
Ia popasul turistic „Nu mă 
uita", cu sprijinul nemij
locit al Grupului de pom
pieri al judeţului Hune
doara şi al dnei Nuţa Pă- 
iuşan, manifestarea de du
minică a. fost o reuşită în 
care tradiţia , s-a , împletit 
cu buna dispoziţie a celor 
prezenţi la faţa locului.

In programul zilei, «pe 
lângă evocarea celor mai 
semnificative: momente din 
activitatea formaţiei civile 
de pompieri din Baia de 
Criş, un loc aparte l-au 
reprezentat prezenţele în 
scenă a mesagerelor fol

clorului românesc —■ Sava 
Negrean Brudaşcu, Maria 
Tudor, precum şi formaţia 
instrumentală din Brad 
condusă de Petrişor Cristea.

'Moment, de altfel, de 
bilanţ, în decursul anilor, 
formaţia voluntară ide pom
pieri civili din Baia de 
Criş â participat la nume
roase concursuri locale şi 
judeţene Unde s-a impus 
prin pregătire, voinţă şi 
profesionalism. Numai la 
fazele judeţene, în de
cursul anilor, a ocupat de
6 ori locul întâi, de 16 ori 
locul dor şi, respectiv, de
7 ori locul 3. ,

De asemenea, la ceas de 
sărbătoare se cuvine să-i 
amintim doar pe câţiva 
dintre inimoşii componenţi 
ai formaţiei civile de pom
pieri locale, care duc mai 
departe tradiţia locului : 
Traian • Gligor, Antonie 
Brusturean, HUria Farcaş, 
Romulus Marc, Ioan Sima.

O carte de vizită remar
cabilă la ceas de sărbătoare.

CORNEL POENAR

Carenţa afectivă 
şi urmările ei

Recent, Asociaţia „Floa
rea vieţii** Deva a realizat 
o reuniune cu tema „Pre
venirea instituţionalizărij 
copilului, âlternative de 
îmbunătăţire a instituţipna- 
lizării". Acesta., este de alt
fel şi scopul acestei aso
ciaţii umanitare, care-şi 
propune să împiedice a- 
bandonarea copiilor- în 
grija ,.statului", sprijinirea- 
lor temporară până când;, 
familiile lor depăşesc im
pasul şi-şi pot relua res
ponsabilităţile sau aceştia 
dobândesc părinţi a'dop- • 
tivi. ’

Asociaţia nur-şi propune 
să preia obligaţiile orga
nismelor existente, care 
se ocupă acum de protec
ţia minorilor,-sci să- de- • 
vină un liant între toţi 
aceşti factori. De asemenea, 
membrii asociaţiei doresc 
să sensibilizeze opinia4 pu
blică deoarece este cunos
cut faptul că un copil lip
sit de afectivitate va deveni 
un adult cu probleme în 
privinţa relaţiilor cu cei
lalţi, inclusiv cu propriile 
progenituri. Efectele lipsei 
de afectivitate sunt cu a- 
tât mai mari cu cât este 
mai mică vârsta la care se 
produce abandonul şi mai 
îndelungată perioada şe
derii minorului în diverse 
instituţii (leagăn, case jde 
copii).

De aceea Asociaţia „Floa
rea vieţii" Deva îşi pro
pune ca aceşti copii, a- 
bandonaţi în maternitate 
sau secţia de pediatrie, să 
fie luaţi temporar de fa
milii care să se ocupe de

ei până, când situaţia lor 
se rezolvă. Primii; paji- au 
fost deja făcuţi în acest 
sens. începutul est» .; însă 
modest pentru «ă «Unt pu
ţini cei dispuşi să facă 
acest lucru benevol, iar 
asociaţia nu dispune încă 
de fonduri. De aceea or
ganizatorii un regretat ab
senţa de la reuniune a pa
tronilor invitaţi, care* pro
babil aşteaptă Legea spon
sorizării.

Au răspuns în Schimb 
invitaţiei reprezentanţi ai 
Prefecturii, Primăriei De
va, inspectoratelor de po
liţie şi de învăţământ, ai 
Crucii Roşii, medici, psi
hiatri .educatori, persoane 
care au luat în îngrijire 
copii abandonaţi sau care 
sUnt interesate de soarta 
lor, ziarişti. Comunicările 
susţinute de pediatri şi 
psihologi, ca şi părerile ex
primate de alţi participanţi 
au conturat clar necesita
tea creării unei alternative 
la instituţionalizarea co
piilor, date fiind urmările 
deosebit de grave generate 
de carenţa afectivă. A fost 
un schimb de opinii des
chis, un prilej în care 
fiecare a putut împărtăşi 
din experienţa proprie sau 
să înveţe din experienţa 
celorlalţi. Reuniunea şi-a 
atins scopul, Asociaţia 
„Floarea vieţii" reuşind 
să-şi prezinte intenţiile şi 
activitatea, să fie cunoscută 
unui cerc mai larg de fac
tori interesaţi în ocrotirea 
minorilor. „

VIORICA ROMAS
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CHIAR NICI O VINA?

Am cumpărat de la fostul maga
zin de piese auto din Deva, bdul 
Decebal, cu bonul 25672/4 iunie a.c. 
un set motor, ambalat în cutie, pen
tru „Dacia 1300“. A costat 39 500 lei. 
La instalarea în maşină am con
statat următoarele; a) un cilindru 
era crăpat complet pe o lungime 
de 6 cm ; b) un piston vechi, pe 
cară era cşlamină, dar era pe el un 
punct' de vopsea, cum că nu a fost 
la control; c) un segment de ungere 
rupt.

Cu aceeaşi ocazie, am mai cum
părat şi alte piese, în valoare de 
câteva mii de lei, printre care şi o 
pompă de frână, carburator ş.a.; 
pompa de frână am găsit-o defectă, 
fără să o pot folosi. Toate aceste 
nereguli le-am • adus la cunoştinţa 
şefei de unitate, dna Paula, care a 
refuzat schimbarea lor spunând că 
nu are nici o vină. Mă întreb, unde-i 
protecţia cumpărătorului ? (Ing. Ni- 
colae Glodean, Deva)

FARA APA
Nu demult, cetăţenii din zona Vă- 

cărgseu — Toamnei — Aleea Mili
tarilor, Deva, au avut neplăcuta 
surpriză să rămână, fără apă, , Şi 
asta vreme de peste 14 ore şi fără 
vreun anunţ prealabil. Cei care au 
sunat la serviciul de deranjamente 
ai R,A<G.G.L. au primit de la' dis
pecerul de serviciu răspunsuri de-a 
dreptul ciudate: „A fost ceva ne
prevăzut. iar cei care au lucrat, au 
uitat să .deschidă apa"; şau .„proba
bil n-au dat drumul suficient la apă 
şi, fiind mai tare de urechi, lucră* 
torul nu şi-a dat seama de zgomo
tul apei“. In faţa unor asemenea ar
gumente, ce să mai ziqi ? Numai că 
atunci când vine vremea achitării 
taxei, se dau uitării asemenea ne
glijenţe. De ce ? (Un cetăţean din 
str. Toamnei, Deva).

PERICOL DE EPipEMIE

Cu încredere deplină în efectul 
ziarului, vă spunem cele ce ur
mează : Situaţia cu apa potabilă la 
Ghelari e dezastruoasă; La sectorul 
I.G.O. se -perindă şefii cam ’ aşa 
cum schimbă ţiganii caii. Acum e

şef un electrician pensionar care a 
lucrat la mină. I.G.O. Ghelari nu 
are personal calificat pentru lucră
rile ce le are de făcut. Este negli
jat de Hunedoara, de care aparţine, 
nu are - materialele necesare nici 
pentru întreţinere, vanele de distri
buire a apei nu închid, la pompele 
din Retişoara nu există motor de re
zervă. Grav este că locuitorii comunei 
consumă apa infectă, nu se respectă 
cele 4 principii obligatorii la apă : 
cgpţare — da,, filtrare — nu, tratare 
(ciori nare — ca la epoca de piatră), 
distribuire — aşa şi aşa. Să nu vă 
mire faptul dacă apare o epidemie 
ca la Sebeş. Rezervorul de - bâză 
(Castelul) de la Chidora de alimen
tare a comunei cu 6pă_nu a mai fost 
curăţat de cca 13 (treisprezece) ani 
de zile, lucru grav, condamnabil 
(nici nu se poate vizita, scările de 
urcare fiind rupte, putrede). Ce fac 
cei de ia protecţia muncii de la ju
deţ ? Dar cadrele medicale ? Apoi 
primăria din Ghelari ? Staţia de 
pompe nouă, începută în 1986 ,şi 
dată în exploatare prin 1988; pro
iectată cu picioarele, nu' mai e- 
xistă; nefăcând faţă, a fost lăsată 
de izbelişte. . Localul distrus, mo-: 
toare, - geamuri, ceterne furate. Un 
aspect dezolant. La fel am vrea să 
fie văzute şi blocurile din Cârnu de 
pe care noapte de noapte se fură 
ţigla, iar poliţia din Ghelari doar
me. ‘

Avere de milioane se distruge şi 
nimeni nu ia măsuri. în cazul unei 
epidemii din cauza apei facem râs- ' 
puhzători şi pe Direcţia Sanitară. Sa
nepid, Protecţia Muncii din judeţ 
ete. Şi încă o întrebare,;. Dacă clo-i- 

: rul - băgat în prostie în apă nu 1 dă
unează organismului uman ? * •

In speranţa că lucrurile se vor 
îndrepta, vă mulţumim. (I,P, — Ghe
lari). .

P.S.. In privinţa problemei care 
consideraţi că este de competenţa 
Procuraturii, trebuie să vă adresaţi 
cu detalii, acesteia. . >

, BUTELII ŞI CÂINI
Ce legătură are una cu alta? Păi 

are, că depozitul de butelii de ara
gaz şi carburanţi este păzit de p 
haită de câini. Dar să povestesc în
tâmplarea. După mai bine de două

f  f

luni am reuşit să împrumut o bu
telie plină dar când am montat-o 
am realizat că era defectă. Dumi
nică, 4 iulie a.c., am întrebat la te
lefon depozitul dacă are butelii şi 
dacă pot să o schimb, mi s-a răs
puns că au şi că pot s-o schimb 
luni, 5 iulie a.c., dimineaţa. Ca să 
fiu mai. sigur de reuşită, am trecut 
în ziua respectivă pe, la sediul în
treprinderii şi am solicitat dlui 
director Mihăilă aprobarea să schimb 
şi două butelii goale. Am fost sur
prins când dânsul mi-a răspuns că 
nu are butelii deoarece duminica 
fusesem informat de cineva de la. 
depozit că sunt. La depozit, ajn so
licitat femeii de la poartă s | cheme’ 
gestionarul pentru a obţine schim
barea buteliei defecte. Intre timp 
un câine din haită a apărut de după 
colţ şi m-a prins de picior. A venit, 
apoi gestionarul şi mi-a spus să 
aştept. După un timp a ieşit cu ca
mioneta cu butelii şi mi-at schim
bat butelia defectă; s-a ufCat în ca
bină gata de plecare. Am - insistat; 
să vină cu butelii şi' pe 'strada E- 
minescu. Mi-a făcut semn eu mâna 
din cabină, din cam n-am' înţeles 
nimic şi a plecat. Am trecut la îh- 
toarcere din nou pe la conducerea 
întreprinderii să văd care-i situaţia 
cu. butelii. Directorul economic mi-a 
spus că probabil a plecat cu buteli
ile la Viile Noi. l-am căutat şi la 
Viile Noi, dar fără rezultat. Am 
aşteptat apoi, resemnat, acasă. în 
cele din urină au venit şi pe strada 
noastră şi am obţinut, buteliile pline 
(îâ preţul de 1300 lei una, plus 2Q1 
Iei transportul). '

Mă întreb: a) nu se poate des
fiinţa haita de câini de la depozit?; 
b) nu se poate ţine un registru pe 
străzi (cartiere), aşa cum s-a ţinut 
şi înainte cu cei care ne înscriem Ia 
butelii, iar servirea să se facă în 
ordine ?; c) nu se pot livra butelii 
şi din depozit, cumpărătorii făcând 
economie la taxa de transport, iar 
întreprinderea la carburanţi.?; d) 
nu se poate înfiinţa un serviciu de 
ecarisaj care să reducă haitele de 
câini din oraş ?

Sper ca cele relatate să aibă un 
efect pozitiv la domnii implicaţi în 
rezolvarea acestei probleme. (Petru 
Visirin, Deva, str. Eminescu, nr. 81)

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
HUNEDOARA — DEVA 

ANUNŢA
In factura lunii iulie 1993, la rubrica „Di 

verse" sunt incluse următoarele taxe:
Pentru persoane fizice:
•  reîntregirea garanţiei (contravaloarea ţi

nui abonament lunar) de la 285 lei Ia 520 lei;
•  diferenţa de abonament pe luna iunie 

1993, ca urmare a majorării tarifului de la 285 
la 520 Iei;

•  convorbirile interurbane efectuate prin
serviciul 991, în luna mai, facturate la vechile 
tarife;---- •

0  convorbirile internaţionale. »" *
Pentru agenţi economici:
•  diferenţa abonamentelor pe luna iunie 

1993, în funcţie de natura serviciilor de care 
dispun agenţii economici;

.# convorbirile interurbane efectuate In 
luna aga! 1993, .calculate la vechile tarife;

•  convorbirile internaţionale. (550)

I
,Lt' I

Vinde prin licitaţie mijloace fixe pentru J 
transport: - <u |

•  tractor rutier U 650, cap. 4760 cmc, 5 | 
tone — preţul de începere a licitaţiei — 700 000|

CONSUMCOOP ORAŞTIE ■
Str. N. Băleescu, nr. 8

mijloace fixe pentru

I lei — 2 bucăţi

I
I
■

I

4760 cmc, 5|

■ —*—*—*—«

Politica economică a „Grupului celor şapte"
' Liderii din „Grupul ce- 

lor şapte" state puternic 
industrializate <G—7) au 

*■ adoptat, la Tokio, o decla
raţie economică în . care 
se- subliniază necesitatea u- 
nirii eforturilor în , scopul 
stimulării-creşterii- econo
mice, comerţului şi creării 
de. locuri de -muncă 
transmit .agenţiile de presă.

Reducerea deficitului bu
getar prin creşterea impo
zitelor şi relansarea cererii 
'interne, diminuarea exce
dentului comercial al ja 
poniei .consolidarea finan
ţelor publice pentru con
tinuarea scăderii ratei do
bânzii în Europa — repre
zintă principalele puncte 
ale strategiei macro-econo- 
mice convenite de liderii 
G—7. „Suntem îngrijoraţi 
de creşterea insuficientă şi 
de situaţia necorespunză
toare a locurilor de muncă. 
Peste 23 milioane de per
soane nu au un loc de 
muncă în ţările noastre şi 
acest lucru este inaccepta
bil" —• se arată în comu
nicat.

De asemenea, documentul 
economic consemnează an
gajamentul Japoniei de a 
lua măsuri pentru asigu
rarea creşterii economice, 
precum şi faptul că ea 
recunoaşte că este necesară 
reducerea semnificativă a 
excedentului său comercial.

La rândul său, Europa

se angajează să adopte 
măsuri prin care să facă 
posibilă reducerea, rapidă 
a ratei dobânzii. „Europa 
consideră că problema de 
importanţă, majoră o re
prezintă adoptarea -de-.mă- 

-surir care să creeze con
diţiile pentru o reducere, 
rapidă a ratei dobânzii" 
precizează comunicatul e- 
conomic. In legătură cu

sprijinul nostru faţă de 
eforturile depuse în pro
cesul- de reformă de sta
tele aflate în tranziţie, in
clusiv de cele din centrul 
şi estul Europei, de statele 
baltice şi de noile state 
independente. Succesul re
formelor «te esenţial pen
tru pacea şi stabilitatea lu
mii" . — menţionează ■ li
derii celor şapte state su-

COMENTARIU EXTERN

uriaşul deficit bugetar al 
Statelor Unite, declaraţia 
economică salută decizia 
preşedintelui Clinton de 
a reduce deficitul bugetar 
cu 500 miliarde dolari in 
următorii cinci ani.

Recunoscând că au ră
mas de rezolvat o serie de 
probleme importante în 
domeniul comercial, comu
nicatul subliniază că sta
tele din G—7 sunt hotă
râte să încheie până la 
sfârşitul acestui an actuala 
rundă de negocieri comer
ciale din cadrul GATT. 
Prioritatea numărul unu 
este încheierea cu succes a 
„Rundei Uruguay" — se 
arată în comunicat.

O atenţie deosebită este 
acordată relaţiilor cu Ru
sia şi celelalte state aflate 
în tranziţie. „Reafirmăm

perindustrializate. Comu
nicatul anunţă; totodată, 
că statele G-r-7 au convenit 
asupra instituirii unui „Pro
gram Special pentru Pri
vatizare şi Restructurare" 
în valoare de circa trei 
miliarde dolari, destinat 
Rusiei. „Pe lângă institui
rea acestui program, în 
colaborare eu instituţiile 
financiare internaţionale, 
am convenit înfiinţarea u- 
nui birou la Moscova, care 
să faciliteze aplicarea spri
jinului nostru pentru Ru
sia" — subliniază docu
mentul.

☆
„Declaraţia economică a 

reuniunii la nivel înalt a 
„Grupului celor 7“r vine în 
sprijinul politicii economice 
pe care o promovez în 
Statele Unite" — a apre

ciat preşedintele Bill Clin
ton, care s-a declarat „deo
sebit de mulţumit" de e- 
voiuţia şi rezultatele „sum- 
mit“-ului.

într-o scurtă declaraţie 
făcută presei înaintea pre
zentării declaraţiei „O—7“, 
Ia Palatul Akasftka, .CI in ton 
şi-a • expritpai- sâţisfacţia 
faţă de.„dimensiunile şi 
natura" programului, de a- 
jutor pentru Rusia, de a- 
cordul preliminar asupra 
reducerilor tarifare înche
iate în cadrul GATT, pre
cum şi faţă de faptul, că 
partenerii Statelor Unite 
au acceptat „sugestia" sa 
privind o reuniune la nivel 
ministerial. Reuniunea, care 
urmează să ia în dezbatere 
problema şomajului, este 
propusă Să se desfăşoare îri 
această toamnă, în SUA.

Mai multe înalte oficia
lităţi ale Administraţiei din 
Washington au dat asigu
rări, ulterior, că declara
ţia „G—7“ reflectă progra
mul economic elaborat de 
Clinton, afirmând că este 
prima oară, „de mai bine 
de zece ani", de când Sta
tele Unite nu sunt criti
cate din cauza deficitului 
lor bugetar. Axa principală 
a politicii economice ame
ricane constă în reducerea 
deficitului bugetar al Sta
telor Unite, care atinge în 
prezent uriaşa sumă de 300 
miliarde de dolari.

tractor rutier U 650, cap, 
tone — preţul de începere a licitaţiei *— 500 0001 
■lei,'— 1 bucată • I

•  remorca tractor — preţul de începere a l 
licitaţiei — 150 000 lei’,-— 3 bucăţi

•  autocamion SR 113, capacitate 4390 cmc, 
preţ începere licitaţie 700 000 lei — 1 bucată

•  autodubă TV marca 14 D, 1 tonă, cap. 
2660 cmc, preţ începere licitaţie 800 000 Iei.

Cererile se vor depune Ia secretariatul U~ 
nitătii, iar licitaţia va avea loc după 15 zile de 
la apariţia anunţului.

Informaţii suplimentare la telefon 642806 
sau 642338.

CONSUMCOOP ORAŞTIE închiriază spaţii 
situate în spatele magazinelor din bdul Eroilor, 
Micro II şi str. Fricazului, zona spitalul nou, 
pentru secţii de prestări servicii in domeniile 
•  CIZMĂRIE «  REPARAŢII UZ CASNIC •  
CROITORIE •  ÎNCHIRIAT VESELĂ etc.

Informaţii suplimentare la telefon 641716, 
cererile se depun la secretariatul unităţii. (559)

S.C. ROBES S.A. BAIA MARE
Str. V. Lucaciu 162, tel. 093/417229, fa*| 

099/413853, telex 33219»
Proiectează, execută şi livrează următoa-1 

rele utilaje:
* : •  Mori compkle.pcniru grâu şi porumt 

cu capacităţi între 5—4At/24 h (
•  Linii tehnologice, pentru obţinerea ule-j 

iUrilor vegetale din seminţe oleaginoase Q 
2500kg/zi

•  Gatere verticale uşoare 0 500 — 0 
mm; Q max = 2,25 m3/h

•  Perăstrău circular pendular 0 400 mm]
•  Maşini de raşchetat Q *= 10 mz/h
•  Utilaje pentru fabrici de cărămidă dc 

mică şi medie capacitate
•  Presă ţărănească pentru cărămizi, 10 1 

cărămizi FN/zi
•  Electrocilindri Ec 25—80; L = 125—2000) 

mm
•  Roboţi industriali portabili pentru su-| 

dură şi manipulare
•  Utilaje pentru epurarea apelor uzate, I 

tratarea apelor
•  Transportoare (cu bandă, lanţ, racleţi, 

elicoidale)
•  SDV-uri
•  Pompe cu membrană pentru industria 

de ceramică fină Q = 7,1—9 m3/h; P = 20—14 
bari.

•  Malaxor — presă pentru paste făinoase;
4—20 kg/h. (554



•  Vând Oltcit Club, 45 000 
km şi Dacia 1300. camio
netă. Tel. 629130 şi 618678.

•  Vând urgent Dacia 
1310, preţ convenabil, tel. 
611923, orele 16—19 sau 
tel. 614220, orele 8—15.

4559802}
•  Vând apartament 2 

camere, confort I, ultracen
tral. Tei. 6X7200, 619172.

(559107)
•  Vând urgent şi foarte 

convenabil (plec din ţară) 
Lada f200 S, funcţionare 
perfectă, chitară electrică 
„Yolana“, chitară bas. Ha*

va, str, Aleea Armatei, bl. 
2, sc. 2, ap. 25. (5S9117)

•  Vând BMW 318, 4500
DM. Deva, Gojdu, bl E4, 
ap. 52. (559116)

•  Vând urgent eolţar
Dallas. Deva, tel. 620922, 
orele 17—22. (550115)

•  Vând videoplayer A- 
kal, nou. Deva. teL 618495.

(559104)
•  Vând urgent garsonieră 

confort I, Orăştie, str, Mu
reşului, nr. 24, ap. 34

(559103)
•  Vând urgent Dacia

break. Dacia 1310. Deva, 
tel. 620381, între orele 7— 
10 şi 22—23. (510106)

•  Vând televizor color 
Grundig. / TeL. 622482.

(559112)
•  Vând urgâtt aparta

ment 3 camere, Micro 3, 
Hunedoara, preţ avantajos. 
Relaţii. 629691. (559113)

•  Magazinul Andra 
vinde accesorii calcu
lator .cartuşe impri
mantă, dischete, role 
de hârtie (marca Boe
der). Reiaţii ia tel 
612661 Deva (559037)

Diiei digital, boxe Peavey. 
Informaţii Boşorod, ni. 55, 
tel. 294. (#225)

•  Cumpăr urgent auto
turism Volvo 244, benzină;: 
înmatriculat, stare funcţio
nare, preţ convenabil. Tel. 
7U442, după ora 15. (8212)

I
R.A. „ACTIVITATEA*4 ORAŞTIE 

ANUNŢA:' • •

1 .
•  Confecţionez garnituri 

toate ti-

ţeg, tel. 770526: (559132)
Vând boiler 100 

:. 628157,
era *6.

•  Vând televizor 
Telefunken, Deva teL 
6192», după ora 17. (5201)

•  Vând dozator «re Cop* 
«telius. patru braţe şi po- 
ker electronic Jolly Cârd. 
VeL 019526, 629968. ©59053}

e Vând apartament 3 
camere, ideal pentru priva
tizare. Tei. 621055 (559127)

•  Vând, Dacia 1310, 1989.
stare foarte bună. Tei. 
611614. (559126)

>  Vând (schimb) aparta
ment 3 camere cu aparta
ment 2 camere (diferenţe). 
UMtomaţit Deva, teL 625159.

(559125)
•  Vând pompă apă

„Kama“ românească nouă, 
beşnic, 112. @@9133)

•  Vând Mercedes, an 
fabricaţie 1982 şi motor 
Diesel pentru tăiat lemne, 
ea tracţiune proprie Deva, 
tel. 628927. după ora lft

(539122)
•  Vând casă, Chişcădaga, 

nr 119. comuna Şotaiuş. 
tnformaţii Roman Lâzăr, 
sat Tătsrăşti, comuna Veţa 
<SB Jos sau ia Chişcădaga. 
U», preţ 3 000 0W) lei.

(559120)
•  Vând Mercedes 608, 

3,5 tone, reparaţie capitală 
efectuată în Germania, orgă 
etactroaică, made în Ger 
mania. Deva. teL 611443.

(559119)
•  Vând ruiotă eoraer- 

«Mi. preţ convenabil (de-
plec din ţară). De-

•  Vând Urgent, ief
tin, Ara 2*3 D, 8 ani, 
decontez APA pentru 
autoturisme Ungaria. 
TeL 621543, 622126 De
va. (559191)

•  Vând mgmi aparta
ment 2 camere, QojdU 
(spate Centrofarm) Deva, 
teL 629117. (539098)

•  Vând Dacia 13101 prîţ
negociabiL Tel. 611087 după 
mm 16, _ (539099)

•  Vând casă cu gridirtâ
mare şi anexe, Vâlişoarat 
Tel. 624612. (5*9089)

•  Vând chioşc aluminiu 
eloxat nou, montat. Hune
doara ,zonă centrală şi do
zator italian Berbex. 4 
capete TeL 095/716597.

(559079)
•  Societate comercială

vindem următoarele: ca
uciucuri 825/15, 7 bucăţi, 
răcitor sucuri cu 3 cuve, 
maşină îngheţată 6 cuveţ 
plus malaxor, malaxor ca
pacitate 300 l  rulotă co
mercială g. m/2,60 m, In
formaţii la tei 6257%, o- 
rele 7,30—15, 619261, orele 
17—24. (539072) ,

•  Vând maşină înghe
ţată şi cuptor cu micro
unde, noi Tel 623824.

6539109)
•  Vând casă anexe şi 

grădină, satul Crăguiş, co
muna Unirea. Haţeg, tel

ra 19.612464, după ora
,(558110) 

•  Vând autocamion « 
tone* marca românească. 
Hunedoara, tel 7X5386, 
7I344& #59111)

•  Vând apartament 3 
camere Simeria, Str. Atelie
rului, bl 6, sc. H, ap. 31 
(parter) eu posibilităţi mal- 
tipie sau schimb ca ■ a- 
partament 2 camere. In
formaţii Deva, tel. 623593.

(558100)
•  Vând aparat foto sa

lon Globica şi motoretă 
Hoinar eu îmbunătăţiri şl 
piese de schimb. Deva, taL 
617691 (559093)

•  Vând video Akal, du- 
blucasetofon, adiate şi 
masă de boâţari. 614641.

(359078)
•  m m  apartament 3 

camere Brad Tel. 651990.
(568857)

•  Vând convenabil Dw-
cia 1300. Deva, teL 622184, 
sau 622372. (559091)

•  Vând casă Chizid şi 
Dada 1300. Hunedoara, 
str. Sarmizegetusa, 41.

(8224)
e  Vând apartament 3 

camere, etaj I, confort I, 
proprietate, Hunedoara, 
bdul Dacia, bl. 38, ap. 29.

(8316)
•  Vând urgent Dacia

1300, care necesită repara
ţii, preţ convenabil. Tei. 
7 (8217)

•  Vând apartament 2
camere, Micro 6 (str. Ştran
dului). Tel, 714705. (8218)

•  Vând urgent autoturism
Dacia 1310, ireproşabil, fa
bricaţie 1991, 42000 km, 
foarte avantajos, .unic pro
prietar. Sunaţi chiar acum 
la teL 711442. (8212)

•  Vând color Funai, sţ-
gilat şl mobilă sufragerie. 
T d  (8222)

•  Vând orgă Iamaha,
100 efecte, 4 octava TeL 
716704. (8223)

cbiuleasâ pentru 
purile de maşini (după mo
del), Hunedoara, str. Par
cului (garaj, bloc) în spa
tele Catedralei (8026)

•  Facilitez înscrieri joc
întrajutorare Caritas Cluj- 
Napoca. TeL 616519, între 
orele 10—20. (559070)

•  Agenţia Ina Turist or
ganizează săptămânal ex
cursii la Budapesta. Sâm
bătă 17 iulie, excursie Va 
Muntsâe Găina. Informa
ţii tel 625064. ©59062»

•  Mijlocesc înscrieri ia
Jocul de întrajutorare de ia 
S.C. „Caritas*4 Cluj-Napoca, 
informaţii Deva, tel. 622664, 
erele 16-22. (6405)

• ; Familie serioasă caut 
apartament sau garsonieră 
pentru închiriat, ofer preţ 
avantajos, TeL 635821

(558130)
•  închiriez apartament 

Deva, zona Progresului,

K ri Informaţii ia teL 
7, orele 16-15,

(558128.)
•  loehiriea apartament 2 

camera, zona Astoria. De
va, t d  618354, orele 16— 
18. (569077)

•  Schimb apartament 3 
camere cu apartament 2

l
In baza Hotărârii nr. 

şi tarifele practicate sunt: 
POPULAŢIE

pateţur

! — apă

î— vidanj 
|  — gândi 
' — rampă gunoi 
I — chirii container 

încălzire centrală

ORĂŞTIE

»

25 lei/i 
7 lei/i 

1000 lei/i 
1050 lei/i 

300 lei/ 1  

130» lei/lu 
7800

eamercţ tona Astoria (ex
clus Micro 15, Dacia). TeL

\
SXL ELECTROMONTAJ „CARPAŢI" S.A. 

SIBIU
Încadrează prin concurs 
•  Contabil şef ta Filiala Deva.
Condiţii: studii superioare, cel puţin *5 ani) 

In activitatea financiar-contabilă.
Concursul va avea Ioc în ziua de marţi, 3 

august 1993, ora 10, la sediul Filialei din str. 
Depozitelor, nr. 25. Informaţii suplimentare la 
telefon 095/621551.

•  Vând videoplayer 
„Funai", nou, sigilat, 
cu telecomandă, şi o- 
fer spaţiu comercial 
sau depozit en gros. 
Deva, tel. 622137.

(569262)

#24035, . (559088)
•  Schimb apartament 

proprietate 2 camere cen
tral Alba Iulia cu similar 
Deva. Informaţii tel 086/ 
828317. 095/617228. (569086)

•  Rog veteranii care au
luptat la Huria cu batalio
nul 18 Pionieri Sibiu, să 
telefoneze * Ia Hunedoara, 
712034. (550105)

•  Cu adâncă duram fa
milia anunţă că la 21 iulie 
1993 se împlineşte un an 
de când ne-a părăsit dra
gul nostru soţ, tată şi sa
cru

PRISLOPEAN TRAIAN 
Dumnezeu să-l odihnească. 
Parastasul de pomenire are 
Ioc sâmbătă 17 iulie 1993, 
ora 11,30, la Cimitirul Be- 
jan Deva. Soţia, fiii şl nora.

(559131)

! _
GEOAGIU-BÂI

62 lei/i
canal 7 fei/i
vidanj 1060 M f i
gunoi 1 050 lei/i

i -
rampă gunoi 300 lei/i
chilii container 1300 lei/ln

- % ” 
1

încălzire central 9 000 lel/Gt
încălzire centrală 
— cărbune 9009 Iet/Q<

AGENŢI ECONOMICI
1 ORĂŞTIE

apă 65 t e i / i
fanai 24 ksl/r

i -
vidanj 1000 lei/r

1050 Iei/r
IZ rampă gunoi 300 lei/r

chirii container 1 300 lei/lu
t -:V.V .

încălzire centrală
— gaz 7 866 iet/Gc

| — cărbune
■M: ■— apă termală -i.
1 GEOAGIU-BAI-4» -•
t z

apă: :■ - '‘ .""i i- 180 lei/i
.canal ■■ t. • 37 Iei/r 

1000 lei/ri z•.%
vidanj
gunoi 1 050 lei/r
rampă gunoi 300 lei/r
chirii container 1 300 lei/lu

i

încălzire centrală 
— gaz 9 000 lei/Gc
— cărbune 21 904 Iet/Gc

i
— apă termală 50 lei/r

* GUASAR ELECTRQ S.R.L. DEVA
I Tel/Fax 095611261
* Vă oferă din stoc :
* •  Televizoare color GOLDSTAR, MEGj 
i VISION

•  Vând Ioc de casă 
500 mp, îh Buşteni, 
zona Zamora, teL 
621673.

, INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI 
\ HUNEDOARA

ORGANIZEAZĂ
CONCURS pentru ocuparea următoarelor 

posturi vacante de la Inspectoratul Şcolar:
•  Contabil şef —» studii
•  Revizor contabil — studii 
Concursul va avea lot: in ziua de 4 august

Informaţii suplimentare Ia teL 613315; 
615755. (555)

•  Vând staţie Vermona, 
100 W, micser 12 canale.

•  Cadrele Grupului 
de pompieri al judeţu
lui Hunedoara sunt a- 
ltturt de di col. "Mafcu 
Gheorghe ia ireparabila 
pierdere pricinuită de 
decesul mamei-sala 
CORNELIA MABCU 

Dumnezeu s-o odih
nească în linişte!

(559133)

!
I
I Şa|

f

Instalaţii complete de recepţie sateli
— garanţie 6 luni
— asigurăm montarea la domiciliu 
Componente ale sistemului de recep' 
Calculatoare de birou eh bandă şi a.

Importante reduceri la vânzările ea gro
(759

1

*

\
l
*

am

SOCIETATE COMEHCIAI A VTNDE
•  Camion izotermă „MAN“ 10 t
•  Camion Mercedes izotermă 5 t \
•  Chioşc Micro 15 cu contract pe teren 3 ^

•  Rulotă comercială 1
•  Gara/ metalic demontabil t
•  2 congelatoare mari *
9 Dulap frigorific.
Informaţii la telefoanele: 617294, 617240,

(556) \

S.C. APRO TERA S.A. SIMBRIA
Vă oferă din stoc următoarele utilaje agri

cole şi piese de schimb :
•  cultivatoare purtate pe 7 rânduri = 3 

buc. cu 732 773 lei/buc.
•  cultivatoare purtate pe 5 rânduri — 9

buc. cu 377 718 lei/buc,
•  secţii cultivator — 5 buc. cu 63180 lei /

buc.
•  rariţe = 29 buc. cu 13163 lei/buc.
9 maşini de stropit MS 500 6 buc. cu 

521628 lei/buc.
9  acumulatoare auto de 45 Ah = 18428 

lei/buc.
9  acumulatoare auto de 66 Ah — 23140 

lei/buc.
De asemenea so pot face înscrieri pentru 

cuţite de motocosltoare, mecanică „CARPA
TINA1. (557)

I
I

I
1

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA 

Aduce la cunoştinţa agenţilor economici di 
judeţ şi tuturor persoanelor interesate că în p 
rioada 1—23 august 1993, întreg personalul O  
merei şi al Oficiului Judeţean al Registrului Ci 
merţulul se află în concedia legal.

Stăm la dispoziţia tuturor, până Ia 1 augus 
pentru rezolvarea problemelor, astfel încât ai 
tivitatea economică în perioada mai sus arătat 
să nu fie perturbată. (55'

I

I
I

CONSILIUL LOCAL ORAŞTIE 
Cu sediul în str. Armatei, nr. 17, judeţi 

Hunedoara.
închiriază prin licitaţie publică directă u

\

spaţiu comercial situat în Piaţa Agroatimentai 
a oraşului Orăştie, cu profil de alimentaţie pc

I
I
*
I

Mică, cu obligaţia efectuării de prestări servic 
cantină ajutor social.

licitaţia va avea loc în (teta de 29. 07.199 
ora 10, la sediul Consiliului Local Orăştie, sa 
de şedinţe. Documentaţia se poate procura cot 
tra cost de la sediul Consiliului Local, înccpân 
cu data de 26. 07. 1993. (561
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