
• CHIŞINAU. Marţi, la 
r>ra deschiderii lucrărilor 
sesiunii Parlamentului Re
publicii Moldova, în faţa 
Operei Naţionale din Chi- 
şinău a manifestat un grup 
de cetăţeni purtând lozin
cile : „Nu vrem CSI", „tr
ăire cu patria-mamă“, „Jos 
trădătorii" şi scandând: 
„Trăiască, trăiască, în veci 
să trăiască Moldova, Ar
dealul şi Ţara Românească", 
informează agenţia Mol* 
dova-Pres. Alături, uri alt 
grup de cetăţeni „pro- 
ceseişti", reprezentând co
lective de muncă de la 
diferite uzine din Chişi- 
nău, revendicau redresarea 
industriei, reducerea preţu 
rilor la pâine şi lapte, 
transmite agenţia citată.

V  CHININA U. La sediul 
F.P.C.D. din Moldova a 
avut loc o conferinţă de 
presă consacrată situaţiei 

' social-politiee din ţară, 
transmite Moldova Preş. 
Iuric Roşea, preşedintele 
executivului F.P.C.D.’ a 
menţionat cir problemele 
social-ceonomice s-au agra
vat, in special după majo
rarea'neaşteptată a preţu
rilor fa unele produse de 
primă necesitate, încât 
populaţia a fost adusă în 
pragul unei cumplite să
răcii. S-a aiaf subliniat că 
actuala conducere s-a si
tuat pe o poziţie antisocială 
şi proimperială şi că, după < 
neratUiearea de către Păr- 
iariieat « acordului CSI, 
„triumviratul comunist" 
care a guvernat în - Mol
dova şi până la 1990 în
cearcă prin şantajul prac
ticat de aşa-zisa majoritate 
parlamentară compusă din 
grupările „Viaţa Satului", 
„Independenţa" şi „Sogla- 
sie" să urgenteze alegerile 
generale,.

La întrebarea privind po
ziţia F.P.C.D. faţă de ale
gerea în calitate de depu
tat de Tiraspol a genera
lului Lebed, comandantul 
armatei, a 14-a, Scrgiu 
Bprcă, membru al executi
vului, a precizai că oficia
lităţile de la Chişinău iii* 
eurajează astfel separatis
mul. „Nc vor pune în faţa 
faptului împlinit — confe- 
deralizarea republicii", a 
adăugat el, potrivit agenţiei 
citate.

• ORGANIZAŢIA „Am- 
nesty International" a ce
rut responsabililor israelieni 
şi palestinieni să aibă in 
vedere garanţii asupra 
drepturilor omului în 
cursul punerii în aplicare 
a acordului semnat la 
Washington asupra admi
nistraţiei autonome a pa
lestinienilor în Gaza şi 
lorihon. într-o scrisoare a- 
dresată premierului Vitzhak 
Rabin şi liderul OEP, Yas- 
ser -Arătat, „Amnesty In
ternational" cere celor doi 
să se angajeze explicit pen
tru a fi aplicate diferitele 
prevederi internaţionale a- 
supra drepturilor omului.

L I M B I I  R O M Â N E
In realizarea unităţii na- : 

ţionale a unui popor, limba 
joacă un rol primordial 
prin multiplele sale func
ţii. Ea este purtătoare de 
cultură şi civilizaţie, este 
un instrument al gândirii 
şi comunicării dintre oa
meni. In ceea ce priveşte 
rolul limbii române să a- 
rătăm că ea are o funcţie 
în plus, pe aceea de comu
nicare interetnică. Această 
vocaţie o dobândit-o încă 
din antichitatea daco-ro- 
mană când prin interme
diul ei. (limba română este 
limba latină) atât autoh
tonii cât şi oficialităţile, 
coloniştii aduşi din toată 
lumea romană pentru a se 
înţelege între ei foloseau

o singură limbă, pe care 
o învăţaseră şi o ştiau cu 
toţii, limba latină. Această 
vocaţie s-a perpetuat până 
in zilele noastre. Etniile 
minoritare : ţiganii, un

năpustit cu brutalitate îm
potriva valahilor, popor ce 
a preferat „mai bine să 
moară decât să-şi pără
sească limbă, numele şi 
credinţa", aşâ cum ne trans
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gurii, saşii, secuii, rutenii 
-etc. pentru a se înţelege 
între ele folosesc numai 
limba română. Acest lucru 
este consemnat în docu
mentele istorice medievale 
şi moderne, de către căr
turarii vremii fără să ţină 
seama de mentalitatea şi 
aroganţa prostească a gro
filor care nu o dată s-au

mite umanistul italian Bon- 
finius şi mulţi alţii.

Prin calităţile ei şi ale 
creatorilor săi, limba ro
mână s-a impus cu vi
goare în spaţiul nostru de 
origine. A fost posibil a- 
cest lucru şi pentru că ro
mânii sunt majoritari şi 
au o continuitate politică, 
economică, instituţii poli

tice, juridice, culturale ce 
au străbătut mileniile, spre 
deosebire de vecinii noştri 
din sud şi vest ce au su
portat paşalâeul turcesc, 
dispărând ca state (Bulga
ria, Grecia, Serbia, Croa
ţia, Slovenia. Albania şi 
Ungaria) .De asemenea, ro
mânii au format „din piep
turile lor un zid de ne- 

’ trecut in faţa turcilor. Ei 
sunt speranţa ortodoxiei şi 
a creştinătăţii, sunt depo
zitarii, păstrătorii şi spri
jinitorii culturii popoarelor 
balcanice,' fapt ce i-au de
terminat pe . occidentali
Prof. OVIDIU POPESCU, 

Liceul Teoretic Hunedoara
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. Scriam intr-un număr ’
trecut al ziarului despre
necesitatea unor controale 
combinate, efectuate în nu
mele legii şi al intereselor 
cetăţeanului de către spe
cialişti ai mai multor or
ganisme abilitate a desfă
şura asemenea activităţi. 
Un control de acest fel a 
avut loc recent la Spitalul 
din Petroşani, la el parti
cipând specialişti ai Q- 
ficiului Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor şi 
ai Centrului de Medicină- 
Preventivă..' In „focarul” 
controlului au fost cuprin
se farmacia spitalului şi 
calitatea apei potabile la 
trei puncte vitale : sursa

de aprovizionare, blocul o- 
perator şi blocul alimentar.

Nu cunoaştem'la ce con
cluzie s-a ajuns cu privire 
la calitatea apei potabilê  
nefiind în posesia rezulta
telor analizei de laborator. 
La farmacie însă... -

Ei bine, judecând după 
ce s-a constatat acolo, se 
pare că pe la spitalul din 
.Petroşani au cuibărit'-ceva 
hârciogi. în farmacie s-au 
găsit peste 330 de sortimen
te de medicamente cu ter
menul de valabilitate de
păşit: Iată câteva ' „mos-

ION CIOCLEI 
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Vânzătorul : — Pentru copilul dv. nu găsesc 
nici o măsură potrivită ! Vă rog să veniţi cu 
alt copil! In curtea unităţii de pompieri din Deva soseşte 

eu paraşuta un cald mesaj de Ziua pompierilor.

© SEPtEMBRIS DIE TRAI ARI. 
Sâmbătă, 18 septembrie a.c., ora 
10, în Deva, la Sala festivă a 
Prefecturii se deschide simpo
zionul ştiinţific dedicat memoriei 
împăratului Traian. Manifestarea 
organizată de Inspectoratul Ju
deţean pentru Cultură şi Muzeul 
Judeţean Hunedoara — Deva, se 
desfăşoară în plen şi pe secţiuni. 
Duminică, 19 septembrie a.c., ora 
10, va avea loc o vizită de do
cumentare la Sarmîzegetusa. 
(M.B.)

© COMEMORATIVA. Cu, pri. 
lejul aniversării a 80 de ani de 
la Adunarea Generală a ASTRE1 
din 1913 şi împlinirii a 80 de 
ani de la moartea aviatorului 
Aurel Vlaicu, în zilele de 25 şi 
26 septembrie 1993 oraşul Orăş- 
tie şi localitatea Aurel Vlaicu 
vor găzdui o serie de manifestări 
comemorative organizate de Des
părţământul din Orăştie al As- 
trei Transilvane, in colaborare cu 
Consiliul local al oraşului. (I.V.)

© DIVERSITATE, CALITATE. 
Mărfurile aprovizionate de S.6. 
„TM 1 Com" S.R.b. Deva şt comer
cializate prin raionul încălţăminte 
sport al Magazinului Tineretul 
sunt căutate pentru 'calitatea şi 
diversitatea modelelor. Dovadă că

dnele care şi-au asumat respon
sabilitatea coordonării acestei so
cietăţi manifestă exigenţă şi aten
ţie la preluarea fondului de 
marfă de la furnizor. (E.S.)

© PENTRU CEI INTERESAŢI. 
In perioada 12—16 octombrie 
a.c. la Braşov se organizează con
tractări pe anul 1994 pentru pro 
duse realizate ăe filiala „Citrom“ 
din Braşov a S.C. „Agrovlt'  S.A 
Cei interesaţi surit în felul a- 
cesta avizaţi. (I-G.) .

© DIVORŢ. Luni, 13 septem
brie 1993, pe agenda de lucru a 
Judecătoriei Deva au figurat 56 
de cauze. De remarcat ci cele

mai multe dintre acestei erau 
de divorţ l 17. ■ Şi nu este prima 
dată când se întâmplă aşa ceva. 
Oare n-ar trebui să dea de gân
dit acest fenomen ? (V.N.)

© DE LA S.C. „UNIVERS“ 
DEVA. La „Cora“ (fostul maga
zin de ciorapi din vecinătatea Com
plexului Lido) funcţionează un 
raion de consignaţie. Pot fi va
lorificate aici diverse obiecte per
sonale. Adaos comercial 15 lu 
sută. (V.S.)

Fără Îndoială câ din 
transferul de experienţă 
şi informaţii ce se va 
derula cu ajutorul ex
ploataţilor agricole din 
Cantonul Jura nu pot 
rezulta decât* situaţii 
de creştere a randamen
tului gospodăriilor noas
tre ţărăneşti. In acest 
scop este nevoie, cum 
spunea dl Aubry, ca şi 
inginerii de la comune 
să-şi facă mai mult sim
ţită prezenţa - în viaţa 

-satelor, să fie „scuturatT 
pentru a-i învăţa pe ţă- 

. răni cum să lucreze şi 
să câştige mai bine din 
munca lor.

Cu referire directă la 
Râu de Mori, s-a relevat 
intenţia de a acorda 
sprijin localnicilor pen
tru 'construirea unei 
mori, a unei brutării şi 
a unei fabrici de cără
midă şi ţiglă, urmărin- 
du*5e absorbirea unei 
părţi a forţei de muncă 
ce se va disponibilizs 
după încheierea lucră
rilor la barajul hidro
centralei. în acest con
text ,s-a arătat cum în 
Cantonul elveţian Jura 
s-au constituit coopera* 
tive cu profil de con
strucţii,- care pe lângă 
unele lucrări ce le exe- 
eută pot să închirieze' şl- 
uţilaje specifice la di
verşi solicitanţi (beto
niere, schele etc.). Este 
o demonstraţie practică 
ce nu ne-ar dăuna cu * 
nimic nici nouă.
"c Iată, succint Câteva 
din problemele ridicate 
în timpul dialogului : •  
surit necesare'eforturi şi

vot

preocupări mai insistente 
pentru buna organizare 
a comercializării pro
duselor agric&le obţinute 
în gospodăriile ţărăneşti 
din judeţul nostru; v • 
să dispară birocraţia şi 
formalismul din activi
tatea. unor organisme a- 
gricole, începând cu Mi
nisterul Agriculturii şi 
Alimentaţiei'; • protec
ţia producătorilor agri
coli trebuie să-şi gă
sească peîntârziat o bază 
legală şi concretizare; • 
dacă în Elveţia subven
ţia agriculturii nu se 
mai face pe produs ci 
pe ha, poate măsura 
respectivă merită aten
ţie şi la noi; •. viind 
vorba despre stabilita
tea preţurilor, în Elveţia 
preţul pe un kg de carne 
de porc se menţine ta. 
acelaşi nivel din anul 
1939; • pentru a ob
ţine performanţe, est® 
nevoie ca toţi ţăranii să 
ţină o contabilitate sim
plă, să ştie permanent 
cât cheltuiesc, ce valo
rifică şi ce veriiturj ob
ţin; • corectitudinea în- 
afaceri este o condiţie de- 
bază . a reuşitei; •  me
sajul unor gospodării ţă
răneşti din judeţul nos
tru se adresează pentru 
sprijin în vederea ame
liorării efectivelor de 
ovine şi caprine (con
stând din material se
minal—- n.n.); * sta
giarii ce vor lucra în 
exploataţii agricole din 
Elveţia pot fi pregătiţi 
parţial la noi înainte de 
plecare (privind învăţa
rea limbii franceze, do
bândirea unor noţiuni de 
anatomie şi fiziologie 
etc.); •  contactele directe 
între agricultorii români 
şi cei elveţieni nu pot 
să fie decât benefice.

Pe măsură ce vom a- 
vea şi alte elemente con
crete legate de derula
rea proiectelor dlui 
Aubry pentru România, 
le vom face cunoscute 
cititorilor ziarului nos
tru, NICOLAE TAKCOB
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VOCAŢIA LIMBII ROMÂNE
(Dresate «Hn *)
din sec. XV să nu

mească ţinuturile noastre 
cu apelativul MAGMA VA- 
LAHIA. Din păcate, mai ■ 
sunt unii — e drept puţini 
Iş număr — care susţin că
--- *_-•! ar fi venetici, a-

că Transilvania 
ţară ungurească şi cq 

maghiara trebuie să 
limba oficiala >n statul 

nostru, minorităţile eonlo- 
cb&mre neştiind să vor
bească româneşte. Reaiita 
tea, atât cea de azi, cât şi 
cpa istorică, infirmă insă 
toate aceste declaraţii a- 
berante. Iredentiştilor, de 
(Aide fd, le recomandăm 
«H citească pe cărturarii 
«gghiari şi secui aşa cum 
simt: L Lascntzy şi A. 
Ckerey, să privească lumea 
îmmimăţoţfe te cate tei* 
i«jsc eu ochii raţiunii şi nu 
c#: pasiuni pentru a con- 
stpia a«teşiănd. Transilvania 

8 fost , işti eşfe A alei 
va fi regatul de est si 

,J numai ţar* 
că, Arest lucru 

«pus m  mmm. «a~ 
labii, ci şi «trăsnii care 
ne-âu vizitat, au spuse
3 ii, ungurii şi secuii ce 

iese «iei in bună pa ce 
cu românii. Este suficient 
ca in acest sens să amin
tim doar pe câţiva dintre 
aceşti cărturari cinstiţi, aşa 
cum sunt: L Bonteras, cri 
trai I. Bekner, Traster. To- 
rrfftinuş, A. Gromo, E.S. 
Pie-oîomini săi Schiltber- 
gher şi vom avea imagi
nea realităţii iştatice. 

«BWSfcP . stjăbătel

spaţiul românesc rămân 
uluiţi constatând că va
lahii Vorbesc’ latina tîn 
fapt româneşte) ,puţin cor
cită" — spun ei — cu ita
liana. Afiriri&ţii în acest 
sens fac Maneinelii (1537— 
1618), Possevino (1533—
1610), Francesco Sivori şi 
mulţi alţii. De asemenea, o 
altă categorie de călători 
străini afirmă cu satisfac
ţie că valahii în totalitatea 
lor au conştiinţa romani
tăţii, a descendenţei lor 
din coloniştii romani aduşi 
de împăratul Traian in 
Dacia. în această catego
rie se încadrează Fra deQa 
Vale Padovanul care scrie 
căi „in limba lor valahii 
îşi spun romani", iar Pierre 
Lsealopier, străbătând Ar
dealul, consemnează faptîti 
că valahii se numesc pe işfv 
înşişi „rutmnrti” în tijjg? 
ce italiantâ G. Tofeosi ŞŞî. 
registreazătmmenia »  
„romaiilsctaîV ţar . pentre 
limbă de^pomanesched î 
Călătorul suedez Alf Lom
bard în 1657 scrie în jur
nalul său că românii ar
deleni ca şi cei din Mun
tenia vorbesc latineşte, a- 
tâta doar că accentul lor 
este puţin stricat 

în perioada renascentistă, 
limba română se generali
zează in toate mediile po-

a’iui Mihaî'Viteazul, limba 
română devine limbă di
plomatică in relaţiile dintee 
cele trei ţări româneştii 

în secolele XVII—XVIII 
cărturari străini se vbr 
arăta încântaţi să înveţe 
şi să scrie româneşte, tra- 

»-ducând sau compunând 
versuri în limba valahilor 
aşa cum au procedat I. 
Viski, Martin Optiz, Va
lentin Lade şi alţii. De 
asemenea, chiar împăratul 
Iosif al n-lea ştia româ
neşte, fapt confirmat In 
timpul călătoriei sale prin 
Transilvania. Cu arest pri
lej secretarul său Heyden- 
dorf spunea că în Ardeal

Vieşte. Acest lucru aveau 
să-l confirme şi saşii Tras- 
ter şi Topeitips. La. OtB 
se punea problema oficia
lizării limbii maghiare In 

’ Transilvania cu forţe 
tunci ,*e ridică saca)
L. Roth . spunând 
Tranritâaaia nu este nece
sar sâ fie Impusă o limbS 
prin votul Dietei pentru a 
fc'itioătţ ae tom  ~ 
pitică  aeăe lirtfeă 
mf,'|şefiiăiti nici l*m 

timba '
pe care

<j£Wm «fe'#Aii‘%,adi îŞ 
i p  şi iia*i*rii. Limlăk vA- 

■ 'tetni t®te 'iişei tm Instm-

I

Transilvania care vorbesc 
curent româneşte aşa con» 
au fesă lancu de Hune 
doara, B. Dyagfy, S. Mailat, 
Boihareşta, Rahocseştii şi 
alţii. După măreaţa faptă

Oîa nu este nevoie de bir 
Hrigvism ,a dovedît-o -«‘u 
ria de care toţi trebuie să 
ţinep seama, „altfel va fi 

‘ rău**, spunea G. Befhîeh te

IN fRIMUL CONTACT CU VHTCMHI CU W A BA lQ gl * ,
■ t  II .n i! Iii .  .1 i -I ■ l i  .npn.ii ,  1 mOmmmmu 'im  ' r l~ .: ■.. - VVvŞ-’f  V  ■ /  ; . :  r  ;V

Firmele Renault-Volvo s-au bucurat ten frate succes
Expoziţia de autoturisme 

Şi autoutilitare ce a avut 
loc dg curând la Deva a 
fost o reuşită deplină, do
vedind reprezentanţilor a- 
ccstor prestigioase firme 
că alegerea municipiului 
Deva printre oraşele re au 
avut cinstea de a organiza 
asemenea expoziţii, (Bucu
reşti, Timişoara, Ctuj-Na- 
poca, Braşov) nu a fost 
întâmplătoare. Numeroşii 
vizitatori au putut sâ vi
zioneze, pe viu, câteva din
tre cele mai recente ti
puri de Autovehicule. Au 
onorat expoziţia cu pre
zenţa, prefectul judeţului, 
diferite oficialităţi de la 
Consiliul judeţean şi pri
mărie. reprezentanţi de ia 
maporitatea societăţilor co
merciale, agenţi economici, 
numeroşi posesori de amo- 
turisme re poartă marca 
„Renault" şi „Dacia". Am 
noist de asemenea pre
zenţa dlor Tbierry G«U«- 
msi ri Ratei» Gerard — re
prezentanţii firmei Renault 
şi <|lw Oaa Ucucescu. Şte
fan Avram şi SoRan Ba
dea, reprezentanţi ai fir
mei Volvo, precum şi dl 

Cnntiaw) Nlcolcscu.ec.

director general al SUC. 
Dacia — Service S.A. Pi
teşti. Alegerea auto-servire- 
ului Daria Deva, ca centru 
de concesionare şi pentm 
serviciile de garanţie fi 
post-garanţie agreat de m- 
numiteie firme Renault şi 
Volvo, bucură mult pe be
neficiarii acestor mărci de 
autoturisme şi pe viitorii Idi 
cumpărători.

Dat fiind intâresul şuri- 
tor posibili cumpărători, 
îndeosebi ai autoturismului 
nr. 1 din Europa (Hwattîfj 
— 6 persoane au şi soli i- 
tat înscrierea pentru achi
ziţionare — am primit li
nele lămuriri de la 
ing. Stefta V*reaş, 
tor ai Auto-senrtoe 
Deva şi ifi. Reiat Trtfn. 
şeful «napartlmentolui de 
asigumre a calicii şi ser
vice in termen de garmiţtc: 
„Cei tă-şi
procure un anumit tip de 
Renault, trebuie sâ ni «
adreseze Ş* *ă fntocninMci 
o comand* care «tmrinde
toate datele autoturismului 
solicitat, care apoi se ex
pediază prin fax firmei 
la Paris şi reprezentanţei 
Renault la Bucureşti. Intrus

mmm m m m  •  ■mmm'» mmm » mmm s  m m  m ■

A mâ primtei ffmMxmmw 
feecmduR Înduri» preţul ţi 
dacă maşina «rută este
fn «toc, Ihnaiea ei se perne 
tace
dat* e varba despre un 
autoturism — comandă 
specială —. termenul de li
vrare e până la şase «âp- 
tfeaisî Imediat s e~w«- 
firmarea cxmmxSk cumpft- 
ritotîri trcbtoe să 
In valută 30 la « t i

la
ca Înaintea Hvrării 

de la Patfe a autotorismu- 
m , omip&r&tami m 
preţul integral e»caiRn- 
rului (Dacia Servire Deva) 

pu
să

T-taxele 
le nefrită bt lei, nu fn

peste i-'/iţâ» timp, 
admire notte tipuri de 

autoturisme Renault pe 
şoselele judeţului, conduse 
de posesorii lor, hunedo- 
renl. SABIN cm&V

TOAMNA IA V ARM AGA
S-a întâmplat să fie o 

zi plăcută, chiar călduţă 
când paşii ne-au purtat 
spre Vărmagâ, localitate 
aparţinând de Certeju de 
Sus. Din Nojag, drumul 
se bifurcă, pentru cunos
cători, spre Săcărâmb şi 
Vărmaga. „Neştiutorii" sunt 
tentaţi întotdeauna să »- 
puee pe drumul greşit. A- 
şa am „încercat" şi noi 
drumul spre Săcărâmb, pâ
nă c&nd un binevoitor ne-a 
adus la-realitate. Nu am 
regretat nimic. Drumul de 
întoarcere, spre Vărmaga 
ne-a ajutat să vedem cu 
ochii noştri roadele toam
nei. Pământul bine lucrai 
a făcut porumbul să creas
că înalt şi cu ştiuleţi mari. 
Snopii de grâu aşteptau 
cuminţi, înfipţi în pari, să 
fie duşi la batoza spre a 
fi tntieraţi, as^ustedpâi- 
nea oameailor de aicL Pru- '* 
tofe nudla şi giriutie a- 

im Met oara & pomi 
IridwnnăndB-te sf Ie guşti, 
să le simţi aroma şi dul
ceaţa. Iar ba «taasă $i ver

de te invită parcă să te în
tinzi pe pământ şî să uiţi 
de lumea bulversată a a- 
glomerărilor urbane. Oa
meni în vârstă şi copii e- 
rau cu vitele la păscut. Un 
cioban îşi petrecea turmă 
pe valea ce duce spre Ban- 
potoc.

Vărmaga este un sat cu 
oameni gospodari, dovadă 
casele lor, grădinile bine 
lucrate, animalele fru
moase din curţi. La cămi
nul cultura) erau în toi 
pregătirile pencr-i o nuntă. 
Filme nu mai rujează, deşi 
aşezământul de cultură are 
o saU adecvată de spec
tacole .Are şi o terasă spa
ţioasă care, după cum ne 
asigura domnul consilier 
Emiiian Pitar, urmează a 
fi acoperită îngrijită e şi 
şcoala care doar anul -tre
cut « 'făst zugrăvită.

Domnul consilier ’. Pitar, 
ca de altfel toţi localnicii, 
au vcp ci pe care am pu
tea Să-l notăm cu O mare. 
Este vorba despre o - por
ţiune de drum din incinta

localităţii. Fiind în pantă, 
iama, apa care se scurge 
şi acoperă cu gheaţă dru
mul, iar autobuzul care îi 
duce pe elevi şi alţi local
nici din Vărmaga la Certej, 
nu mai poate trece. O pe
rioadă autobuzul a fost 
suspendat, stârnind panică 
printre părinţii elevilor 
care, pe ger, trebuiau să 
parcurgă drumul dus- 
întors la Certej. Numai 
prin înţelegerea directoru
lui general al „Coratrans* 
s-au putut relua cursele. 
Pentru ca să nu se mai 
repete situaţia, oamenii 
au cerut un excavator de 
Ia Secţia de drumuri pen
tru a desfunda .drumul şi 
a-1 repara cum se cuvine. 
Nu s-a găsit această feţe- 
legere. Credem că este mo
mentul acum spre a nu se 
epeta situaţie dificilă 

care localnicii au atâtea îje 
suferit, iar Vărmaga să mi 

âmSnă •> localitate <- 
poiată în iarnă.

MINEI. BODRA

CE E S T E  S. I. R. D. 0.
*3.-! leta c, i depender 

Română a Drepturilor O- 
SNdti a feri irifiritti fa. 

laso. ijfeii o
aon-gu»ir;MHtoteifl..  ̂apo-.
litică, 'non-profit. Sediul 
societăţii «e află hi Bucu- 

uu tpsmbrii «u suri 
tineri voluntari de toate 
profesiile. Ş-LR-P-O. are 
filiale în ţarA

La data de 29. 06. 1993, 
prin sentinţa civilă nr. 38/ 
W!îM3, a - . f e r i  immmscmtM 
filiala judeţului Hunedoara, 
cu sediul în oraşul Sime- 
rla, str. i Decembrie, bi 
4 B. ap. 10, et. H.

S.i.R.D.O. este recunos
cută de organismele ONU 
— DPI NEW VQRK şi este 
sprijinită de:

Naţiraial Endowmcnt 
Fior Demoeracy.

— Netherland Helsinki 
Gramniteb.

— Penal Reform Interna
tional — Anglia.

— Amnesty International.
SJHJD.O. are ca princi

pale obiective diseminarea 
convenţiilor şi a documen
telor ONU, protecţia efec
tivă a drepturilor omului 
şi implicarea să In cazuri 
concrete de abuz.

Sprijină retonna penală
^  Remania *1 îmhună£&Li~
r«a condiţiilor de detenţie, 
în penitenciare.

Metodele prim câne 
SJ.R.D.O. acţipnm^ te 
cazurile de încălcări ale 
drepturilor omului sunt 
anclHriele extrajudiciare, :> 
sBtenţă judiciară, prugia- 
mele educatlve în şcoli,

pentru elevi şi programele 
db asistenţă soetelA 

Filiala judeţului Hunc- 
dte» primeţle î’% -.-tî- 
zare a cetăţenilor in zilele 
de Vineri şi sâmbătă între 
mele N vli sau te telefoa
nele 661Ş42, 660826. , 

in instairiă, cetăţenii var 
fi apăraţi de domnii avo

caţi loan Macovei ia Ju
decătoria Hunedoara, res
pectiv Mircea Răduîescu, 
la Judecătoria Deva.

Vă aşteptăm sesizările 
stimaţi cetăţeni.

ROMULUS UI MITA,
Preşedintele Filialei

S.I.R.D.O. a judeţului 
Hunedoara

Cum să interpretăm 
fapta, domnilor doctori?

(Urmare dtn pag. t)

tre" : Bonidon -— cu ter
men de valabilitate până 
în iunie 1288, Prolaxime -  
expirat din decembrie 1995.
Dipiperon, expirat te de
cembrie 1998 şi aşa mai de
parte, până la-teri sute şi 
ceva de sortimente din ca
re cel mai apropiat ca ter
men de valabilitate de da
ta controlului se situa te 
martie 1993. Sursele de -> 
provizionare cu medicamen
te ale Spitalului din Pe
troşani au fost in aceri 
timp SC. „Remedia" S.A 
Deva şi... ajutoarele uma
nitare. De menţionat că din 
^ferite motive o parte a 
acestor medicamente sunt 
interzise deja în tratamen
tul bolilor cărora le erau 
destinate.

Cum este posibil să se
petreacă asemenea feneme-

j FRE DEVAî Organizează concurs pentru:
| toarelor posturi: j
î •  1 inginer pentru SDEE Petroşani; «
I •  1 inginer pentru SDEE Deva. j
î CONDIŢII: |
r — absolvenţi învăţământ superior, promo-J
j ţia 1993 — bărbaţi; !
* — specialitatea electroenergetică; |
i — domiciliul în zona pentru care toate-»
! rează. |
I ÎNCADRARE: :
! — conform CCM/1993. I
I INFORMAŢII: î
; — Serviciul PPS, tel. 615759, int 121, 13Î,I
| 132. |
| — Cererile se primesc până Ia data de J
I 17. K. 1993. (731)1 Aspect de la Expoziţia de autoturisme care a avut ioc la Deva,

nc în farmacia unui spi
tal care, orice s-ar spune, 
nu este o stână fără stă
pân ? De activitatea e> sum 
răspunzători; alături de 
farmacistul şef, cei puţin 
încă două persoane — di
rectorul spitalului şi di
rectorul 'economic.

Să ne oprim pupa asu
pra medicamentelor expi
rate provenite din aju- >are 
umanitare care alcătuiesc 
majoritatea listei expira
telor. Ordinul 1010/1992 «J 
Ministerului Sănătăţii pre
vede ca imediat ce aseme
nea medicamente sunt pri
mite, să şe ţreacă. la sor
tarea lor, înregistrarea can
titativă în contabilitate a 
celor bune pentru consum 
şi distrugerea imediată a 
celor expirate. Farmacia 
Spitalului din Petroşani a 
primit aceste medicamente' 
în mai 1993, dar cele două 
operaţiuni absolut obliga
torii nu fuseseră făcute nici 
la sfârşitul lui august. Cu 
ce scop, domnilor directori" 
ai spitalului din Petroşani ? 
Daţi-ng voie să-l intuim noi 
scopul. Mai ales că din 
rele mai multe existau în 
stocul farmaciei câte o cu- 
tiê două sau 2—3 fiole. |n 
baza cărui argument s-tu 
stocat la Petroşani aceste 
medicamente până re ii 
s-a expirat definitiv ter
menul de valabilitate când 
alte spitale din Valea Jiu
lui le-ar fi putut folosi? Per
sonal socotim acest fapt 
un atentat la sănătatea in
dividului şî-1 sesizăm pe 
această cale Parchetului Ci
ne ar putea să spună câţi 
bolnavi vor fi fost trataţi 
cu asemenea medicamente 
in ce condiţii sau poate ne
condiţionat — nu vrem să 
păcătuim cu vorba — şi 
cu ce efecte sau cu ce pre- 

pentru sănătate,



întâi de toate, ajută-te singur
Viceprimarul Comunei Be

riu, dl. Ioan Brânduş, sus
ţine că localitatea din a 
Cărei conducere, tace parte 
este cam vitrifŢ . ă de or
ganele judeţene ţi nu nu
mai.

— Chiar aşa să fie ? — 
l-am întrebat.

— Chiar, nu exagerez 
deloc.

1,-am rugat ps interlo
cutor să-şi argumenteze a- 
firmaţia şi a făcut-o: •  In 
comuna există un singur 
telefon, la primărie, dar 
şi acesta funcţionează doar 
din când în când, A fost 
amenajat spaţiu pentru 
montarea unei central e te
lefonice cate este promisă 
de multă vreme dar „Rom- 
telecom" a* cam -uitat de 
ea; • Ol. GOstel Alic, pre-

di ti Consiliul) jud 
ţean, a promis că In acest 
an se va lucra la asfalta
rea drumului spre satul 
Sibişel. dar uite «ă vara 
s-a dus şi na. s-a făcui 
nimic; •  Rafturile magazi
nelor comerciale sunt goale 
bate vântul prin ele, ini 
oamenii trebuie să bată 
drumul la Orăştie— în 
condiţiile când preţnl bile
telor pe autobuz este în 
continuă creştere — \  pen
tru a-şi procura,* chiar şi

! ftăaţpa tieiţjaşă »-

. !
I in ziua de 13 septem- *
* brie a.c., di. L.M. din» 
| satOl Peştişu Mare a *
* găsit intr-o cameră ne-f 
I locuită a casei sale ca- •
* da vrui mumiiiai al u-1 
I nui copil în vârstă de*
* ca te va luni. Iniţial. L.M |
| l-a confundat cu o pâ- J

î yiţi iui o ci og juavc i;u
| el. După câteva ore s-e

puşă şi i-a lăsat pe .co
piii iui să se joace cuI
ştab Iii că este cadavruij 

| nepoţelului său Alin * 
, care a dispărut în urină | 
■ cu mai multă vreme , 
J Mama copilului mort, I
I A.M., în vârstă,. ie 25* 

de ani — cercetată de j 
I Parchetul şi Poliţia mu- I 
| nicipiului Hunedoara I 
' declară ea ea l-a uasf 
| pe Alin, în luna noiem * 
« brie anul trecut. Mama j 
I ucigaşă este arestată'* 
J preventiv. Cercetările I 
■ parchetului şi ale poli- J 
I ţiei sunt în curs. {Tr.B., j

brutăria

| d i n  B Ă L Ţ A  ? |
j La magazinul din Şoi- S 
/ muş se vinde o pâine ţ 
J care nu are nici pe de- i 
ţ parte aspectul obişnuit » 
l Are coaja deschisă laţ 

culoar (aproape albă), l 
1 este crăpată şl necoaptă,! 
ţ Vnnzătoarea ridică 4itt|s 
i Umeri, spunând ; „Păi- 4 
> aea este adusă de la ?
| Băiţa. M| se,pare că o)
1 face o firmă particulară... ţ 
/ Problema o cunoaşte ţ 
l preşedintele cooperativei. )
\ se şti* şi |a Deva— A- 1 
i flăm că psinea este pro- i 
* dusă de brutăria, apar- i 
ţ ţinând Sectarului de) 
1 producţie din Băiţa ţ 
! al „Fcderalcoop". Indi- 1 
I fereut a cui e „opera", ’ 
ţ  faptul fn şine este o * 
i sfidare, o lipsă de res- 4 
J pecf faţă de semen. Dacă 1 
\ n-aţi învăţat meăaeaastâ ) 
4 meserie, de de ae ; vă * 
/lăsaţi de ea, dfer ferii-4 
I tari ? <RS.) ' |

mărfuri de strictă necesi
tate; e Marţi, 31 august 
ax., s-a trimis a Şasea i- 

’ dresă către ocoalel0 sil
vice» din Orăştie şi Gră- 
di.şţe cu chemarea de a 
trimite specialişti să mar 
cheze lemnele aflate pe 
păşuni şi fâneţe necesar > 
pentru foc.

Dl. Ioan Brân ius a mer- 
chiar şi mai dcnar+.e eu 
aprecierile saie afirmând 
că în perioada tre ă ho 
decembrie. 1983 în Beriu nu 
s-a realizat aproape nimic. 
Sigur, în perioada respec
tiva nu s-au putu: face lu
cruri spectaculoase, dar nu 
se pot nega totuşi unele 
înfăptuiri. Iată: în linii 
mari, Legea fonduluî  fun
ciar este aplicată. în tinete 
sate acţiunea s-a încheiat şi 
în aceste.zile se vor înmâna 
titlurile de proprietate. Oa
menii au primit — pe bâză . 
de acte. evident — 16 ha 
păduie. Prin intermediu) 
consiliului tocai -şi al ooo 
lului agricol s-au adus in 
comună sămânţă, îngrăşă
minte ' chimice ş.a., acope- 
rindu-se în orare parte ce
rinţele. Cei ce au intrat 'n 
a x- raţia cs f  : rţeazS îu —- 
tul de reşedinţă condusă 
de ing. Ioan Manolescu .iu 
primit in acest mi grâu.

orz ş.a şi vor duce acasă 
întreaga recoltă de porumb, 
cartofi ş.a. S-au făcut paşi 
importanţi şi pe linia pri
vatizării, In comună func
ţionează un măre număr de 
ateliere particulare — tâm- 
plărîi, fierării, cojocării 
ş.a. — revigorându-se me
serii cu mare tradiţie.

Sigur, în Beriu, muite 
lucruri trebuie încă rezol
vate şi printre acestea se 
numără accelerarea aplicării 
Legii fondului funciar, in
tensificarea acţiunii de lu
mânare'a titlurilor de pro 
prietate. curăţarea păşunii 
de vegetaţia, lemnoasă ce 
poate fi valorificată. De
ocamdată, în lipsa tmei le
gislaţii atât de necesare şi 
în special a posibilităţilor 
financiare nu ŝ  pot- rea
liza lucruri de mare an
vergură. Dar ceea ce s-a 
făcut 'trebuie luate 
ca atare şi, în continuare 
acţionat pentru) soluţiona
rea şi a acelor probleme 
ce na şi-au găsit încă so
luţionarea. Domnii din 
conducerea comunei cunosc, 
credem; acea zicală care 
spune că cel mai bun aju
tor es% acela de a te ajuta 
singur.

TRAIAN BONDOB

Va fi cald, la iarnă,
In apartamentele din Certej ?

De-a lungul ultimilor 5—6 
ani, locuitorii din blocurile 
Certejului .s-au confruntat 
cu mari probieme privind 
asigurarea căldurii- şi a 
apei potabile, ca să nu mai 
vorbim de apa caldă, con
siderată aici un lux. Fi
resc, oamenii s-au adaptat 
condiţiilor, respectiv şi-au 
instalat sobe de încălzit 
Aproape peste tot pot fi 
văzute burlane scoase prin 
pereţii blocurilor, în unele 
instituţii s-au folosit re- 
şouri sau diferite improvi
zaţii alimentate de la sursa 
de energie electrică. Acum, 
cu actualul preţ al kilo
wattului. cină ştie dacă le 
va ma) da mâna...

Ce pregătiri s-au făcut 
pentru iarna *93—94, am 
încercat să aflăm în docu
mentarea realizată la Sec
torul Certej al R.A.G.C.L. 
Deva.

— Deci, dfe Oetavian 
Crişan, maistru şef de sec
tor, când aţi demarat lu
crările de reparaţii la insta
laţiile de încălzire, cawti 
stadial în care vă- aflaţi9

— încă din aprilie ax., 
lăcătuşii şt fochiştfi secto
rului au început lucrările

F O T O C R I T I C  A
CHIOŞCUL din ima

gine, amplasat in zona 
centrală a Certejulai «te 
Sus era pe vremuri o 
gogoşerie apreciată de 
localnici. Ulterior a de
venit birt,: că-i la modă 
peste tot o crâşmă la tot 
pasul. Proprietarul „a dat 
insă faliment", după cum 
se spune. De. mai multă 
vreme stă părăsit, aştep
tând ca cineva — un în
treprinzător har.«ie —să-i 
dea destinaţia iniţiată. Că 
tot s-a desfiinţat şi co
fetăria, iar cate-bar-urilor 
ntt le maţ: duce nimeni' 
dorul. (E.S.)

Ce obiectiv îşi propune Remin Deva
De la antrenorul echi

pei Remin Deva, dl praf 
Ion Mâtăsaru, am aflat câ
teva noutăţi legate de des- 
f-r ura ea campionatului 
1993 - 1994 ai di via ei

. care .se reia ia 18 septem- . 
brie a.c. In noua formă or
ganizatorică se constituie 3 
serii a câte 11 echipe fie
care, jucându-se tunil în 
toamnă şi returul în pri
măvară, primele clasate tn 
■ fiecare serie promovând 
în divizia A, Iar ultimele 
retrogradând in campiona
tul judeţean. Este de reţi
nut că F.R.H. a acceptat 
ca meciurile să şe joace Şi 
sâmbăta, în primii etapă 
Remin întâlnind în 18 
septembrie a.c., ora 17, la 
Sala sporturilor din Deva, 
echipa FjZ. Tricolorul A- 
rad

Referitor la lot, interlo
cutorul ne-a precizat că din 
lobii de 11 jucătoare cu care 
s-a încheiat campionatu] ‘ 
trecut (locui V), au măi 
rămas 8, Pentru completa- . 
ţţ, şH0u trianşferp'. 
va 4 noi jucâtbaie, respec
tiv Melinda Toth (de la tg. 
Mureş), Cristma Moraru 
(Arad), Camelia Bălan

(Bistriţa) şi Viorica Vranău 
(Satu Mare). Pentru a lăr
gi postbili'ăţUe locale de 
promovare, s-a înfiinţat o 

' clasă specială de handbal 
(a IX-a) la Liceul Traian 
şi alta ţa V-a) la’ Şcoala 
generală nr. S «fin Deva. 
Privind pregătirile, am re
ţinut că, având sprijinul 
unor firme (Casial, B.T.T, 
Sindaco, Coca-Cola şi al 
Primăriei Deva), s-au con
tinuat antrenamentele şi 
verificarea lotului, partici-

handbal Feminin 
DIVIZIA B

pând şi la tmele turnee, la 
Geoagiu Băi, Târgu Mureş 
şi In Ungaria.,

întrucât greutăţile finan
ciare persistă, am notat 
că există necazuri în pri
vinţa asigurării echipamen
tului şi a mingilor (!). De 
menţionat că în anul tre
cut, prin sponsorizarea fă
cută de Bankeoop, s-a reu
şit procurarea unui rând. 
de treninguri pentru ju
cătoare. Abaterile sunt per
manente în vederea găsirii 
de sponsori care, în, lipsa 
unşi legi în acest sens,

nu prea % urată. Se psn 
totuşi speranţe, ca şi tn a- 
nii anteriori, în firmele 
Rempes, Casial, RAGCL. 
Sindaco, Baadccoop, 
cop, Coca-Cola ş.a. De ase
menea, există şi probleme 
de ordin social, până a- 
cum, la special ca spriji
nul dlui viceprâmar Bsca, 
asigurându-se angajarea a 
1© jucătoare,

în legătură cu obiectivul 
propus pentru vutorul, cam
pionat, di Mă-ăsaru ne-a 
spus că acesta vizează, 
deocamdată, clasarea pe 
locul IV în. serie, apoi pu- 
tându-se emite pretenţii 
mai mari.

Referitor la programul 
jocurilor din tur, pe teren 
propriu am notat următoa
rele date: 18 sept, cu FZ 
Arad, 2 oct. cu Industria 
Lânii Timişoara, 16 oct 
cu Textila Sebeş, 30 oct. 
cu Macofil B.T.T. Tg. Jiu 
şi 13 noiembrie cu U.T.T. T 
iunie Timişoara, toate 
meciurile având loc sâmbă
tă după-amiază. Suporte-, 
rii sunt aşteptaţi să ia par
te la meciuri cât mai a- 
greabile.

NICOLAE TIRCOB

la instalaţiile aferente Cen
tralei termice, în prezent 
acestea fiind aproape de 
finalizare. S-au făcut de 
asemenea reparaţii capitale 
la blocul 4, avem asigurat 
combustibilul pentru o pe
rioadă de o lună de zile. 
Când asociaţia va solicita 
căldură, atunci vom fur
niza Din experienţa anilor 
trecuţi, ştim că numai fii 
jurul datei de 1 noiembrie 
se solicită căldură.

— Cum stau lucrurile cu 
apa rece? Au fost unele 

„ probleme...
—- Sursa de alimentare a 

Staţiei de apă este iadul 
Făerag. Au fost şi sunt 
probleme ca apa rece, de
oarece din carata secetei, 
volumul apoi din lac a ' 
scăzut la o treime din ca
pacitatea de acumulare. A- 
ceasta ne-a obligat să tre
cem la un pre^ram de fur
nizare, prestabfflt, respec
tiv dimineaţa între orele 
5—8 şi după-araiază filtre 
17—20. Pentru câ suntem 
la acest capitol, trebuie 
semnalată o situaţie câte 
ne creează greutăţi Pe 
timpul verii, vin diverse 
persoane cu - corturile pe 
malul lacului Făerag, fac 
băi în lac, spală rufe, a- 
runcă tot felul de resturi 
alimentare în jur. Noi am 
încercat să stopăm acest 
fenomen, respectiv am plan
tat o tăbliţă „Scăldatul in
terzis", am sesizat Primă
ria şi Secţia apă a 
R.A.G.CA,. Deva, sugerân- 
clu-le să alerteze Poliţia 
veterinară. Această sursă 
de apă ar trebui îngrădită 
şi păzită.

— Deci, d* a pă caldă

nici nu poate fi vorba.
— în prezent, nu. Dar 

noi avem condiţii tehnice 
si pentru furnizarea apei 
încălzite. De foarte mult 
timp, însă, nu sunt soli
citări, pentru a nu-plăti. 
Pentru o familie — două 
care ar dori, nu putem da 
apă caldă—

— Care este relaţia • în
tre furnizor şi beneficiar 9

■— întâmpinăm greutăţi 
din punct de vedere al 
plăţilor. Asociaţia mal 
are datorii multe faţă d€ 
noi. Deşi salariile sttnt 
mari, cei-mai'mulţi loca
tari fimd muieri la Mina 
din localitate, mai , suni. 
mulţi restanţieri. : . ; . > ;

—r Cum rezolvaţi ,d«ş% 
jamentefai ?

— Avem angajat. , tm
instalator oare m-
chemat la. domiciliu . Mţţ.,', 
tru orice dâmnjam*®̂ !. 3pr  ̂- 
xele pentru aceste oeritAv- ; 
fiind, mari, tui prea siasf. • 
solicitări. Sg fac dîlBŢ̂ â ' 
improvizaţii fie către nê - 
autorizaţi, care duc la d&> 
gradarea loCTdnţeior. Daeft 
la nivelele inferioare sunt ’ 
defecţiuni la baterii pM * 
refer fii instalaţiile de lipii 
potabilă), acestea afti►  >■ 
teazâ presiunea apei, eei ■ 
de la etajele raiperi^re v«* 
mânând fără apă,

— Că estimări facefi is 
legătură cu costurile in» 
călziru în anotimpul fri
guros ?

— La iarnă va ajunge 
<" medie lunar. Ia 8—10 000 
lei - * familie, 51 fur 
programul solicitat.

Discuţie realizată de 
ESTEHA ŞINA

CONCURSUL DIN 
19 SEPTEMBRIE 

1993
1. ATALANTA — CREMONESE 1

| Partida poate fi la discreţia celor din £ergamo.|
j 2. FOGGIA — CAGLIARI ' I X 2 j
I La prima vedere este un meci incdlor, însă (şi)» 
J în Calcio mişună tot felul de interese. î
' 3. GENOA — NAPOLI 1 X î
I După victoria d« la Roma, cei din Napoli au | 
* moralul ridicat fii această deplasare. •
I 4. JUVENTUS — REGGIANA 1 I
ţ Victoria gazdelor nu poate fi pusă la îndoială, ţ
! 5. LAZIO — INTER X 2 *
| în Calcio valorificarea avantajului terenului pro-1 
» priu nu intră, de regulă, în calcul. *
J 6. MILAN — ROMA 1 |
( Probabil că deplasarea Romei pe terenul campl-| 

oanei va fi sortită eşecului. *
| 7. PARMA — TORINO 1 s |
|  Cu toate că egalul este reciproc satisfăcător, unaî 
I din combatante va sparge gheaţa. |

\
8. PIACENZA — LECCE X |

Meci echilibrat (însă nu de cine ştie ce nivel fee- * 
| tic), în. care ambele combatante vor încerca să-şi ira-| 
J pună punctul de vedere. ;j 9. UDINESK — SAMPDORIA . X 2 |
I SAMP se anunţă una din echipele pretendente lâ %
* un loc fruntaş şi sperăm că va face un meci bun la»
I Udine. I
j 10. AC1REALE — CESENA X |
* Obiectivele (total opuse) ale celor două combatante*
j ne fac să credem că partida se va termina nedecis. |
| 11. BRESCIA — LUCCHESE 1 ®
| In mod normal Brescia ar trebui să învingă. |  
J 12. PADOVA — PESCARA 1 X î
| Pentru a-şi netezi drumul spre marile stadioane, J
* obiectiv ai ambelor tabere, gazdele speră într-Q iz-»
I bandă. I

. ... ; .- .... ...

a 13. RAVENNA — COSENZA ' 'X |
J Raportul de forţe converge spre. un meci nul. »
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VÂNZARI-
CUMPARÂRI

• Vând apartament 4
camere, zonă centrală. De
va teL 627479. (921517)

• Vând dubă, Ford Tran
zit, benzină 1,6, înmatricu 
lată, 1979, preţ convenabil, 
stare 'foarte bună'■ Tel 
711939. (921520)

•  Vând apartament 3
camere, cu gaze, cărămidă, 
parchet. Orăştie, Pricazului, 
bt 42. ap. 17, tel. 647146 
(orele 18—20). (921529)
•  Vând Ford Sierra combi,

fabricaţie 1985, stare ire
proşabilă. Deva, teL 621090, 
după ora 16. (921 j2.)

'•  Vând garsoniefă, Deva, 
bdul Libertăţii, bloc 
scara A, ap. H, tel- 6J29OT, 
667104.• (921540)

N Vând Ford Tranzit 1,5
tel. 612579. (921542)

•  Vând maşină ARO cu
motor de Braşov, preţ con
venabil; Dacia papuc • şi " 
Dacia berlină, anul fabri
caţiei 1988—1989. Deva, tel. 
625050, str. Dragoş Vodă, 
nr. 18. (921551)

'• Vindem casă, gră
dină, livadă, gaze. Simeria, 
str. Riscaria, 51. Tel. 660682, 
după ora 15. ; (921075)

• Vând Skoda 120 L 
(maşină dezmembrată) şi 
cărucior pentru copii. Si
meria, a. Mureşanu, 28.

(921544)
•  Vând sau schimb eu

apartament, casă, grădină 
măre, posibilităţi priva
tizare. Simeria, st* A, 
yiâicu, nr. 53. (921547)

•  Vând automat - Loto 
electronic adaptat pentru mo
nede de 50 şi 100 lei şi 
autoutilitară Renault Die
sel, 1 tonă, 8 m.e. Deva, 
tel. 615216. (921561)
■ •  Vând maşină de spă

lat import, 16 programe şi 
garaj prefabricate 6 x 6 
m, izolat termic. Tel. 614193.

(921561)
•  Vând garsonieră, Gojdu,

bl. O 4, sc. 3, ap. 10, orele 
14—18. (921574)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere. Tel. 628283, 
după ora 18. (921586)

•  Vând maşină cusut
Nicdeta, blană lungă 
Mouton doree. Ţel. 957/ 
30080. (921585)

•  Vând televizor color 
Philips — 67 cm, teleco
mandă. Tel. 623432.

■ (921582)
• Vând urgent aparta

ment 2 camere Simeria, in
formaţii Piaţa Unirii, bl. 
21, sc. B, et.' 4, ap. 20;

(921530)
•  Vând maşină înghe

ţată, Deva. str. Grigoreseu. 
nr. 29, tel. 611106. (921571)

• Vând uscător haine,
copiator Oce (defect). Tel 
617358. (921564)

• Vând B.C.A. şi alte
materiale de construcţii, ne
gociabil. Informaţii Deva, 
tel. 618518. (921559)

• Cumpăr teren, casă
sau apartament 3 camere, 
central, execut lucrări de 
montare, curăţat sobe te
racotă. Informaţii tel, 
622028. . ‘(921556)

• Vând tractor U—650, 
transformator sudură rc 
morcă auto. Tel. 614720.

(921500).
•  Vând apartament 3 

camere decomandate Plus. 
dependinţe (beci -f- pod) în 
Hunedoara, plata în va
lută. Informaţii tel. 613016,

(921524)
• Vând convenabil a- 

partament 2 camere, etaj 
2,. Micro 15. Tel. 625817,

. (921553)

• Vând autocamion 
Saviem 8,5 tone asigu
rat Casco. Informaţii 
tel. 624768, după ora 
20. (921546)
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• Vând sau schimb a-

partament 2 camere pro
prietate Călan cu similar 
Deva. Tel. 619044, după 
ora 16. (921552)

• Vând apartament 3 
camere, Hunedoara. In
formaţii telf 717421.

(921550)

• Societate comer
cială vinde case de 
fier (seifuri). Deva, 
tel. 626746, -625255.

(921509)

•. Vând televizor color 
Funai, sigilat. Tel, 621685.

(921508)
• Vând căţei Cocker spa

niol galben-auriu. Infor
maţii tel. 620241, orele 12-ţf 
14. (921545)

• Vând televizoare color
Philips şi alb-negru Olt, 
preţ convenabil. Tei. 623.li&j 
după ora 14. (921579)

• S.C. Alfar S.A- Arad, 
str. Calea Zimandului, nr. 
3, scoate la licitaţie fi» 
baza HG 140/1991, com
pletată cu HG 279/1992, 
spaţiu comprcial cu profil 
de .florărie situat în Piaţa 
Avram lancu, bi. 12, Pe
troşani, în ziua <jc 7 oc
tombrie. ; 1993, ofeţă, 9, la 
sediul societăţii. Informaţii 
suplimentare la tel. 966/- 
35601, int. 193, . (921587)

•  Vând urgent maşină 
de îngheţată Germania. In
formaţii " Simeria, tel. 
661595, sau 661082. (921581)

•  Comsim S.A. Simeria, 
Piaţa Unirii, bl. 18, parter, 
scoate la licitaţie mijloace 
fixe (mobilier comercial, 
chioşcuri), în fiecare zi ‘<j§ 
miercuri, ora 10, de aseme
nea, anunţă scoaterea la 
licitaţie a locaţiei gestiunii : 
mag. 6 Simeria Veche, mag. 
28 Aurora din Simeria, pro
fil mixt, precum şi mag. 
28 Aurora din^Jimeria pro
fil industrial Licitaţia are 
loc la sediul societăţii in 
24 septembrie 1993, ora 10.

. .(921511)
• Vând apartament * 2

camere, Hunedoara, ■ tel. 
714749. (921089)

•  Vând Dacia 1310, ne
cesită ansamblu faţă ; ca
mion, Saviem, după repara
te capitală, tel. 641237, după 
ora 18. (921591)
; • Vând Dacia .1300, stare 

bună, multiple îmbunătăţiri, 
teL 614829. (921593)

• Vând Ford „Escort“
înmatriculat, 92 000 km şi 
apartament 2 camere. Hu
nedoara (zona Union), tel. 
.770273; 770375. (921594)

« Vând Lada 1200 şi 
Talbot, Informaţii la tele
fonul 622509, sau 628289, 
după ora 15. - (921592)

• Vând videorecorder 
Naţional NV—G7, preţ ne
gociabil, tel. 724271.

•  Vând apartament 3
camere, Hunedoara, str, 
Corvin 15/55, tel. 724252, 
după ora 18. - (920264)

• Vând Audi 100, înma
triculat, avariat, informaţii 
Hunedoara, tel. 718241, 
728214. , (920274)

• Vând două anvelope,
camion 1100 (150 000), două 
anvelope 145/13 (40 000), cu
tie viteză Audi-Passat 
(80 000), pompă injecţie 
Mercedes 300 (15 000), cască . 
coafor (40 000), tel. 712736 
sau 721566. (920275)

• Vând Dacia 1300 stare
perfectă de funcţionare. 
TeL 627303. (921604)

• Vând bideu alb tip 
peşte, armătură nichelată,

noi. Tel. 661050. (921600)
• Vând. microbuz Ford

Tranzit. Tel. 626772, după 
ora 17. (921602)

Cumpăr 2 Apartamente 
cu 2 camere şi 1 aparta
ment cu 3 camere (parter 
înalt, et. I, sau îi), exclus 
Micro 15. Tel. 625034.

(921315)
• Vârid convenabil te

levizor Philips, frigider 
Bosch, ladă frigorifică im
port, tel. 612463. (921612)

PIERDERI
• Pierdut carnet de

membru nr. 21025647, eli
berat de cooperativa de 
credit „DecebaT pe nu
mele Boldura Pelicia. îi 
declar nul, (921562)

Pierdut carnet şomer 
pe numele Vaşarhelean Gh. 
Se declară nul.. (921567)

• Pierdut chitanţă „Ca- 
ritas“, eliberată la data 
de 21 iunie 1993,’pe num Ne

* Bohţa Marius. - O declar 
nulă. (921566)

•  Pierdut chei auto în 
ARO venind de la Băcia- 
Bevâ. TeL 619158. (921534)

SCHIMBURI 
.DE LOCUINŢE

-1
j Î  Schynb apartament 

două -canierg, zona Mioriţa, 
cu ţipi • camere (excluzi hji- 
cro 15, Dacia), tel. 629292, 
orele 16—91. (921570)

ÎNCHIRIERI
• Căutăm urgent pen

tru închiriat apartament 
2—3 camere cu telefon, gaz 
şi cablu satelit (posibil 
vilă) exclus parter (exclus 
Micro 15). Rel. Timişoara, 
teL 096/159009. (921490)
•  închiriez spaţiu 300 mp.

Informaţii tel. 623468, după 
ora ÎŞU- - , . (921418)

• Deţin spaţip pomerciat
în yad bun. Ĉ uţ asociat 
serios sau' închiriez. Vând 
mobilier bar. "complet. Tel. 
712234. (920267)

OFERTE DE 
SERVICII

• Confecţionăm : gulere, 
căciuli de blană şi reparaţii 
blănărie. Informaţii Deva 
tel. 614832.

• „Quasar“ Electro._S.R L.

Deva, tel.-fax 095/611261, 
angajează lăcătuş-sudor.

(921583)
• Birou de mijlocire de 

parteneri din Germania ca
ută doamne şi domni cul
tivaţi şi serioşi, intre 20— 
•40 ani, pentru cunoştinţă 
sau căsătorie cu doamne şi 
domni din Germania.. In
formaţii tel. 966/15459.

(921537)

COMEMORĂRI
• Soţia Emilia reamin

teşte rudelor, prietenilor, 
cunoscuţilor că ş-au împli
nit 7 ani de când a trecut 
în eternitate

NICU LAZAR 
Fie-i ţărâna uşoară !

(92157G)
• Lacrimi şi «dor penţru. 

cel mai iubit tată
NEGUL AI CHIOSA 

astăzi, la 6 luni de la 
despărţire. Fiica Larisa, 
ginerele Nicuşor, nepoata 
Amalia, Comemorarea 18 
septembrie, ora 11, la mor
mânt. . (920273)

. DECESE

S C. „METALOTEX** S.A. DEVA 
SUCURSALA FLORA 

Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, bl.
’4p-

Organizează în data do 1 octombrie a.c., 
ora 10, la sediul unităţii, concurs pentru ocupa
rea postului de *

•  lucrător gestionar, la magazinul univer
sal din Haţeg, str. „Crişan“, nr. 1.

Condiţii: studii de specialitate.
Înscrierile se fac până la data de 28 septem

brie 1993. Informaţii suplimentare la telefon 
nr. 6/20714. . (739)

FILIALA SILVICĂ DEVA ---- *

Aduce la cunoştinţa agenţilor economici că j
scoate Ia licitaţie masă lemnoasă pentru ex- ) 
ploatare la Ocolul Silvic IBa. Licitaţia va avea » 
Ioc luni, 20 septembrie 1993, ora 11, Ia Ocolul \ 
Silvic Ilia. Pot participa la licitaţie agenţii eco \ 
nomici care nu au datorii faţă de Filiala silvică. \ 

i v; Relaţii şe pot obţine de Ia Filiala silvică \ 
i Deva, telefon 616020 sau la Ocolul silvic Ilia,;
' telefon 116 * '(740) (

• Colegii de la
ORSA Deva sunt 
alături" de ing. Stre- 
teanu Ioan la greaua 
pierdere ’ a tatălui şi-i 
transmit ■ sincere con
doleanţe. •- Dumnezeu 
să-l odihnească ! .

(921588)

• Colectivul Circum
scripţiei veterinare din 
Râu de Mori aduce un 
ultim omagiu celui care 
a fost

MARIN BALIGA
dispărut prematur din 
viată la Vârsta de 56 
ani. (921578)

•  Cu adâncă durere, 
fiica Geta, ginerele 
Miki anunţă încetarea 
din viaţă a scumpului 
lor tată \:TŢ 

NICOLAE 
. MARCUJ.ESCL 
Flori şi lacrimi ’ pe 

mormântul tău.
(920272)

1
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

ANINOASA 
ORGANIZEAZĂ 

LICITAŢIE PUBLICA
pentru concesionarea a trei terenuri în ve

derea realizării unor garaje înşiruite, in con
formitate cu prevederile de urbanism aprobate 
potrivit Legii nr. 50/1991, după citm urmează:

•  5 garaje auto, pe un teren în supra
faţă de 105 mp, situat-în str. Bujorului. ,

•  1 garaj auto, pe un teren în suprafaţă 
de 21 mp, situat în str. Libertăţii-

•  3 garaje auto, pe un teren în supra
faţă de 63 mp, situat in str. Bujorului.
• Concesionarea terenurilor se face pe dura
ta de 25 de ani.. .

Pentru toate trei amplasamentele, taxa a- 
nuală minimă de pornire a licitaţiei este de 309 
lei /mp/garaj.

Documentaţiile licitaţiilor se pot procura 
contra cost de la Consiliul Local al oraşului 
Aninoasa, biroul urbanism Şi“ amenajarea te
ritoriului.

Taxa de participare la licitaţie este 3 000 
de lei.

Ofertele se depun până la data de 7 oct. 
1993, ora 15, la Consiliul Local al oraşu
lui Aninoasa, biroul urbanism şi amenajarea 
teritoriului. v

licitaţia va avea loc în ziua de 8 oct. 1993, 
ora 10. (741)

} REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALA DE 
) GOSPODĂRIE COMUNALA SI LOCATIVA
l  Hunedoara
) A N U N Ţ A
...■ In momentul de faţă, regia se confruntă cu 

probleme financiare deosebite, fiind în imposi
bilitatea să-şi achite datoriile faţă de principalii 
furnizori, S.C. „SIDERURGICA** S.A. şi RE- 
NEL Hunedoara. -

Asociaţiile de locatari cu toate că încasează 
taxele comune de la populaţie, nU-şi onorează 
obligaţiile faţă de R.A.M.G-C.L. Hunedoara.

Atenţionăm din nou pe această cale- toţi 
agenţii economici şl asociaţiile de locatari să 
achite in termen de 3 (trei) zile de la apariţia 
anunţului în ziar contravaloarea prestaţiilor c- 
fectuate dc către regie.

In caz contrar, regia se vede nevoită să sis
teze în totalitate prestaţiile pe care le efectu 
cază (apă rece, apă caldă, canal, colectare gu
noi menajer). (738)

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BRAD
Cu sediul în strada Rep.ublicii, nr. 18 

ORGANIZEAZĂ
A. în data de 29. 09. 1993, ora 10, LICI

TAŢIE PUBLICĂ, în vederea vânzării unor 
subansamble rezultate din casarea unei auto
cisterne S-R.—132.
. B. în data de 30, 09. 1993, ora 10, LICITA 
ŢIE PENTRU ÎNCHIRIEREA unui spaţiu co
mercial din incinta pieţei ăgroalimenţare Brad. 
în suprafaţă de 12 mp, pentru activitatea de 
desfacere a cărnii şi a produselor din carne.

Informaţii suplimentare se pot obţine zil
nic, între orele 12—16, la Consiliul Local al ora
şului Brad, camera nr. 23, începând cu data 
de 20. 09. 1993, sau la telefon 95/650880. (743)

S.C. INFOMIN S.A. DEVA l
Membră a Centrului de Afaceri Transilva

nia -— Bursa de mărfuri — facilitează tranzacţii \ 
de mărfuri industriale şi agro-alimentare- I)

Ofertele, cererile de oferte şi orice informaţie \ 
privind tranzacţiile se primesc la sediul firmei l 
din strada 22 Decembrie, nr- 37/A, tel. 095— 
613915, fax 095—614718.

NU UITAŢI l
S.C. INFOMIN S.A. DEVA este partenerul 

dumneavoastră ideal pentru afaceri. (742)

QUASAR ELECTRO S.R.L. DEVA 
Bdul Decbal, bl. R, parter

■ jT  Vă oferă : TT/TT-..;
• .  Televizoare Mcgavision — 375 000 lei
•  Televizoare Sharp — 360 000 lei
•  Televizoare Goldstar — 390 000 Iei

; •  Instalaţii de satelit complete 300 000—
600 000 Ici

•  Calculatoare de birou cu bandă — 71095 
lei

•  Fax-uri Panasonic, Sharp, Samsung 
i  Exeeutăm reclame luminoase (921752)
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