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•  WASHINGTON. Un 

preşedinte al Statelor ţi
uite trebuie să fie un vi
zionar şi nu un mecanicist, 
care să se ocupe de detalii, 
a apreciat preşedintele Bill 
Clinton, intr-un interviu a- 
cordat săptămânalului „Ti
me", informează agenţia 
France Presse. „Preşedin
tele nu este inginerul şef 
al S.U.A. Eu nu am fost 
angajat să repar totul. Eu 
am fost angajat pentru a 
face ceea ce fac acum, să 
p re pun o viziune", a de-

ciarat ei.
Recunoscând că a avut 

dificultăţi, la începutul 
mandatului, pentru a ră
mâne în limitele acestui 
rol, Clinton a adăugat ci 
a „învăţat sâ«şl concentreze 
nu numai energia, cl şi 
cuvintele".

„Sper să pot explica mai 
bine marile motivaţii care 
stau în spatele deciziilor", 
a precizat preşedintele 
S.U.A. '

•  BEIJING. Un document 
cu circuit intern, distribuit 
responsabililor politici chi
nezi, atrage atenţia asupra

riscului de fărâmiţare a 
ţării, după moartea „omu
lui forte". Deag Xiaoping. 
ca urmare a apariţiei unor 
centre de putere economică 
independente la nivel re
gional. Raportul, de 86 pa
gini. a provocat un şoc, 
expunând negru pe alb o 
perspectivă despre care, îu 
cercuri restrânse, se vor
bea de mal mult timp — 
comentează agenţia France 
Bresse, care afirmă că se 
află în posesia unei copii 
a acestuia. Autorii studiu
lui. doi specialişti eminenţi, 
formaţi la universitatea a-

mericană Vale, întrezăresc 
In China o situaţie similară 
odei apărute In Iugoslavie 
după moartea lui Iosif 
Bmw Tito. Un conflict de 
interese intre „seniorii" lo
cali şi autoritatea centrală 
va putea dinte fin China 
mari tulburări 

•  CAIRO, tn prima sa 
declaraţie publică de sub
stanţă asupra acordului 
îsrpelo-palestinian, preşedin
tele Siriei, Hafez Al-Assad, 
a spus, intr-un interviu a- 
cordat ziarului egiptean 
„Al-Akbat*: „Noi am fost 
foarte clari. Nu l-am bine

cuvântat şi nu l-am susţi
nut. Nu ne-am opus, dar 
m  l-am acceptat". Pre
şedintele sirian a arătat că 
nici au va reduce ta iă- 
cere facţiunile palestiniene 
din Damasc ce se opun a- 
cordului, nici nu va Inter
veni să potolească luptele 
interpalestiniene provocate 
de acesta.

•  TEI AVIV. Racheta 
antirachetă israeliană Hetz 
(Săgeată) nu este aptă să 
asigure o apărare strategică 
eficace împotriva armelor 
nucleare — se afirmă in
tr-un raport al Centrului

de studii steategfce'fMfo 
al Universităţii din IM 
Avfv, dat taft! publicităţii 
„Această rachetă, ca toate 
celelalte sisteme de apă
rare activă, nu poate ga- 

■ ranta bune rezultate în a- 
cest stadiu, datorită limi
telor tehnologice", a apre
ciat profesorul Reuven Pe- 
datzur. autorul studiului 
„Este posibil ca, o dată de
venită operaţională, Hctz 
Să se dovedească incapabilă 
să facă faţă ameninţării 
(nucleare) care va exista 
atunci", a adăugat profeso
rul.

CUVÂNTUL
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Dacă până acum câţiva 
ani viaţa noastră se târg 
monotonă şi apatică, după 
’89 am început să-i sim
ţim tot mai puternic fie
care latură: politică, e- 
conomîeă, socială, culturală. 
Privitor la politică cei mal 
mulţi suntem mai curând 
spectatori. în schimb par
tea economică ne afectează 
pe toţi, pe foarte mulţi 
încorsetându-i până la a-i 
face să-şi ducă viaţa de 
azi pe mâine, să-şi soco
tească mereu bănuţii a că
ror putere de cumpărare e 
în căderg continuă.

Pe ce mai dăm azi banii, 
mulţi — puţini, câţi avem? 
In primul rând pe pâine, 
la care vânzarea n-a scă
zut în ciuda scumpirii. Ex
plicaţia e simplă: alte a- 
îtmente sunt şi mai scumpe. 
Şi dacă n-ai bani de frip
tură, bună-i şi pâinea ca 
să-ţi ţină de foame. Iar noi. 
românii, mâncăm chiar 
multă pâine.

„Frumoasă marfă •“ 
„Kfarfâ este, nu-s clienţi". 
„Dar gospodinele nu-şi pun 
conserve pentru iarnă?" 
„Ar pune ele, dar n-au cu 
ce" (adică bani — n.n.).
Dialogul a avut loc Intr-un 

magazin de legume şi fructe, 
care oferea cumpărătorilor

DE AZI PE MAME
cartofi, ceapă, varză, vi
nete, ardei, roşii, mere şi 
struguri, toate proaspete, 
de calitate.

Mâncarea îşi are locul 
ei prioritar in bugetele fa
miliilor noastre. O haină 
o mai recondiţionezi, mân
carea n-ai cum. Apropo de

bani, oamenii îi investesc în 
bunuri cu folosinţă îndelun
gată.

„Banii jn-aduc fericirea" — 
se spunea. „Doar numărul 
lor" — se completează. Cât 
e de adevărat nu mai tre
buie demonstrat. Când n-aj 
bani suficienţi trebuie să

viaţa  noastră

haine, le-am Întrebat pe 
câteva vânzătoare într-un 
magazin de confecţii pentru 
bărbaţi cum stau cu des
facerea. „De nevoie cum
pără omul o cămaşă, un 
maiou. Mai ales la salariu. 
Acum, că-i toamnă, au 
trecut chiar şi costumele". 

Dar dacă e obligatoriu să 
mâncăm şi să ne îmbră
căm, ce se întâmplă eu 
celelalte nevoi ale noastre?. 
„Un bec. o priză îţi tre
buie mereu. Programul la 
vânzări l-am făcut în pro
porţie de 300 la sută. Au 
început devenii să câştige 
la Caritas". Acesta a fost 
răspunsul într-un magazin 
de electrice. Deci pe lângă 
lucruri consumabile, când au

renunţi la multe lucruri 
care te-ar putea face feri
cit. Printre luxurile la care 
azi tot mai mulţi oameni 
se văd siliţi să renunţe sunt 
mai ales cele din sfera 
culturii. Când abia-ţi ajung 
banii de pâine nu-ţi mai 
arde de filme. Oricât de 
bune ar fi, nu ţin de 
foame. De aceea numărul 
celor care vizionează filme 
a scăzut cu 80 la sută după 
revoluţie.

La ce mai renunţăm ? La 
alte spectacole decât cele 
cinematografice la Deva nu 
e cazul, căd oricum nu 
prea sunt. Renunţăm în 
schimb tot mai des la cărţi, 
căci preţurile lor sunt pro-

hibitorii pentru multe ca
tegorii sodo-profesionale. 
Noroc că în privinţa căr
ţilor putem găsi un re- 
mediu: bibliotecile publice. 
Şi, la Biblioteca Judeţeană, 
mi s-a confirmat acest lu
cru, numărul cititorilor 
fiind în creştere, mai ales 
că s-au redeschis porţile 
şcolilor. Există insă şi aici 
o problemă. Noutăţile edi
toriale se achiziţionează mai 
greu din lipsă de bani. Este 
acută nevoie de sponsori 
şi în acest domeniu. Şi nu 
în ultimul rând este ne
voie de mult aşteptata lege 
a sponsorizării care să sti
muleze această activitate.

Acestea sunt doar câteva 
aspecte care spun multe 
despre viaţa noastră acum, 
în prima lună de toamnă. 
Cum va fi ea, viaţa, in 
lunile următoare, mai aîe$ 
în cele de iarnă ? „Mi-e 
şi teamă să mă gândesc — 
mărturisea o pensionară. 
Dacă-ml plătesc întreţine
rea la bloc, din ce bani 
îmi mai cumpăr pâine şi 
medicamente ?" Sunt în
trebări la care guvernanţii 
noştri ar trebui să se gân
dească, dacă n-au făcut-o 
încă.

VIORICA ROMAN

una pe z / _ IN ACEST NUMĂR;

— Doamnă, îi spune doctorul unei ----- „
boala dv. se numeşte singurătate. Vă prescriu 
pe cineva...

!
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P R tE T E N ll DIN VÂRMA6A
Satul Vărmaga, aparţi

nător comunei Certeju de 
Sus, se întinde pe o dis
tanţă de mai mulţi kilo
metri pe valea pariului 
Banpotoc, un firicel de a- 
pă, subţire în vreme sece
toasă şi furios când cad 
ploi bogate. Este un sat 
cu oameni vrednici, cu ca
se frumoase şi gospodării 
bine rostuite. Dna Maria 
Popa este de mulţi ani 
oficianta poştală a satului. 
Am găsit-0 recent acasă şi 
am stat de vorbă. Era 
foarte emoţionată întrucât 
cu puţina minute înainte 
primise im telefon de la 
Deva şl a aflat că nora 
dânsei a fost dusă la ma
ternitate urmând să nască.

— Vine „Cuvântul liber" 
ia Vărmaga ? am întrebai.

4— Vine. Chiar acum -* 
era ora 11 — a venit pa
chetul cu presa şi o să 
merg să o distribui la oa
meni.

— Citesc sătenii „Cuvân
tul liber" ?

— Da. Sunt mulţi care 
se abonează lună de lună, 
cum ar fi Emilian Urs, 
Eugen Ştef, Xoan Podean. 
loan Florea, Tanase Blaj, 
Rafila Jordate şi mulţi al
ţii — prieteni statornici ai 
ziarului dumneavoastră.

Ziua când am ajuns In 
Vărmaga era foarte fru
moasă. Prunele erau coap> 
te, merele de asemenea şi 
nucile dădeau semne de 
deeojire. Pomii aveau cren
gile grele de rod, cum n-au 
fost de mulţi ani. La Că
minul cultural se făceau 
pregătirile pentru o nuntă

ce urma să aibă loc în 
sâmbăta următoare. Unui 
dintre viitorii socri, ce se 
ocupa de pregătirea eveni
mentelor, ne-a zis:

— Avem in fruntea co
munei, la primărie vreau 
să zic, oameni de treabă. 
Dl Vlnţan, primarul, se 
zbate pentru rezolvarea 
problemelor comunei şi ale 
oamenilor. Ne gândim să 
începem tăierea lemnelor 
de pe păşune şi să le va
lorificăm. Banii ce-i vom 
Obţine li vom folosi In in
teresul satului.

— Autobuzul de Văr
maga circulă?

— Da. Am făcut parte 
din delegaţi» ce s-a dus 
la dl Costel Alic, preşedin
tele Consiliului judeţean 
şi-i mulţumim prin ziarul 
dv. pentru că a soluţionat 
problema.

Porumbul se coace şi el 
şi promite o recoltă bu- 
nişoară. Oamenii sunt în
să îngrijoraţi din pricina 
mistreţilor care vin, noaptea 
şi ziua şi ii prăpădesc. Vin 
in turme, de obicei scroa
fa cu purceii ei, care In 
toamnă sunt şoldani şi-s 
în stare să pună jos po
rumbul de pe o suprafaţă 
mare, într-un timp foarte 
scurt. De aceea bărbaţii tşi 
petrec nopţile în câmp, pft- 
zindU-şi porumbul. Unii 
şi-au dus câinii din 
ogrăzi şi i-au legat 

lângă lan, dar se pare că 
mistreţii s-au învăţat cu 
aşa ceva şi-i ignoră, vi- 
zându-şl de prădăciune.

TRAIAN BONDOR

ÎNVÂRTITORII
Când ai mulţi bani ia 

tine — cine are — e bine 
să »u intri in cârciumă de
cât atiinei când ti-e foa
me, In orice caz nu trebu
ie să bei mult şi să tş duci 
spre casă pe mai multe 
cărări. Căci s-au Înmul
ţit al naibii de mult cei 
ce ti pândesc pe cei afu
maţi spre a-î tâlhări. Aşa 
au procedat recent loan A- 
dam şi Qheorghe Muntean 
din Călan. Aflându-se in 
spatele casei de cultură din 
oraş, la o oră apropiată 
de miezul nopţii, au văzut 
Un om apropiindu-se şi a- 
poi oprindu-se într-un con 
de umbră. A făcut omul 
ce l-a scos afară din local 
apoi a dat să se Întoarcă 
la pahar. Cei doi şi-au zis:

— Pe el, că ăsta are 
bani.

S-au apropiat tiptil de 
individ şi unul l-a între
bat:

— Nu ştii cât ar fi eea —

sul ?
N-a apucat omul să răs

pundă, că unul din cei 
doi l-a tnşffteaţ de piept şi 
l-a învârtit ih jurul său 
de mai multe oîi, după 
care l-a lăsat să cadă pe 
spate. Acest gen de Învâr
tire este o tactică nouă a 
autorilor de tâlhării, prac
ticată, se pare, nu numai 
in Călan. Nu-1 lovesc pe 
cel acostat, să nu lase ur
me, dar îl învârt până a- 
meţeşte, după care îl laşi 
să cadă.

Când l-au văzut pe a- 
gresat la pământ, cei doi 
tâlhari au tăbărât asupra 
lui. Din buzunare-i-au luat 
7000 de lei, iar de Ia gât 
i-au smuls lănţişorul de 
aur. După care au dispărut 
în întunericul nopţii. Po
liţia din Călan a intrat In
să pe fir, i-a umflat repe
de şi i-a trimis acolo un
de o să li se stabilească 
pedeapsa. (Tr.B.)

Năte**.

0 INVITAŢIE. Clubul Hunedoara — Deva al A- 
soctefcffii Pro-Demoeraţia organizează sâmbătă, *  sep
tembrie »4s„ ora 8,30, ta sala mare a Primăriei mu- 
nteipţuiui Deva, o întâlnire Intre parlamentari şi ce- 
fâţpRji pe tema „Legea fondului funciar la pr» sm- 
denţefog". La m k g ş  sunt invitaţi ,ă  te porto 

ai jŞifeturlj,. Consiliului Judeţean şi 
MMrtUuUu local, sindicatelor şi oricine doreşte (Tr.B.)

t BAR „DALLAS". In cartierul Oituz, str. Ane- 
cr, nr. î; din Deva,întreprinzătorul A. Răcăşan a 
deschis o unitate comercială model, un fel de unicat. 

In condiţii de curăţenie, igienă, bună servire, aici gă
sim băuturi răcoritoare întotdeauna... reci, duiciuri, 
ţigări şi unic In Deva — Păline» de Sătmar. Tărie, 
nu glumă. Totul la preţuri convenabile. (Gh.I.N.)

0  FLAGRANT. Doi minori din Petroşani, Constan
tin Grecu şi Marian Stanciu, ambii in vârstă de 17 
ani, au fost prinşi in flagrant in timp ce spărgeau 
un autoturism în faţa hotelului „Petroşani". Furaseră 
bunuri ta valoare de 93 000 de lei. (V.N.)

ffi „COMERSANTUL". Mare comerciant se cre
dea Bora Iederan, şofer la S.O. „Auto Transcom" S.A.

►  M#m «şMfta '«i Ir *

Vulcan. Numai aşa se explici faptul că începuse să-şi 
vândă motorina din rezervorul maşinii. La 60 de litri 
„cariera" i-a fost oprită. (V.N.)

© ULTRAJ. Un recidivist înrăit, Mlhai Ghiciuc, 
mecanic ia E.M. Dâlja, a fost din nou arestat pentru 
ultraj. A lovit un subofiţer de poliţie care a intervenit 
în aplanarea unui scandal pe care-1 provocase într-un 
local de alimentaţie publică. (V.N.)

f  LA PROCEDURA DE URGENŢA. Au fost tri- 
judecată, la procedura de urgenţă, Vasile Coca 

şi Răzvan Ene, ambii din Petroşani. Cauza? De pe o 
tarabă din Piaţa Petroşani ei au furat încălţăminte 
Doar vine toamna, nu ? (V.N.)



Simpozion' ştiinţific internaţional

„ Septembris die Traiani “
0 regretabilă dispută teologică

La sfârşitul săptămâ
nii trecute, la Deva, s-a 
desfăşurat o manifestare 
de cea mai înaltă ţinută 
ştiinţifică ■ consacrată per
sonalităţii împăratului 
Traian, pe timpul căru
ia Imperiul Roman cu
noscuse o maximă expan
siune, iar cultura a înflo
rit, deopotrivă, nu numai 
Ia Roma, ci şi în provin
ciile cucerite, între care 
şi Dacia.

Simpozionul, organizat 
de • Inspectoratul Jude
ţean pentru Cultură şi 
Muzeul Judeţean, a fost 
deschis de dl Ioan Sicoe. 
consilier şef al Inspecto
ratului Judeţean pentru 
Cultură. In plenul mani
festării au prezentat co
municări. dnii: Robert
Etienne (Universitatea

Paris) — „Traian empe- 
reur hispanique" ; Eugen 
Cizek (Universitatea Bu
cureşti) — „Tacitus, un 
scriitor al secolului lui 
Traian"; Radu Enescu 
(Madrid) — „Hispanitate 
şi românitate" ; dr. Carol 
Konig (Ministerul Cul
turii Bucureşti) — „împă
ratul Traian în memoria 
locurilor istorice" ; Cor- 
neliu Stan (Saiu Francis
co) — „De ce Traian ?“ 

în continuare, lucrări
le s-au desfăşurat pe două 
secţiuni. Dintre cercetă
torii care au prezentat co
municări reţinem pe dnii 
Ioan Piso (Universitatea 
Cluj-Napoca), Marcos Ma- 
yer (Universitatea Bar
celona), Elisabeth Bouley 
(Universitatea Nancy), Li- 
viu Petculescu (Muzeul

Naţional Bucureşti), Ni- 
colae Barbuti (Universi
tatea Roma), Alexandru 
Diaconescu (Universitatea 
Cluj-Napoca), Olimpia • 
Palamariu, Maria Basa- 
rab, Ioachim Lazăr, 
Gheorghe Firczak (Mu
zeul Judeţean Deva), Vic
tor Şonea (Inspectoratul 
Şcolar Mehedinţi), Viori
ca Ciuceanu (Liceul „Tra
ian" Deva) ş.a.

în ziua a doua a sim
pozionului, organizatorii 
au oferit posibilitatea par
ticipanţilor să viziteze Co
lonia Ulpia Traiana Au
gusta Dacica Sarmizege- 
tusa, fosta capitală a 
Daciei romane, loc de nea
semuită importanţă is
torică pentru noi românii.

. MINEL BODEA

Aspecte din timpul desfăşurării simpozionului ştiinţific Internaţional găzduit I 
- de municipiul Deva. Foto: PA VEL LAZA !
I■ ^  ■ I

Nume de sate româneşti hunedorene
SUITURI, sat înglobat 
unicipiului Hunedoara. A- 

czată pe malul drept al 
âului Cerna, la nord-est. 
le Hunedoara, localitatea 
constituia o vatră de lo- 
:uire românească încă la 
sfârşitul primului mileniu. 
Stăpânirea ulterioară asu
pra obştii săteşti de către 
familii de mici nobili ma
ghiari nu a dus la schim
bări esenţiale în structura 
demografică a ‘satului, 
populaţia majoritară ro
mânească continuând să 
vieţuiască în condiţiile de 
aservire create de autorita
tea regală. Denumirea lo
calităţii (prima atestare 
documentară din 1366 —
Buhtur) este românească,

reprezentând forme de plu
ral ale antroponimului Bui- 
tur, derivat din sufixul t — 
— plus sufixul — ur, faţă 
de tema Bui (uj. Or, nu
mele de persoană Buitur, 
păstrat şi ca toponim de-a 
lungul secolelor, l-a putut 
avea, în cazul satului hu- 
nedorcan, numai un ro
mân, cneaz local, ce şi l-a 
impus ca nume de sat cu 
mult înainte de implemen
tarea în zonă a elemente
lor alogene, în cadrul pro
cesului de patrimonializare 
feudală a satelor. Numele 
Buiul îl poartă la 1231 un 
român din ţinutul Făgăra
şului, în primul deceniu al 
secolului al XVI-lea un 
iobag român din satul Ti-

homireştj se numea Buit 
Micula • un document din 
1565 din Ţara Românească 
pomeneşte un boier cu nu
mele Buit, iar in secolul al 
XVII-lea, între familiile de 
români transilvăneni înno
bilaţi sunt atestate şi cele 
cu numele Buita şi Buitur. 
Numeroasele nume de fa
milie româneşti : Ardelean, 
Crăciun, Rad, Cuş, Dră- 
gan, Giura, Muntean, O- 
prişan, Poja, Rudean, Sas, 
Sârb, Stoica, Toma, Zaicu, 
existente la 1887 în Buituri, 
cât şi faptul că în 1919 
din cei 204 locuitori, 200 
erau români, constituie ar
gumente pentru caracterul 
românesc al satului,

Dr. MIRCEA VALEA

In periodicul „Momentul 
românesc" din 1—15 ia
nuarie 1993, * la rubrica 
„Dispute ecumenice", a a- 
părut articolul „Adevărul 
supără" al dlui Eugen Mun- 
teanu, care favorizează şi 
chiar agravează starea con- 
flietuală dintre cele două 
biserici naţionale şi tradi
ţionale ale poporului ro
mân. Indiscutabil că moti
ve de discordie între cele 
două biserici există, dar 
tot atât de clar este că 
ceea ce se cuvine şi se im
pune a se realiza este a- 
planarea şi înlăturarea a 
tot ceea ce învrăjbeşte cele 
două comunităţi religioase. 
Or, articolul de faţă se 
situează tocmai pe o po
ziţie contrară, recunoscând 
că eroarea nu este unilate
rală, că aparţine şi taberei 
adverse reprezentată prin 
pr. Mateş ca exponent al 
ortodoxiei.

Deşi sunt preot ortodox, 
nu aştern aceste rânduri 
în apărarea confratelui 
Mateş, după cum nici nu 
fac opoziţie dlui Eugen 
Munteanu, ci doar ţin să 
relev că s-a ţyuns la o 
dezonorabilS dispută ce nu 
foloseşte nici uneia din cele 
două biserici naţionale.

în calitatea noastră de. cle
rici, trebuie să recunoaştem 
cu jenă că laicii ne frâ
nează de la porniri duş
mănoase, aşa încât nu ne 
rămâne decât să ne însu
şim dragostea creştină.

Dovada degradării con
diţiilor în care se desfă
şoară dialogul se oglindeşte 
în duritatea termenilor : 
„lipsa totală a argumen
telor", „a etalat mai de
grabă dorinţe proprii de
cât adevăruri istorice" şi 
„aberante afirmaţii". Chiar 
dacă găsim o explicaţie în 
faptul că preopinentul or
todox contestă determinările 
iluştrilor istorici : A.D. Xe- 
nopol, N. Iorga, Ion Lupaş 
şi Ştefan Mateş privind o- 
riginea latină a creştinis
mului nostru, totuşi agre
sivitatea expresiilor nu este 
justificată în condiţiile 
stării conflictuale dintre 
cele două confesiuni.

Pe acelaşi considerent o- 
pinez că nu este deloc po
trivit a se actualiza şi a 
obiecta asupra • unor deli
cate probleme ca: prin
derea lui Horea, prinderea 
Ecaterinei Varga, pastorala 
trădării din 1916 şi colabo
rarea ierarhiei ortodoxe cu

comunismul ateu ce se re
proşează Bisericii Ortodoxe, 
care la rândul ei nu uită 
sutele de lăcaşuri sfinte 
distruse de Biserica Ca
tolică prin generalul Bu-
cov. La ce bun evocarea e- 
rorilor şi a tuturor celoj; 
întâmplate în trecut, dacă 
ele generează sau accentu
ează duşmănia, făcând ui
tate glorioasele acţiuni şi 
situaţii în care cele două 
biserici au cooperat şi au 
contribuit împreună la mă
reţe împliniri istorice, prin
tre .care Şi Unirea cea 
Mare a tuturor Românilor.

Poate mai mult decât 
trecutul, prezentul istoric, 
cu puternicul său spirit 
inovator, impune ambelor 
biserici tradiţionale să se 
unească şi sa lupte coor
donat împotriva tuturor 
vicisitudinilor epocii, spre 
apărarea tezaurului de va
lori ale credinţei strămo
şeşti, temei al bunelor mo
ravuri şi al fermecătoarelor 
datini prin care s-a men
ţinut fiinţa însăşi a Nea
mului Românesc.

Preot docţor 
IOAN OCTAVIAN 

RUDEANU

INFORMAŢII o NOTE o OPINII

Î ANTIDUGHENIZARE ţ
Printr-o dispoziţie a primarului municipiului De- l 

1 va, deţinătorii de autorizaţii pentru practicarea co- > 
I merţului ambulant sunt avertizaţi că aceste autori- ţ 
i zaţii işi pierd valabilitatea de la data de 31 decern- (

Îbrie 1993. ?
După data respectivă, această formă de comerţ 1 

va putea fi practicată numai în locurile stabilite de 1
J Consiliul local Deva. i
( Poate cu această decizie a primarului, de asa- > 
/ nare a peisajului stradal, vom scăpa şi de monopo- \ 
1 Iul pe care „ai noştri" l-au pus pe ţigările de produc- 1 
\ ţie indigenă pe eare le speculează pe la toate colţu- / 
ţ rile de stradă. Să avem noi norocul ăsta ? (I.C.) j

PENTRU CEI MAI MICI 
ŞCOLARI

Vacanţa mare s-a sfârşit. 
Cu regrete, cu emoţii, co
piii s-au adunat la sunetul 
clopoţelului. Temele vor fi 
de-acum grija lor. princi
pală. Dar nu singura. Căci 
pe lângă manuale yor mai 
răsfoi şi alte cărţi. Celor 
mai mici le recomandăm 
„Vulpea şi motanul" de 
Fraţii Grimm, editată în co
lecţia „Poveşti fără ho
tare" din Chişinău. Foarte 
frumos ilustrată, tipărită 
cu caractere mari, după 
învăţarea alfabetului, va 
putea fi citită şi de elevii 
claselor întâi.

Această carte poate fi. 
găsită la standul Librăriei 
„Garant", aşezat în gangul 
presei din centrul Devei. 
Tot de aici, elevii de orice 
vârstă, toţi cer interesaţi 
pot cumpăra „Dicţionarul 
de sinonime", autori Luiza 
Seche, Mircea Seche, Irina 
Preda, apărut la Editura 
Enciclopedică. (V.R.)

ÎN SPRIJINUL CELOR 
DEZAVANTAJAŢI

Periodic, Filiala de Cruce 
Roşie a judeţului, cu se
diul în Deva, şi-a propus 
să vină în sprijinul celor 
mai dezavantajaţi locuitori 
ai municipiului, asistaţii 
care iau masa la Cantina 
de ajutor social. Acţiunea 
filialei este posibilă dato
rită înţelegerii găsite la 
S.C. Horticola, Ferma 3 
Deva, care a donat cartofi, 
urmând să facă acest lu
cru şi în săptămâna vii
toare. Din cantitatea pri
mită au fost daţi 3 saci

Asociaţiei handicapaţilor 
neuromotori, alte 400 kg 
fifnd - distribuite asistaţi
lor. Pentru perioada ur
mătoare se aşteaptă pri
mirea unei cantităţi mai 
mari de cartofi.

Tot pentru cei ce iau 
masa la cantina săracilor, 
cum este în general cu
noscută această unitate, 
au fost distribuite şi mere, 
primite de la Ferma pomi
colă Sântuhalm. Acţiunea

de ajutorare a celor mai 
dezavantajaţi deveni de 
către Filiala de Cruce Ro
şie va continua, dar ea de
pinde de bunăvoinţa celor 
dispuşi s-o susţină. (V.R.)

„CE PREŢURI, DLE!"

S-a vândut şi la Deva la 
magazinul alimentar din str. 
1 Decembrie ulei în bidoane 
cu inscripţia „Donaţie al 
(a-n.a., dar nu asta e im
portant) Guvernului italian" 
cu 700. lei/bidon. „Cam 
scump" — au considerat 
mulţi cumpărători. Dâr ce 
să zică brădenii că la o 
societate privată, cu sediul 
în str. A. Iancu, acelaşi 
produs era însoţit de o e- 
tichetă cu preţul — 1454 
lei/bidon ? „Este strigător 
la cer" spuneau unii cai% 
intrau,, se informau şi ie
şeau fără să cumpere. Să 
se fi speculat momentul că 
în oraş nu se găsea ulei, 
atât de căutat de gospo
dine ? (E.S.)

S.C. INFOMIN S.A. DEVA

Organizează începând cu data de 27 septem
brie 1993 cursuri de iniţiere în utilizarea cal
culatoarelor IBM-PG

Durata cursului este de 5 săptămâni.

Relaţii se pot obţine la telefon 613915. (746)

S.C. „FORICON“ S.A. DEVA

str. Dorobanţilor, nr. 28
Organizează licitaţie publică în data de 

4 octombrie 1993, ora 10, la sediul societăţii, 
pentru contractarea asistenţei de specialitate în 
vederea privatizării, în baza Legii 58/1991.

La licitaţie se pot prezenta agenţi atestaţi 
ANEVAR şi agreaţi de F.P.S. şi F.P.P.

Documentaţia de organizare a licitaţiei şi 
caietul de sarcini se pot procura contracost 
(1500 lei) de la sediul societăţii din Deva.

Relaţii la telefoanele; 095-620713, 621880.
(736)
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PROFITEROL
I-au zis aşa, Profiterol, 

după numele unei deli
catese de cofetărie. Poate 
pentru că în copilărie îi 
plăcea ca la nimeni al
tul îngheţata cu acest 
nume, poate de altceva. 
Cert este că porecla i 
s-a lipit de nume ca 
marca de scrisoare şi aşa 
a rămas — Profiterol.

Anamneză copilăriei şi 
a primei juneţi nu-1 arăta 
cu nimic deosebit de alţi 
copii sau tineri. Califica
tivul „de excepţie" nu s-a 
apropiat de el. Mai de
grabă cel de „comun" i 
s-ar fi potrivit. „De ex
cepţie" a devenit Profite
rol abia la maturitate. 
Ca mulţi dintre inşii „de 
excepţie" a fost şi el 
membru al defunctului 
partid totalitar. Cum să 
nu fie ? Altfel nu putea 
ajunge director de între
prindere sau inginer şef; 
sau contabil şef. Ca per
sonaj „de excepţie" Pro
fiterol n-a rămas în a- 
fara evenimentelor. In 
zilele înscenării teroriste 
din decembrie a pus măna 
pe un automat, că doar 
s-au dat atunci la toată 
lumea, ca să fie, l-a agă
ţat în bandulieră, s-a

urcat la volanul maşinii 
personale şi a pornit-o 
vânjos prin oraşul său 
să apere revoluţia. Nu o 
atacase nimeni în oraşul 
acela, dar el o apăra. Im
portant era ca lumea să-l 
vadă în postura de revo
luţionar Uitase că cei 
care erau destinaţi morţii 
în revoluţie o făcuseră la 
Timişoara şi la Bucureşti, 
în 16—17 şi 21 decembrie.

S-a întâmplat ca după 
unul din scrutinurile na
ţionale Profiterol să ră
mână fără „coledz". A 
sărit repede în barca al
tui partid politic. Ghi
nionul lui; nici de acolo 
nu „s-a ales". De atunci, 
cum apare prin urbe vreun 
şef de partid bănuit 
de mare priză la alegă
tori, Profiterol îi şi sare 
în cale, cu iaurt, cu go- 
goşele, da de s-o alege 
cu vornicia după care tân
jeşte. Căci' îi place pu
terea ca pisicii unsoarea.

Cum ziceţi, că ăsta nu-i 
Profiterol 7 Schimbaţi şi 
dumneavoastră pe e cu o 
de la urmă, puneţi pe u 
în locul lui o, şi ce-o ieşi, 
o ieşi.

ION CIOCLEI

ŞTIRI DIN BRAD •  * • * $ * • * • *  « * • * • * • * • * • *

!
IN CAZ DE INCENDIU

•  MAGAZIN DE CARNE. 
De la dl. ing. Nicolae Mo- 
ga, primarul oraşului Brad, 
am aflat că se scoate la 
licitaţie în piaţa de ali
mente un spaţiu comercial 
destinat desfacerii cărnii 
şi a preparatelor din carne. 
Se speră ca prin darea în 
folosinţă a noului magazin 
de carne, cumpărătorii să 
găsească produse proaspete, 
la preţuri accesibile.

•  CRISCIORENII VOR 
AVEA PIAŢA DE ALI
MENTE. Recepţionând po
zitiv semnalul nostru' pri
vind neutilizarea pieţei de 
alimente din Gurabarza, dl 
primar Ioan Sturza ne-a 
comunicat că, recent, Con
siliul local a întreprins u- 
nele măsuri de modernizare 
şi dotare a acesteia pentru 
a fi dată în folosinţă cât 
mai curând. Prin darea 
pieţei în folosinţă producă
torii particulari vor putea' 

, să-şi valorifice produsele 
specifice în condiţii mai 
bune, iar cumpărătorii nu 
vor mai fi nevoiţi să se 
deplaseze la Brad pentru 
aprovizionare.

•  LA PREŢURI SCĂ
ZUTE. |n cursul acestei 
luni. Consiliul local al o- 
raşului Brad a aprobat or
ganizarea unei licitaţii pen

tru vânzarea de subansam- 
ble provenite din casarea 
unei maşini de pompieri. 
După cum suntem infor
maţi, piesele sunt într-o 
stare tehnică corespunză
toare. Deci atenţie amatori, 
vă puteţi dota la preţuri 
scăzute.

•  MISTREŢII. Datorită 
secetei îndelungate, recolta 
acestui an este com
promisă în mare parte. Şi 
cum un necaz nu vine sin
gur au venit şi mistreţii 
care au atacat holdele să
tenilor. In Crişcior şi în 
satele aparţinătoare, oa
menii păzesc cu greu noapte 
de noapte sudoarea muncii 
lor de-o vară. Nădăjduim 
că acest semnal va fi re
cepţionat şi de vânători.

•  S-A REDESCHIS CAN
TINA. Cu câteva zile în 
urmă s-au terminat lucră
rile de modernizare şi do
tare cu aparatură specifică 
a cantinei minei Ţebea, de 
pe strada Spitalului din 
Brad. Cantina pregăteşte 
mâncare caldă pentru mi
nerii unităţii, cât şi pen
tru abonaţi şi flotanţi din 
oraş, la preţuri accesibile.

ALEXANDRU JURCA 
Brad

•  Alarmaţi, respectiv anunţaţi, personalul de pe 
locul de muncă, responsabilul de scară, vecinii.-

•  Anunţaţi incendiul la Formaţia civilă de pom
pieri, la pompierii militari.

•  Salvaţi persoanele şi evacuaţi bunurile mate
riale aflate în pericol.

•  Acţionaţi pentru stingerea incendiului, folosind 
instalaţiile speciale existente, hidranţii - de incendiu, 
stingătoarelc şi alte mijloace din dotare sau la înde
mână.

•  Sprijiniţi, după lichidare, acţiunea de înlătu
rare a urmărilor incendiului.

•  LA ANUNŢAREA INCENDIULUI PRECIZAŢI 
POMPIERILOR URMĂTOARELE: adresa exactă, ce 
şi unde arde, locul unde a izbucnit incendiul (parter, c- 
taj, pod, acoperiş), cine anunţă incendiul şi numărul 
postului telefonic.

Nu părăsiţi postul telefonic şi aşteptaţi apelul pom
pierilor pentru confirmare.

Din dosarele poliţiei
cu japca din gestiune a- 
parate pentru sudură elec
trică, furtune de presiune, 
chei fixe...

LIVIU ŞI ANDREI SE 
IUBEAU

Mare dragoste între Li- 
viu Tudor, şomer din Câm
peni şi Andrei Verşanschi 
din Urdari — Gorj. La 
36 de ani, primul mai a- 
vea o condamnare pentru 
perversiuni sexuale. Cei 
doi „îndrăgostiţi" au fost 
prinşi şi arestaţi în timp 
ce practicau perversiuni se
xuale într-un vagon din 
staţia C.F.R. Petroşani.

ILEGAL ÎN ROMÂNIA

La motelul „Piaţă" din 
Petroşani a fost efectuat 
un control de rutină. Şi 
totuşi n-au lipsit surpri
zele. Una dintre ele : şe
derea ilegală în România 
a lui Sen Mustafa din Tur
cia şi a lui Carosi Renâldc 
din Italia. Pe paşaportul 
cetăţeanului turc a fost a- 
plicată şi ştampila cu in
terdicţia de a intra timp 
de doi ani în ţara noastră.

TALIIARII DE TURCI

De la Poliţia Arad. la 
Deva s-a primit o infor
maţie potrivit căreia în 
zonă a avut loc o tâlhărie, 
victima fiind legată cu 
mare sârguinţă. Nu după 
multă vreme autorii au 
fost identificaţi şi arestaţi. 
Ei se numesc Bektaş Hu- 
sein, cetăţean turc ce lu
cra la S.C. „Florida" im- 
port-export Bucureşti şi 
Gulabi Iolikurt, tot cetăţean 
turc, care locuia fără for
me legale în Câpitală. Tâl
harii circulau cu un auto
turism înmatriculat în 
Belgia.

„ASOCIAŢII" '

Un fel de asociaţie au 
făcut Ioan Puiu, gestionar, 
la magazia de utilaje a 
E.M. Livezeni şi Matei 
Preleanu, mecanic subteran 
la E.M. Albeni — Gorj. 
Doar lucrau în aceeaşi bran
şă, nu ? Viaţă prea lungă 
nu a avut această asociaţie. 
Destul însă pentru a aduce 
celor din Levezeni un pre
judiciu de o jumătate de 
milion de lei. Luau băieţii

CALEIDOSCOP SPORTIV
•  Aşa după cum s-a mai 

anunţat, azi de la ora 19, 
pe stadionul Steaua, repre
zentativa României, cu fot
balişti ce activează numai 
în ţară, întâlneşte pe cea 
a Israelului. Ieri, în regie, 
echipa de tineret olimpică 
a României, pregătită de 
antrenorul Sorin Cârţu, 
care a avut la dispoziţie 
printre alţii pe Colceag. 
Stanciu, Potocianu, Curt, 
Mutică, Ganea, Budoiu, 
Hrib, Filipescu, Călin şi 
Savu, a jucat cu echipa 
similară a Israelului. (Re
zultatul nu ne-a parvenit 
până la închiderea ediţiei).

•  La amicalul de azi de 
Pe stadionul din Ghencea, 
s-ar putea să fie prezenţi

şi selecţionerul belgian Paul 
Van Himst şi Raimond Do- 
menech, antrenorul federal 
francez, interesat pentru vi
itorul meci ce îl va juca 
echipa Franţei în compa
nia Israelului în prelimi
nariile C.M. Cât despre an
trenorul belgian, pe el îl 
priveşte jocul tricolorilor 
noştri, pentru viitoarea în
tâlnire dintre România şi 
Belgia din 13 octombrie ’93.

•  Goran Ivanisevici a 
câştigat Romanian Open 
Tennis obţinând nu mai 
puţin de 71 000 dolari. Or
ganizarea acestui turneu de 
către dl. Sever Mureşan 
pe cunoscuta arenă Pro
gresul din Bucureşti a fost

un mare succes. La semi
finale şi finale, când s-âu 
disputat cele mai frumoase 
meciuri, au fost prezente o 
seamă de personalităţi ale 
vieţii politice, artistice şi 
sportive. Printre ei dnii 
Nicolae Văcăroiu, Viorel 
Cataramă, Alexandru Mi- 
ronov, Nicolae Mărăşescu, 
dar şi Ion Ţiriac şi Uie 
Năstase — care la sosire 
au sculat tribunele în pi
cioare. Aşa simpatie mai 
rar I Să mai notăm că de 
Ia sectorul persoanelor im
portante n-au lipsit Cor
nel Dinu, Virginia Ruzici, 
Lăcătuş etc. De remarcat' 
că în acest turneu s-a afir
mat şi cuplul nostru Geor-

ge Cosac — Ciprian Po
rumb, care a ocupat locul 
II la dublu.

De acum, turneul va in
tra în marele circuit al 
tenisului de lume. De alt
fel, dl. Sever Mureşan a 
promis că în anul '1995 tur
neul de tenis de la Bucu
reşti va ajunge printre pri
mele zece din lume ! Să 
dea Dumnezeu.

•  în cadrul concursului 
internaţional de atletism de 
la Fukuoka din Japonia, 
atleta noastră Alina Asta- 
fei s-a clasat pe locul al 
doilea la săritura în înăl
ţime, cu un rezultat de 1,96 
m.

SABIN CERBU

OFICIUL JUDEŢEAN; DE CALCUL 

HUNEDOARA-DEVA

Anunţă începerea înscrierilor 
pentru o nouă serie a CURSULUI DE 
CONTABILITATE - INFORMATIZATĂ CU 
data de 20.09.1993

Durata . 6 tuni C10.1993 -04.1994)'
Susţinerea cursurilor este 

>asigurată de către lectori universitari, 
cu specializare şi atestare în noul plat} 
de conturi.

Diplomele sînt acordate de C.P.I. 
Bucureşti „şi recunoscute de Ministerul 
Ştiinţei şi Invăţămîntului. . - W i

• * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * •
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1 1j S.C. SIMIOR S.A. J

| Cu sediul în oraşul Simeria, str. Ion Cor-1 

1 vin, 28, tel. 660590, 660591. “ |

Cumpără" porumb ştiuleţi, din noua re-| 
» coltă, în condiţii avantajoase pentru vânzător*

(752)|

l%
I*
I
%

I%

! ------------------ “ ------------- !— :—
j S.C. „METALOTEX" S.A. DEVA

j SUCURSALA FLORA
%
I Cu sediul in Deva, str. 22 Decembrie, b l.l

!4* I
| Organizează în data de 1 octombrie a.e.(ţ  

| ora 10, la sediul unităţii, concurs pentru ocupa* I
j rea postului de {;
> |
| •  lucrător gestionar Ia magazinul univer-î

| sal din Haţeg, str. „Crişan", nr. 1.
*
i Condiţii: studii de specialitate.

! înscrierile se fac până la data de 28 septem-1 

j brie 1993. Informaţii suplimentare la telefon S 

I nr. 6/20714. (739)|

S.C. „CLASIC" S.R.L. DEVA
I

Vinde :
1

, îI >*!
v •  televizoare „Thomson", diagonala 55 cm|
|  •—garanţie 1 an %

* •  cuptoare microunde marca „Samsung" J
) — „Goldstar", capacităţi diferite — garanţie 6 |
* luni. J
I •  aparatură electrocasnică — marca Phi-f
| lips
* •  cafetiere — modele diferite Î
1 •  mixere simple şi mixere cu suport J
J •  robot bucătărie
I •  fier de călcat j
2 •  friteuză S
1 •  aspiratoare 
J •  grill

1
j

' APARATURĂ AUDIO

« •  combine muzicale maica „Goldstar" — J
| compact disc • * 

1 •  casete audio şi casete
\

vitleo marea Gold- S
J star. I0
I Magazinul se află pe str. Bariţiu, nr- 141

{
J (Pavilioanele ofiţerilor — în curte). Program v\1(1 rt VI

10— 1$, Tnfoi-ma*" lo (921759)

*— fcr*— *— * «— A— *— *— *— *— *— *— *— *— *— *— *— *— *— *— *— *— *--*— *— *— *— *— *-*--*-»-*-*- —  ' —  ‘ “ * * «— * • —  • —  • —  » — - »*— > • —  . —  * —  * -



VANZAR1-
cumparari

.  VÂND MOTOR ÎN 
STARE de FUNCŢIONARE 
SI CAROSERIE COM
PLETA. . AMBELE « DE 
SKODA S 100. inform.
TEL. 095/611003, DUPĂ O- 
RELK 16.00

•  Vând garsonieră, De-
Vă, gaze. bloc O 4, sc. 3, 
ap. ‘ 7. orele 14—18. _

•  S.C. „Belisima". SRL
Constanta, filiala Dr. P. 
Groza. vinde en-gros teo- 
hair 14 culori, la preţ de 
importator. Informaţii ho
tel Bihorul, nr. 099/230615. 
089/230234. (9216J3)
p Vând motor Diesel ARO. 

remorcă ARO, tel. 667450. 
său Hondol, nr. 18

(9216501
•  Vând apartament 2

câmerb, Deva, Al. Indepen
denţei. bloc AB 20, ap. 73 
(zona pieţei), preţ convena
bil. (021681)

•  Caut teren pentru con-
Jtrucţie locuinţă în Sime- 
Ida. oferte primesc zilnic, 
Intre orele 18—20, la tel. 
§60209. (921595/597)
1 •  Vând casă Brănişea, 
iona gării. Relaţii telefon 
*16533. orele 10—22.
T 021690)

•  Cumpăr apartament cu 
Ş sau 4 camere, et. 1. sau

arter. în zona împăratul 
Ţraian, tel. 627486.

(921687)
•  Vând apartament 4

camere, zonă centrală. De
va. tel. 627479. . (921713)

•  Vând ieftin apartament 
Z camere, confort redus, 
etaj I Gojdu. Tel. 615002.

(921696)
•  Vând VW Passat, ca

roserie avariată, înmatricu
lat, Sitrteria, bl. 104/14.

(921702)
. •  Vând ambelaj Trabant, 

stare bună. Tel. 629392, joi 
«Vie 18—20. (921705)

•  Vând Dacia 1310 stare 
ekceptională. Brad, tel. 
690538. după ora 15.

(921704)
•  Vând motocositoare

„Carpatina" stare de func
ţionare, preţ negociabiL Iri- 
fqrmaţii tel. 612558. Deva, 
orele 17—20. (921697)

•  Vând 6000 kg lucernă^i 
fin din lunca Dobrei Preţ 
negociabil, Lase Remus, eo- 
rriuna Burjuc, tel. 140.

(921692)
•  Vând autocamlonetă

TV raptor D 115. Deva, 
st*. Horea, nr. 124. după 
oia t â  (921698)

.* Vând urgent maşină 
îngheţată (Germania). In
firmaţii Simeria, tel. 661595 
său, 661082. (921693)

•  'S.C. Clasic Comexim 
SJt.L. Deva vinde en gros 
(h| kilogram) îmbrăcăminte 
d i , Germania. Tel. 622381.

(921695)
<0 Vând apartament 4 

eateere ultracentrali Tel. 
611577, după ora 17.

(921701)
p  Vând apartament 2 

camere zona Păltiniş şl 
autoturism ARO 10 4 x 4 ,  
22 C00 km la bord. Infor- 
măţij )a teL 724489.

(921694)
•  Vând urgent aparta-

ment 2 camere, mobilat 
cotaplet. Hunedoara, tel. 
711427. zilnic între orele 
18—19. (920295)

1 Vând fân, calitate su
perioară, în Silvaşu de Sus. 
Tei 722357. (920296)

•  Vând 10 familii al
bine, Hunedoara, M. Vi
teazul, nr. 13, bloc B 1, 
ap, 5. (920297) ‘

•  Vând ladă frigorifică, 
tip „Alimentară" VFAPC 
teL 711697, 712360. după era

20. (920299)
•  S.C. Procomserv MBM 

SRL vinde autotractor cu se
miremorcă izotermă, tip 
Roman 19—256 Turbo în 
stare foarte bună, agreai 
curse externe. Informaţii 
Deva, tel. 095/615053, 618898.

(921708)
•  Vând garsonieră con

fort I Zamfireseu. Tel. 
629875, Intre 14—22.

(921721)
•  Vând urgent garaj me

talic din tablă ondulată 
zincată demontabil, 24 mp. 
Tel. 612753. (921717)

•  Vând Audi t-00 , uşor
avariat, eventual talon. De
va, bdul Decebal, bl. 8, sc. 
A, ap. 22, (921718)

•  Vând Fiat f)una OS 
Diesel combi, fabricat 1987, 
44 000 km, închidere cen
tralizată jeamuri electrice, 
cârlig tracţiune omologat, 
stare foarte bună. Deva, 
tel. 604162, între 7,30—20,30.

(921709)
•  Vând televizor alb-

negru, canapea. Tel. 624537, 
după orele 18. (921317)

O Cumpăr apartament 
sau garsonieră parter, la 
stradă, şau ofer apartament 
et. I central, tel. 612908

(921664)
•  Vând Ard 320 IMS, 

Diesel. Certej, tel. 667228.
(921728)

•  Vând dubă Ford Tran
zit 1979, înmatriculată, 1600 
cmc. benzină, stare bună, 
motor nou, 2 200 000 lei, 
şi dubă izotermă Renault 
Trafic Diesel 1986, stare1

- foarte bună, 5 500 000 lei, 
tel. 711939, după 21.

(921729)

JiG.M ••
•  Pierdut carnet şomer 

Pe numele Oproiu Magda- 
lenâ. Se declară nul.

. (921691)
•  Pierdut legitimaţie ser

viciu pe numele Mhitescu 
Dan, eliberată de Siderur
gica S.A. Hunedoara. 1 O: 
declar nulă. (920298)

•  CHIMTEX SRL 
Simeria produce şi li
vrează antigel auto 
concentrat sau diluat ia 
cererea clientului. Se
farantează calitatea.

reţ convenabil, in
formaţii la tel, 641295, 
661244. 641569.

(921629)

de croitorie. în, data de 4 
octombria Informaţii zilnic, 
între orele 12—14, tel.

-625216. (921699)

•  Caut femeie îngrijire
copii 2 ani. Tel, 822823, 
orele 17—22. (921710)

•  Video, filmări de ca
litate, genţi video-foto, ruc
sac! foto color. TeL 613242.

(921711)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2 
camere, etaj 1, decomanda
te, proprietate, Deva, Mi
nerului, cu similar Bucu
reşti. Tel. 01/6743597.

(921677)
•  Schimb cu Deva sad 

închiriez în Hunedoara a- 
partament cu 2 camere con
fort redus — zonă cen
trală. Informaţii tel. 622348,

(921689)

COMEMORĂRI

•  Mereu în gându
rile noastre. cinstim 
memoria celui care a 
fost un bun şi blând 
sot, tată şi bunic 

NAGY LUDOVIC 
(921701)

DECESE

•  Ne despărţim cu mare 
durere de iubitul nostru 
frate, cumnat şi unchi 

COJOCARU AUREL 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace t

Fratele Mîrcea, cumnata 
Luci şi nepoţii. (921320)

•  Familia îndoliată a- 
ntinţă cu durere în suflet, 
încetarea din viaţă a celui 
care a fost un bun soţ şi 
tată

COJOCARU AUREL
Ai plecat de lângă noi 
Făr-a spune un cuvânt 
Ne-a rămas durerea-n suflet 
O cruce şi un mormânt.
Dumnezeu să-l odihnească- 
înmormântarea — joi, 23 

septembrie, la cimitirul Be- 
jan din Deva, ora 13.

Soţia şi copiii. (921319)

•  Pios omagiu şi • ne- 
ştearsă amintire regretatu
lui nostru unchi

COJOCARU AUREL
stins prematur din viaţă la 
51 ani, lăsând în urmă 
familia neconsolată. • 

Familiile Mateiu, şi Pa- 
niti. (921321)

OFERTE DE 
SERVICII |

•  S.C. MEDICAL 
PROSERV BRAD —

, cabinet obstetrică gi
necologie, str. Vână
torilor. 2, Brad, Dr.
ROŞU P. FLAVIU. a- 
medic primar O.G, A- 
SIGURA CONSULTA
ŢII ŞI INTERVENŢII 
de specialitate zilnic 
între orele 7,30—9, 17—
20.
Sâmbăta şi duminica, 
programări de la 0—
13. La cerere se face 
anestezie generală. Se 
fac şi examinări eco
grafice. (921723) -

UNIVERSITATEA SPIRU HARET 
FILIALA DEVA

Organizează concurs de admitere la :
•  FACULTATEA DE GEOGRAFIE-ISTO- 

RIE DE 5 ANI
•  COLEGIUL PEDAGOGIC DE INSTITU

TORI DE 3 ANI.
•  COLEGIUL DE COMERŢ-CONTABILI

TATE ŞI TURISM DE 3 ANI,
înscrierile se fac până Ia 29 septembrie 

1993.
Admiterea se face în zilele de 18, 25 şi 30 

septembrie 1993 şi constă din teste psihologice 
şi de aptitudini precum şi testarea cunoştinţe-, 
lor de specialitate (scris şi/sau oral) Ia disci
plinele stabilite de Ministerul învăţământului 
pentru profilurile şi specializările corespunză
toare din învăţământul superior de stat.

Informaţii suplimentare Ia secretariatul U- 
nîversităţii din Blaj, str. Dr. Vasile Suciu, nr- 
4, tel. 096/711231, (764)

INSPECTORATUL DE POLIŢIE 
AL JUDEŢULUI HUNEDOARA 

ANUNŢĂ
începând cu data de 22. 09.1993 se deschide 

Staţia de Inspecţie Tehnică Auto de pe lângă 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara.

In temeiul HG. nr. 594/02. 09. 1991 sl al 
\ Ordinului 180/15. 11. 1991 al M.I. şi nr. 172/ 

15. 02. 1991 a] Ministerului Transporturilor, 
autoturismele folosite ca taximetre, precum şi 
cele destinate învăţării conducerii vor fi supuse 
inspecţiei tehnice In staţiile subordonate MI.

Staţia funcţionează în strada Oituz, nr. 19 
A. Telefon 611250, cu program de Ia 7—15.

(761)

•  Angajez femeie ajutor
menaj. Relaţii Al. Moţilor, 
bl. P 3, ap. 12 (lângă 
ştrand). (921719)

•  Organizaţia „Medecins 
du Monde" caută de în
chiriat o casă pentru bi
rouri. Deva, tel. 613871.

(921805)
•  Filmări video de ca

litate pentru diverse ocazii. 
Deva, tel. 626265. (921703)

‘•  Clubul „Constructorul" 
Deva deschide un nou curs

DIRECŢIA DE POŞTA HUNEDOARA 
' în atenţia abonaţilor radio-tv din localită

ţile Deva şi Brad.
în conformitate cu prevederile’ HG nr. 328/ 

5. 07. 1993, abonaţii rămaşi restanţleri din tri
mestrele anterioarei “precum şi abonaţii care 
doresc să achite taxele de abonament curente 
sunt rugaţi şă se prezinte pentru achitarea Ia 
oficiile poştale Deva 1 şi Brad. j

Pentru trimestrul III 1993, termenul de a- 
chitare este până Ia data de 30. IX. 1993, în
casarea taxelor «te abonament urmând să se facă 
în cadrai programului de funcţionare al acestor 
oficii.

Se organizează acest mod de achitare având 
în vedere timpul scurt de încasare până la fi
nele trimestrului. Pentru plata taxelor de abo
nament restante se vor elibera chitanţe speci
fice-

S.C. COMSER SRL HUNEDOARA 
cu sediul în Hunedoara, b-dul Traian, nr. 49, 
vinde case de marcat Samsung cu TVA, model 
omologat.

Service garanţie şi post garanţie. , 
Relaţii la telefoanele :

095/716551 
095/716915 
095/716744 

Fax: 095/716773

R.A.G.C.L. BRAD
Licitează închirierea următoarelor spaţii co- i 

merciale: i
m Magazin mixt în Valea Arsului Brad, în *

suprafaţă de 86 mp şi anexe 12 mp. *
•  Depozit en-gros, strada A. Ianeu, nr. 38 S 

Brad, în suprafaţă de 47 mp. S
f  Atelier de reparaţii R.Tv. în Crişcior, ţ 

strada Zaranduhii (fosta coafură), în suprafaţă ţ 
de 14 mp. ţ

Licitaţia se ţine la 4 octombrie 1993, la se- i 
diut R.A.G.C.L. Brad- Informaţii la teL 651843, 1

(765) i651634.
*

FERMA SIMERIA VECHE j
Angajează forţă de muncă, zilieri, pentru I 

lucrări la recoltat culturi de toamnă. Relaţii V 
Ia telefon 660894, între orele 8—17. |

TVERSITATEA SPIRU~HARET t |

S.C. SAPRUC S.A. DEVA ?
FILIALA HUNEDOARA )

Str. Rotarilor, nr. 8 |
Scoate la licitaţie publică în ziua de 4 oc- J 

tombrie 1993, ora 10, V
•  ÎNCHIRIERE SPAŢIU COMERCIAL \ 

pentru magazin piese auto, circa 30 mp în Hu- ţ 
nedoara. (

Documentaţia şi taxa de participare de J 
10 000 lei se vor ridica şi achita la sediul din 1 

Deva. Relaţii la telefoanele 614591, 621424. \
(759) I

S.C- SAPRUC S A. DEVA 
FILIALA PETROŞANI 

Scoate la licitaţie publică in ziua de 23 sep
tembrie 1993, ora 11.

•  ÎNCHIRIERE SPAŢIU pentru producţie 
in suprafaţă de 200 mp în Petroşani;

•  ÎNCHIRIERE MIJLOACE FIXE. 
Documentaţia şi taxa de participare de

10 000 Iei se vor ridica şi achita la sediul din 
Deva. Relaţii la telefoanele 614591, 621424.

SOCIETATEA COMERCIALĂ ALFA EXIM 
S.R.L. DEVA

Vă livrează persoanelor fizice şi unităţilor 
comerciale, la cele mai avantajoase preţuri, ur- t 
mătoarele produse : }

•  Chit poliesteric cu catalizator -
•  Vopsea sintetică albă de lux
•  Vopsea sintetică de diferite culori de lux
•  Vopsea de bază *
•  Lac incolor
•  întăritor
•  întăritor şpriţ chit 4+1
•  întăritor pentru culori sintetice 20/86

. •  Diluant acrilic 2 K
•  Diluant acrilic nitro ,

I •  Şpriţ chit nitro top gri j
•  Şpriţ chit nitro top galben j
•  Şpriţ chit 4+1
•  Chit nitrlc cu catalizator
•  Chit cu fibră sticlă 1
•  Antifon 930—5 kg, 8513 mastic 999
•  Mastic 999
•  Soluţie de lipit keder parbriz 
9 Ceară sintetică
•  Vopsea de pereţi acrilică, izolantă Mdra- 

fobă. la 5 kg.
Tdate aeeste produse sunt de provenienţă 

direct* din Grecia. Pentru preţuri, informaţii 
suplimentare Ia telefon 611583, cu eomemâ'

u m f i u
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