
Orăstia - veche ctiterie a româneşti
în  cadrul adunării come

morative a ASTREI, desfă
şurate în aula Liceului 
„Aurel Vlaicu", emoţio
nante s-au dovedit luările 
de cuvânt ale ««litera din
tre vorbitori. Redăm din 
aceste intervenţii: •  „A- 
dunarea de la Orăştie se 
constituie într-o adevărată 
sărbătoare a neamului ro
mânesc. Ne bucurăm că 
după o întrerupere forţată 
(1948—1990} în anii dicta
turii comuniste, am avut 
posibilitatea să reluăm ma
nifestările ASTREI. a că
rei menire a fost şi este 
propagarea culturii in sâ
nul poporului. Asociaţia are 
acum ÎS despârţăminte în 
Transilvania, urmând să 
se deschidă tacă două Ia 
Cernăuţi şi Chişlnău".

(Conf. univ. dr. Dumitru 
Acu, preşedintele ASTREI •  
„Orăştia a devenit capitala 
spirituală a ţinutului hu- 
nedorean. Nu întâmplător, 
aici, îşi desfăşoară lucră-

silier şed al Inspectoratului 
Judeţean pentru Cultură) 
0  „înainte cu 50 de ani ne 
mai luminam încă pe băn
cile acestui liceu. „Fugit 
ireparabile tem pus!“ A-

COMEMOEAEEA A 80 1>E ANI DE LA 
ADUNAREA GENERALA A ASTREI. ŞI 

TRECEREA IN ETERNITATE A LUI 
AUREL VLAICU

rile ASTRA pentru că aid 
s-au ridicat oameni de im
portanţă covârşitoare pen
tru neamul românesc. AS
TRA este singura asocia
ţie continuatoare a unei 
mari tradiţii a poporului 
nostru, chemată să repună 
în matca firească cultura 
română". (loart Sieoe, eon-

eeastă şcoală. In care a 
învăţat şi Aurel Vlaieu, 
ne-a îndemnat să credem 
în sufletele curate şi min
ţile luminoase", (Praf. univ. 
ing. Vasile Izdrăilă, Ti
mişoara) •  „Am fost elev 
internist a l . acestui liceu. 
Tatăl meu a fost învăţă
tor în Orăştioara, iar mama 
a făcut Şcoala Civilă de

Fete a ASTREI de la Si
biu. Mi-am dat seama, 

prin «a, ce a însemnat de 
fapt ASTRA pentru edu
caţia femeile» din Transil
vania. Rolul ASTREI rămâne 
mereu viu te viaţa popo
rului nostru. Aduc din par
tea Academiei Române un 
respectuos salut participan
ţilor la această adunare ge
nerală ce se desfăşoară la 
Orăştie". (Acad. Ion Baciu, 
Univ. Oradea).

Tulburător a fost cuvân
tul dr.. Victor Şuiaga, o- 
rrsul care, la 94 de ani, 
rămâne un adevărat mo
nument viu al- spirituali
tăţii hunedorene prin tot 
ceea ce a întreprins în în- 

MINEL BODEA

(C ontinuare In pag. a 2-a)
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Comerţul sătesc io pauză de prânz
Intre 12,30 şi 14,30, marţi, 

21 am dorit să
vedem câteva magazine şi 
unităţi de alimentaţie pa- 
blică sau de prestări ser
vicii dte centrul comunei 
Pui. Parţial am reuşit. De 
ce parţial? Pentru că doar 
o parte dintre acestea erau 
deschse. Unele s-a» redes
chis în acest interval, al
toie nu, (feşi programul lor 
de lucru o presupunea.

La „Librărie", de fapt »n 
magazin mixt, un anunţ 
preciza că gestionara se a- 
flă In concediu. Alături, 
„Cofetăria" s-a deschis te  
jurul orei 14,00, când din- 
tr-o maşină s-au devcâpcte 
ceva dulciuri pentru apro
vizionarea sa. ţ a  „M&c 
rie“, prinsele 3 zile 
săptămână este închis, 
găsit în schimb deschis un 
magazin fără un nume afi
şat. Surpriza cea mare 8 
venit abia când vânzătoa- 
rea, proptită cu spatele te 
rafturi şi cu Un picior în 
tejghea, a catadicsit să ne 
spună că e magazin de „u- 
nelto agricole" Din respec
tivele unelte erau .oferite 
spre vânzare doar o legă

tu ră de târnăcoape. Ce-i 
drept şi vătraiele ori paha
rele sunt necesare, dar cre
dem că localnicii s-ar bu
cura dacă ar găsi aici şi 
alte unelte pentru a-şi lu
cra pământul sa» a-şi în 
griji animalele. E adevărat 
că seceri, alături de aMe 
articole din metal sau pro
duse chimice, se găsesc pes
te drum, te „Metalo-Cîhmi- 
ce". Aid am aflat că ma
gazinul pomenit anterior a- 
re acest profil incert pen
tru că „este luat prin coo
peraţia^ dejtonsum ş^ n a ^ i

m  m  p m * fr
lin g i

este on restaurant» fără 
clienţi la data Şi ora res
pectivă, deşi 1 
postere sexy (ca
curând goale decât ___
cate) ar fi trebuit să-i ten
teze. La acelaşi p a r t»  de 
bloc „Frizeria" era închisă, 
deşi orarul spunea contra
riul, alături, responsabila de 

VIORICA 
(Continuare in

O

. — Elev, ştim că furnicile lucrează te  ore 
pe zi. Ce concluzii tragem din aceasta?

— Că nu au sindicat...

Veşti din Bâiţa
•  NECAZURI LA M 0 -  

CORI. |n  centrul. comunei 
Bălţa, h  Uflcd nr. i ,  co
loanele de scurgere sunt

te apariamr-■ - de la
parter. Ic subsol na se 
poate descrie.

Asemenea te blocul C, 
m e so B d  A  Comatei lo
cal a  intervenit te  nenu
mărate rândur i Ia R âO C ţ 
Deva. te cea de te Brad.
La apelul primăriei sa 
răspuns. A feri tninrmjt
S un proces-ver bal. Un 

1 de angajament că „se 
va rezolva". Proces-verbal 
a  rămas»

# DRUMURILE CO
MUN®. Gropi şi hârtoape

i

pe cea mai mare parte a ! 
lor. Se înţelege că se sar- î 
culă cu maşter grete, d a r | 
şi întreţinerea drumurilor* 
trebuie făcută dte când I 
in dted. Sătenii aproape î  
că nu mal pot circula ca |  
carele. De mizerie şi praf J 
ce să mai vorbim? Sfli-s 
coză curată... I
e SĂTENII NU AUi

LEMNE. Cum bine ziceau f 
mai mulţi oameni, „cade» 
pădurea pe no* şi n-avem I 

CWese împreună de J 
dl NICO&AB POPA, 

vicepriraar,
Gh. I. NEGREA

(Continuare în 2-*>J

Ciudăţenii
De când kilowattul se 

p iteş te  cu 2» de iei, In 
mod sigur mice consuma
tor casnic şi-a pus pro
blema eliminării oricărei 
forme de risipă sau con
sum neraţional de ener
gie electrică. Când este 
vorba de spălat, gospodi
nele au trecut la lucru 
manual, fierul de călcat 
a intrat în şomaj tehnic 
iar ta  lada frigorifică; da
că o ai, ce să pui ? Pisi
ca? Nimănui nu-i mai dă 
mâna să cumpere 10—15 
Kg de came odată, „ea 
să fie ta casă". Regim de 
austeritate ea ta vreme 
de tranziţie.

Cam tot aşa se petre
ceau lucrurile şi ta fa
milia domnului Ioan Giur
giu din Deva, blocul K 6, 
apartamentul 3. Vrând o- 
mui să-şi pună ordine ta 
toate problemele casei 
înainte de a se autoexila 
la ţară ,a plătit la casie
ria F.R.E. a Renel curen

tul consumat până la o da
tă anumită, plus încă vreo 
3 kilowaţi, omul având ta 
casă ca singurii consuma
tori 2—3 becuri şi aces
tea d« putere mică. Cu
rios, într-o duminică sea
ra, la ora 9, s-a uitat ta

a  notat
a stins luminile 
culcat. Dimineaţa la 
7, când s-a trezit, a citit 
din nou contorul. Minune 
-Pe tatuneric total, ta ze
ce ore se „consumaseră” 
0,9 kW/h. „Măi, gă fie 1“ - 
şi-a zis omul şi a scos si
guranţele toate din tablou.' 
Discul contorului conti
nua să se rotească. L-a 
chemat şi pe vecinul de 
la apartamentul 1 să va
dă. A văzut şi acela şi 
s-a minunat.

Se zice că hoţul săvâr
şeşte un păcat prin fapta 
lui, dar păgubaşul o sută 
prin bănuieli. Şi totuşi...

Ciudăţenii cu contoare 
s-au mai văzut. Sunt ra
re cazurile însă ta care 
F.R.E. admite că aceste 
aparate de măsură ar pu
tea greşi. (Cum de alt
fel se întâmplă şi 1a 
Romtelecom ta cazul im
pulsiilor). Ce-ar fi, oameni 
buni, să faceţi cât mai 
mulţi această probă a 
„bunei credinţe" a con
torului de energie elec
trică pe care a făcut-o 
domnul Giurgiu? Căci 
diavolul nu face biserici.

ION CIOCLEI

„ATELIER PE PNEUMOLOGIE"

Interferenţe între 
patologia pulmonară şi 
cea cardiovasculară
în organizarea Direcţiei sanitare a judeţului Hu

nedoara, Filialei judeţene a A.M.R., Societăţii româ
ne de pneumoftiziologie şi Institutului de pneumofti- 
ziologie „M. Nasta" din Bucureşti, în perioada 30 sep
tembrie — 2 octombrie a.e., la sala de şedinţe a Spi
talului judeţean Deva are loc un interesant „Atelier 
de pneumoiogie", în cadrul căruia se prezintă o serie 
de referate şi se poartă discuţii vizând modulul „In
terferenţe între patologia pulmonară şi cea cardiovas
culară".

In cadrul acestei manifestări va conferenţia eoni. 
dr. Mim» Alexandru Bogdan, de la catedra de pneu- 
moftizîologie a U.M.F. Bucureşti şi dr. Cristian Didi- 
lescu, cercetător ştiinţific principal ia Institutul de 
pneumoftiziologie din Bucureşti, vicepreşedinte al So
cietăţii române de pneumoftiziologie.

Temele aflate pe agenda de lucru prezintă un in
teres deosebit pentru medicii din respectivele specia
lităţi. (N.T.)

Rânduieli bisericeşti 
(Trimestrul IV 1993)

•  Z U .E  U E  P O S T : a l e l e  d e  m iercu ri ş i  
Precum şi intervalul 15 noiembrie — 24 dec 
adică Postul Naşterii Donam ului.

•  NU SE FAC NUNTI: In zilele de miercuri şi 
vineri de peste an t ta  Fostul Naşterii Demnului — al 
Crăciunului (15 noiembrie — 24 decembrie) ; De la 
Naşterea Domnului până la Bobotează.

•  Cin s t ir e a  m a r t ir il o r  Revoluţiei se face
în zilele de pomenire a eroilor neamului, 
între lă —22 decembrie.

Q  „PUNTE" DE ÎNTRAJU
TORARE UMANA. Aflăm de la 
Farmacia din strada Dorobanţi 
blocul 34 — parter, dte Deva» 
că se acordă prioritate in servirea 
pensionarilor, handicapaţilor, tu
turor celor aflaţi ta suferinţă. La 
un telefon, celor care nu se pot 
deplasa — pe baza prescripţiilor 
medicului de specialitate — ii se 
asigură medicamentele de trebuin
ţă pentru : refacerea sănătăţii. Un 
mesaj la telefonul 615771 este o 
„punte" generoasă de Întrajuto
rare umană (Gh.I.N.)

Of ÎNSCRIERI îN  „PROPACT". 
La Deva se întreprind măsuri 
pentru înfiinţarea unei filiale ju
deţene a „PROPACT" — Sindi
catul Naţional ai Ţărănimii Re-, 
mâne Cei ce vor să se înscrie se 
pot adresa dîui Constantin' Au- 
neanu, Ia telefonul 6,19294, zilnic 
între orele 10—13. (Tr.B.)

© FALA GOSPODARILOR 
DIN RAD DE MORI. In cele 
488 de gospodării dte comuna 
Râu de Mori — cum ne spunea 
dl primar Ionel Munteanu — 
există, la ora actuală, 3860 bo
vine, peste 5100 ovine, 440 cai 
de muncă şa, De remarcat că 
numărul acestora este ta  conti
nuă creştere, fapt ee relevă dra
gostea oamenilor pentru anima

le, cu care se fălesc, pe bună 
dreptate. (Tr.B.)

©  ARESTAT. A fete arestat 
Vasile Lăpădat din Luncoiu de 
Jos. Nu a găsit dânsul altceva 
inai bun de făcut decât să pă
trundă prin efracţie în depozi
tul I.C.R-A. din Brad. Bunurile 
furate se ridică la 100 000 de lei. 
(V.N.)

o AU DREPTATE. Sătenii 
drn Trestia, comuna Bălţa. îşi 
cer dreptul de a primi pădurea. 
Cât li se cuvine fiecărora. După 
lege. Şi pădurea şi păşunea. Dom
nii Nicolae Popa, viceprimar. dl 
Romulus Popa. consilier, dl pri
mar Cornelia Bulz au făcut mul
te demersuri la Romsilva şi O-

colul Silvic Deva. Un domn in
giner s-a deplasat Ia faţa locu
lui ta ziua de 3 august 1993. 
Concluzia : „Mai trebuie făcut 
un studiu". Vine iama, oamenii 
nu au lemne. Ce facem cu neca
zurile sătenilor? (Gh.I.N.)

©  HOŢII Ş l  CARTOFII. A  
sosit vremea recoltării cartofilor. 
Numai eă nu recoltează numai 
cei ce au semănat. Aţj ghicit, es
te vorba de hoţi- Intre aceştia se 
află şi Valeriu Vereş şi Petru 
lanoş din Hunedoara. La 60 de 
kg ei au fost stopaţi. (V.N.)

•  MASS-MEDIA EURO
PEANA IN DEZBATERE 
LA TRENTO. tn  perioada 
30 septembrie — 2 octom
brie 1993» Ia 'Trento (Ra- 
Ba) se vor desfăşura lucră
rile Reuniunii Comisiei Per
manente VI a Adunării Re
giunilor Europei,

între participanţii de sea
mă se va afla şi dl Jordi 

•Fujoi. preşedintele susnusnî- 
tulUi organism european.

Reuniunea va dezbate o 
problematică diversă şi in
teresantă din domeniile cul
tură, educaţie, tineret, me
dii de informare, minorităţi.

La această manifestare, 
reprezentantul judeţului Hu
nedoara. dl ing. Ciprian A- 
lic, va prezenta Raportul a- 
supra mediilor de informa
re din Europa. (D,G.)



Păm ântul s t  in to a rc t la ' 

o a m tn i, pădurea mai incet
In comuna Pui aplicarea 

Legii fondului funciar îna
intează nici mai bine 
nici mai rău ca în alte lo
calităţi din jur. în  orice 
caz, se poate consemna că 
oamenii din satele Ponor, 
Galaţi şi Pui au intrat în 
posesia pământului la ca
re au dreptul, precum şi 
că în localitate acţionează 
un număr de şase topome- 
trişti veniţi de la Regia Au
tonomă a Huilei din Pe
troşani, care se străduiesc 
şi reuşesc să facă o trea
bă bună. Ca urmare a a- 
cestui din urmă fapt, în 
satele unde punerea în 
posesie s-a încheiat, nu s-au 
iscat decât câteva nemul
ţumiri şi acelea soluţionate 
cu operativitate şi corec
titudine. Referindu-ne la 
implicarea consiliului lo
cal — primar dl Traian 
Basiu, viceprimar dl Liviu 
Marian — se poate aprecia 
că aceasta este eficientă, fapt 
argumentat de următoarele 
două aspecte : •  zilnic cei 
doi domni din fruntea co
munei se află în teren.
In fiecare zi de marţi, ţa 
sediul consiliului local are 
loc o analiză operativă pe 
tema stadiului atins de a- 
plicarea Legii 18, situaţii
le': ce se ivesc drept piedici 
în înfăptuirea acesteia şi 
strategia activităţii viitoare.

Din discuţia ce am avut-o

eu dl Ianeu Vonica, şeful 
ocolului silvic, am reţinut 
că aici aplicarea Legii fon
dului funciar este întârzia
tă.

— De ce, dle inginer ? 
am întrebat.

—  Oamenii sunt mult o- 
cupaţi eu lucrările ce şe 
desfăşoară în câmp. Asta 
pe de o parte. Pe de altă 
parte, nu există concordan
ţă între ceea ce solicită con
siliile locale şi ceea ce re
levă actele.

— Cum adică ?
— Consiliile locale din 

comunele Pui şi Sălaşu de 
Sus ne-au trimis tabele cu 
un număr de oameni sta-

- bilindu-i fiecăruia câte un 
hectar de pădure, soliei- 
tându-se deci 536 ha. Or, 
din actele de care dispu
nem, cele două comune ar 
avea dreptul la 107 ha, ci
fră care a fost, de altfel, 
validată. _

— Concret, unde s-au pus 
oamenii în posesia pădurii ?

— în satele Sălaşu de 
Sus şi Fizeşti — 10 şi res
pectiv 12 . hâ. Avem posi
bilitatea să impulsionăm ac
ţiunea, dispunem de specia
lişti care să măsoare pă
durea. Ii aşteptăm pe oa
meni să vină cu acte prin 
care să-şi dovedească 
dreptul la ea.

TRAIAN BONDOR

Din dosarele poliţiei
Re c id iv is t u l

Vasile Male a poposit la 
Simeria venind tocmai de 
la Satu Mare. Specialitatea 
lui — furturile. Din cauza 
lor mai avea de făcut 970

de zile de puşcărie. Nu s-a 
învăţat minte, aşa 'că în 
staţia C.F.R. pune mâna pe 
bagajele unui călător ne
atent. A fost prins de lu
crători ai poliţiei T.F.

(Urmare din pag. I)

treaga sa viaţă şi mai 
ales ca participant direct 
la Marea Unire de la Alba 
Iulia din 1918, ca fost 
preşedinte al Despărţămân
tului Deva al ASTREI:

ridica, că dreptatea şi u- 
nitatea în ce-1 "priveşte se 
va realiza".

în după-amiaza zilei de 
sâmbătă, în aceeaşi aulă 
a Liceului „Aurel Vlaicu", 
a avut loc simpozionul de
dicat celor două evenimente 
comemorate. Au prezentat

Orăştia-veche ctitorie 
a spiritualităţii 

româneşti

„Mi-aţi făcut două mari 
bucurii invitându-mă la 
această adunare. Prima îmi 
aminteşte de legăturile mele 
cu ASTRA. Fără exagerare, 
acestea încep în 1912, când 
eram elev de liceu. Atunci 
am fost înscris ca membru 
auxiliar necotizant al AS- 
TREI. Am rămas- în ca
drul ei până în 1948, când 
ASTRA a fost desfiinţată 
abuziv de către dictatura 
comunistă. Pe rând am fost 
vicepreşedinte şi apoi pre
şedinte al despărţământului. 
Mă bucur că această Asocia
ţie s-a reînfiinţat, pentru ,pă 
în judeţul nostru au func
ţionat 12 despărţăminte. 
Fac acum un apel către 
toţi intelectualii pentru a 
reînfiinţa ASTRA în loca
lităţile lor. A doua bucu
rie se leagă de o. pioasă a- 
mintire despre Vlaicu. Era 
în 1912 când Vlaicu a zbu
rat la Orăştie. Tata m-a 
dus şi pe mine spre a-1 
vedea. Nu invenţia şi mi
nunea tehnică au făcut a- 
tunci impresie în rândul 
miilor de români prezenţi, 
ci credinţa că prin acest 
gest poporul român se va

comunicări : conf. univ. dr. 
Victor Grecu (Univ. Sibiu) 
— „ASTRA şi Unirea"; 
acad. Ion Baciu (Univ. 
Oradea) — „Iuliu Moldo- 
van, un mare savant"; mr. 
Paul Sandachi (Muzeul. A- 
viaţiei Române) — „Aurel 
Vlaicu, pionier al Aviaţiei 
române şi mondiale"; dr. 
Liviu Mărghitan (Ministe
rul Culturii) — „O pasiUne 
de o jumătate de secol"; 
conf. univ. dr. Ilie Guţan 
(Univ. Sibiu) — „Aurel 
Vlaicu în publicistica lui 
Octavian Goga"; prof. Mi
oara Tipuriţă — „Cella De- 
lavrancea şi ASTRA".

Tot cu acest prilej, în 
cadrul liceului s-au deschis 
trei expoziţii: „Orăştia, AS
TRA şi Aurel Vlaicu", 
cuprinzând tipărituri, do
cumente, aparţinând prof. 
Aurel Baciu; „Personali
tăţi orăştiene", organizată 
de cunoscutul artist plas
tic şi om de cultură Ni- 
colae Adam; o expoziţie cu 
obiecte de artă populară 
realizate de membrii cer
cului de specialitate din 
Deva, - condus de prof. 
Mircea Lase.

Comerţul sătesc in pauză de prânz
(Urmare din pag. 1) şani. Aceştia găsesc direct 

—■ ' 1 sortimentul de vopsea cău-
la „Magazinul auto mixt” tat (şi trebuie spus că se-
era în vecini la o cafea, găseau destul de multe în
Doar la „Reparaţii radio- vânzare) sau p o t. lăsa co- 
tv” er» deschis şl se lucra, menzi ce se onorează ul- 

La toate unităţile în ca- terior. 
re am putut intra şi, deci, S-a nimerit să ajungem 
culege unele informaţii, ni la Pui la orele amiezii şi 
s-a spus că sunt puţini cum- cineva ar putea spune că 
părători în general; că de era pauza de prânz. Din 
obicei aceştia vin în prima păcate senzaţia pe care am 
parte a zilei şi că printre avut-o a fost aceea că la 
ei se numără mulţi dintre fel de goale, de clienţi dar 
turiştii aflaţi în trecere prin şi de mărfuri, sunt unităţi- 
Pui. Chiar şi la „Cristal”, le amintite la oricare alt 
magazin pentru desfacerea moment al zilei sau săp- 
vopselelor aparţinând S.O. tămânii. Nu numai la Pui, 
Bârglăzan şi Bogdan S.C.S, e drept. Şi e trist eă e aşa, 
Petroşani, unde răspunsul a că oamenii nu găsesc lu- 
fost că „treaba merge bi- cruri de strictă necesitate 
ne dar se şi munceşte mult” , în localităţile lor, fiind o- 
am reţinut că majoritatea bligaţi să bată drumuri 
cumpărătorilor sunt nu din lungi la oraş spic a le pro- 
Pui ci din Deva sau Petro- cura.

Veşti din Băifa j
(Urmare din pag. I) face o dată, de două ori I
*•—— ■—* —........... pe an. Cam rar... 1

un lemn în ocol". Au drep- •  CÂND DEMOLAREA ? ţ 
tate. în 9 sate nu s-a fă- Fostul, amărâtul C.A.P. I
cut nimic în acţiunea de Sălişte avea cât de cât ?
împărţire a pădurilor. Es- grajduri, saivane, birouri, j 
te vizată încă o dată con- alte clădiri. Toate au ră- i 
ducerea Ocolului Silvic mas o paragină. S-a mai ! 
Deva. Sătenii ne spuneau furat, s-a mai distrus. Dar J 
că „domnii de la Deva au o împărţeală dreaptă nu \ 
încălzire la calorifere, dar era mai bună ? 1
noi ce facem fără lem- •  SĂTENI Şl SĂTENI. 
ne ?“ be la Poliţia locală, de )

•  DE UNDE BANI ? Un la dl plt. Dorin Lugojan, i 
pachet de ţigări este la pre- aflăm că „nu sunt pro- i 
ţul de peste 700 lei. Dar să- bleme deosebite, sătenii! 
tenii fumători ar solicita sunt oamerîi cinstiţi, re s - | 
ceva mai lesne. De unde pectă legile. Dar..." De 1 
atâţia bani ? Pe ţigări, curând în satele Hărţă- 
„Mărăşeşti", „Bucegi”, gani, Fizeş, Băiţa, unii * 
„Carpaţi” nu, mai putem cu prea mult alcool la i 
găsi ? Doar sunt româ- bord s-au încăierat,' s-au j ‘ 
neşti. lovit. Ruşinos. Sătfenii în- J

i •  BUTELII. Sătenii din tre ei? Vinovaţii au a- ţ 
i Băiţa au 1250 de butelii chitat amenzile prevăzute |
I de aragaz. Le au, le folo- legal. Dar e cinstit, e o- ?
|  sfcsc până le golesc. Cu menbs ? Noi între noi, oa- |
( altele pline schimbul se meni buni... \

COOPERATIVA DE CONSUM BRAD 
o TRADIŢIE °  CALITATE o ETICA PROFESIONALA
Unitate cu renume, în 

peisajul comercial bră- 
dean, cooperativa de con
sum din localitate apro
vizionează, în principal, cu 
produse alimentare, casni
ce, mărfuri industriale, ma
teriale de construcţii zone
le suburbane ale oraşului 
Brad — Ribiţa, Luncoi, 
Vălişoara, Săliştioara, Va
lea Bradului etc.

Pe lângă activitatea de 
comerţ, care deţine pon
derea cea mai însemnată, 
în secţiile de producţie 
ale cooperativei se creează 
o multitudine de produ
se solicitate şi apreciate 
pe piaţă de către oamenii 
zonei.

Secţiile croitorie, tâm- 
plărie, brutărie, confec
ţii metalice, monumente 
funerare, prestări servi
cii, la care se mai adau

gă reţeaua de alimentaţie 
publică — printre care 
Hanul „Cerbul", Restau
rantul „Iraţional” —, u- 
nităţi ce întregesc o car
te de vizită apreciabilă.

Indicatorii economici re
levă o activitate favora
bilă, în- dauna numeroase
lor probleme economico- 
financiare care traver
sează sistemul românesc 
— blocaj, dificultăţi în 
acoperirea cu comenzi, şo- 
mâj etc. Opt luni de la 
începutul anului 1993 au 
însemnat pentru coope
rativă brădeană o perioa
dă de bilanţ pozitiv, de- 
păşindu-se cu 2D la sută 
programele. 31 de milioa
ne de lei este un început 
promiţător pentru - pro
ducţia proprie, ţinând cont 
că nu aii fost puţine pe
rioadele dificile în une

Restauranţui „Naţional" din Brad — servicii de 
calitate, accesibilitate — un local plăcut pentru tim
pul dumneavoastră liber !

le secţii — lipsa tempo
rară a comenzilor pentru 
planul de producţie.

Din discuţia. CU dna 
ELENA DOŢ,; contabil şef, 
am reţinut că, pentru li
nul 1993, s-a reuşit aco
perirea cu contracte care 
să elimine discontinuită
ţile în'producţie, iar peste j 
puţin timp, în luna oc
tombrie — opina - interlo
cutoarea noastră — vor 
avea loc contractări la 
Centrocoop. pentru anul 
viitor, moment prin care 
se speră să se asigure lu
crările pentru secţiile de ■ 
producţie. De altfel, la « 
Bucureşti, cooperativa se | 
va prezenta cu mai mul- J 
te produse — scurte din l 
fâş —, desigur cu speran- I 
ţa unor posibile relaţii cu > 
exteriorul. I

Dincolo de numeroasele î 
fenomene anacronice din I 
economie — blocaj econo- ? 
mic şi financiar, creşte- |  
rea aberantă a preţurilor, * 
cheltuielile mări .cu ener- I 
gia, combustibilul şi apa * 
—.adaosul comercial nu I 
depăşeşte 30 la sută, Iu- J 
cru care dă accesibilitate » 
pe piaţă a produselor o- I 
ferite cumpărătorului de J 
către Cooperativa de Con- |  
sum Brad. Strădaniile zii- » 
nice pentru calitate, corn- |  
petitivitate şi eficienţă, ră- * 
mân o grijă permanentă |  
pentru şi în folosul lo- ! 
calnicilor. |

“«•ne 91 luuuuiu;
■   " — —  » » dSB&ss' m mmm m m m r a ammm a — irr a

Oferta noastră
•  CROITORIE: scurte din fâş pentru 

copii şl adulţi, lenjerie de pat, echipamen
te de protecţie — salopete, halate de doc ;

•  TÂMPLA 'ti IE: mobilier comercial, 
lambriuri, mobilă de bucătărie şi sufrage
rie, mese, scaune;

•  CONFECŢII METALICE: garduri, 
terase, porţi din metal, chioşcuri pentru 
diverse activităţi;

•  BRUTĂRIE; pâine de casă şi specia
lităţi la comandă;

•  PRESTĂRI SERVICII: zidărie, zu
grăveli interioare si exterioare;

•  MONUMENTE FUNERARE: cruci 
din marmură cu material propriu sau al 
solicitantului.

Pentru orice relaţii suplimentare vă pu
teţi adresa la telefoanele 651477, 651872 
sau la sediul cooperativei, din strada Ho
rea, nr. 12 !

Certificate 
de

CORNEL POENAR *- m .  mm. .  mm •  m-, *

apreciere
Petru Vasiu, Floa

rea Adaş, Viorica 
Târcuş, Felicia I- 

. greţ, Sofia Ioniţă, 
Miron Ivănuţ, Ele
na Nath, Ioan Boga- 
ru, Serafim Maciu 
sunt doar câteva nu
me de care se leagă 
viaţa şi activitatea 

Cooperativei de Con
sum Brad.

Oameni ale căror 
rezultate reprezintă 
un exemplu meri
toriu.



Hăşdat, sat aparţinând 
municipiului Hunedoara. 
Prima atestare a localităţii 
datează din 1333. In ce 
priveşte provenienţa topo
nimului s-a propus ma
ghiarul hasadat, hasadek 
„crăpătură", „văgăună”, deşi 
valea pe care se află sa
tul nu prezintă asemenea 
aspecte. De asemenea, s-a 
susţinut că numele satului 
ar proveni de la germanul 
Vorstadt. (R. Popa, La în
ceputurile evului mediu ro
mânesc. Ţara Haţegului, Bu
cureşti, i988). După păre
rea noastră, denumirea lo
calităţii redă numele de 
familie Hăşdat, derivat cu 
sufixul -d plus sufixul pro
venit românesc -at de la 
tema Has- (să se compare 
Muşat, Orlat, Buscatu etc. 
în I. Pătruţ, Onomastică ro
mânească, Bucureşti, 1980). 
De menţionat că pe terito
riul satului există toponi-

Nume vechi de sate 
hunedoreiie

mul Valea Hăşdăelu şi că 
în 1912 satul era locuit de 
familiile româneşti Lup, Ta- 
labâ, Muntean, Columban, 
Herban, Suciu, Toma, Fren- 
ţoni, Budiu, Chinciu, Po- 
ienar, Stanciu, Grancea, Bă- 
ţălan, Chiţidean, Popovioi, 
Gostian, Danciu, Chirca, 
Jurca, Gârlit, Cănija, Cos
ta, Iojesc, Ştefănesc şi 
Stănculea (‘Arhivele statu
lui. filiala Deva, fond : O- 
COTA).

Zlaşti, localitate compo' 
nentă a-municipiului Hu
nedoara. Situată pe valea 
Zlaşti, afluent al râului Cer- 
na, aşezarea fiinţă ca obş
te sătească înainte de sfâr
şitul primului mileniu. Pe 
lângă agricultură şi creş-

j C O N V O C A R E  j

I ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR DIN \ 
\ DECEMBRIE 1989 \

\ din Deva, convoacă toţi membrii la adunarea ) 
' generală extraordinară^ ce va avea loc joi, 30 ’

-09. 1993, orele 18, la sediul asociaţiei.

terea vitelor, populaţia sa
tului continuă străvechea 
îndeletnicire a exploatării 
minereului de fier, cupto
rul de redus minereu aflat 
la Ghelari şi datat în se
colul al IX-lea fiind, desi
gur, numai una dintre măr
turii că întreaga zonă _ â 
Pădurenilor. păstrează ves
tigii materiale ale meşteşu
gului obţinerii fierului prin 
reducere, din perioada post- 
romană până în evul me
diu. In acest sens, un do
cument din 1377 menţionea
ză amplasarea moşiei Zlaşti 
lângă o topitorie de fier. 
Obţinerea aurului prin spă
larea nisipului din -râul 
Zlaşti constituia, de aseme
nea, o ocupaţie tradiţiona
lă a localnicilor români, 
perpetuată în evul mediu, 
când documente din sec. al 
XVI-lea atestă cantitatea 
de aur extras din valea 
Zlaşti şi veniturile anuale 
ale domeniului cetăţii Hu
nedoara de pe urma mun
cii ţăranilor iobagi. Omo
genă, la începuturile sale, 
obştea românilor din Zlaşti 
suferă modificări prin apa
riţia instituţiei cnezatului

de sat, fiind inclusă în- sec. 
al XlII-lea în cnezatul de 
vale al Cernei, aservit fa
miliei cneziale de la Po
peşti, localitate pe Valea 
Almăsului, afluent al Cer
nei. în 1482, Zlaşti , este 
menţionat printre satele a- 
parţinătoare domeniului Hu
nedoara cu un număr de 
13 iobagi, în anii de înce
put ai secolului al XVI- 
lea. Totodată, un document 
datat în jurul anului 1512 
atestă existenţa în sat a 
cinci cnezi, urmaşi ai ce
lor din vremuri anterioare 
aservirii obştii de către re
galitatea maghiară. Radu 
Popa susţine că sinonimul 
Zlaşti — iar de la el şi nu
mele satului — se explică 
din slavul Zlato (-„aur"), a- 
ceasta fiind o dovadă a 
exploatării aurului din ni
sipul râului încă înainte de 
sec. al XlV-lea. După pă. 
rerea noastră, toponimul 
Zlaşji poate reprezenta plu
ralul numelui de persoană 
Zlat (Zlatea, Zlaşti). (Dic
ţionar al numelor de fa
milie româneşti, Bucureşti,' 
1983). în acest sens este 
menţionat că în zonă exis
tă antroponimul Zlătior, 
derivat cu sufixul diminu
tival -or, de la unul din 
numele menţionate.

Dr. MIRCEA VALEA

LA AEROCLUBUL 
‘ DEVA

Sâmbătă, 25 septembrie, într-o splendidă zi de 
toamnă, fotoreporterul nostru, Pavel Laza, s-a aflat 
în mijlocul membrilor Aeroclubului „Dacia" Deva, 
pentru a asista la proba de zbor din cadrul breve

tării unui nou lot de planorişti sportivi. Publicăm 
mai jos câteva imagini surprinse cu acest prilej.

- Ultimele instruc

ţiuni înaintea înce

perii probei de zbor 

cu noul. lot de pla

norişti sportivi.

Cetatea Devei — 

vedere aeriană de la 

aproximativ 800 m 

altitudine.
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Comandantul Ae

roclubului „DACIA" 

Deva, di ADEL ŞTEF, 

îşi atrage cu mult 

tact viitorii posibili c- 

levi.

I

Azi, şi echipele noastre mai sunt 

angajate în Gupele europene
Bine ar fi să fim contrazişi în acest titlu, dar 

nu prea avem de ce să credem că în'afara Univer
sităţii Craiova, celelalte echipe angajate în Cupele 
europene ar avea şanse să-şi depăşească condiţiile 
şi să se califice mai departe. Cagliari are nevoie 
de o victorie'la limită în meciul cu Dinamo şi este 
calificată. Sigur, Dinamo a învins în ultima etapă pe 
Rapid (a cărui formă sportivă ne face şi mai pesi
mişti pentru returul său cu Inter), dar italienii nu 
s.e pot compara, la oră actuală, cu giuleştenii... Steaua 
poate face o partidă bună la Lublijana (unde se dis
pută partida cu Croaţia. Zagreb), dar nu în .aşa fel - 
încât să „întoarcă" rezultatul din tur (1—2). Gloria k 
Bistriţa (în ciuda administrării unui 3—1 Farului în » 
etapa de campionat), e greu să credem că va izbuti 
mai mult decât pe teren propriu. Insă balonul e 
rotund ! Bucuria noastră ar fi cu atât mai mare,- da
că una dintre formaţiile Steaua, Dinamo, Gloria Bis
triţa sau- Rapid ar reuşi înfăptuirea VISULUI de 
calificare. Fiindcă speranţa numită CERTITUDINE 
este doar Universitatea Craiova. Deci, la radio o să 
auzim de bine! Televiziunea transmite meciul de 
azi, dintre Rapid — Inter, începând de la ora I9v 
(S.C.)

în Campionatul şcolar de" juniori la  baschet |

C.S.Ş. DEVA  — C.S. VIITORUL PITEŞTI 
70 — 56

Juniorii din formaţia de van, Soman, Iancu, Mihu. 
baschet de la Clubul Şco- După cum "ne declara 
Iar Sportiv Deva, ce par- cunoscutul antrenor, din»' 
ticipă în Campionatul şco- lot mai fac pârte 7 spor- k  
Iar de baschet, seria a Il-a, tivi de perspectivă în vâr- Ş 
au păşit cu dreptul în- stă de 15—16 ani şi o în ă l-f 
tâlnind pe Clubul sportiv ţime între 1,85—1,95 : *
Viitorul Piteşti. Tinerii Marcu, Trifu, Pahoni, Faur, t- 
deveni şi-au adjudecat Ştefan. Cu migală şi com -l 
victoria cu scorul de 70 petenţă din partea antre-§ 
—56. Iată formaţia pre- norului şi multă muncă 1 
zentată de antrenorul prof. transpiraţie din partea 2 
Safar Csaba: Stângă. acestor minunaţi tineri, |  
7 nita„ «„«o i- t p, vor creşte noi talente în* 

oltan Safar, Costaş, Fio- baschetul nostru m ascu-|

I%I*
|  rescu, Ursu, Rad, Moldo- lin. (S.C.) 
*I J U D O

ETAPA JUDEŢEANĂ DIN CADRUL 
CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE " i  
TINERET BĂIEŢI ŞI SPERANŢE FETE \

80 de tineri judoka, fe- în formă judoka, campioni t  
te şi băieţi, s-au aliniat judeţeni pe anul 1993 : î ‘ 
sâmbăta trecută în sala FETE: categ. 48 kg —Iii
C.S.S. Deva, la startul,în- Dana Puşcaş; 52 kg _ţi
trecerilor judeţene din Gianina Solomon ; 56 kg i | 
cadrul Campionatului re- — Roxana Păcurar, toate f  
publican de tineret bă- trei de la C.SS Deva'Si 
ieţi Ş i speranţe fete, un- 61 kg — Cristina Sandii 1I . . . _ _ _ _

* de la finalul unor întâi----- Jiul Petrila ; 66 kg _ î
I «iri viu disputate au fost Sanda Lupulescu _fLupulescu

.... — ------ — va ; 72kg — P e - i
deţeni pe anul 1993. De tronela Puscaşu — J iu l!
reţinut impresia bună pe Petrila; + ’72 kg _ Ja-V
care au lăsat-o îndeosebi na Cost’ea — C.S.S. Deva. I

BÂIEŢI: categ. 60 kg 
— Alin Andrioni — H a-II 
ţeg ; 65 kg — Dănuţ Pron-J 
ţoiu — Haţeg, ambii de |]  
la C.S.S. Deva ; 71 kg —fi! 
Valentin Achim — Moca- i ,  
’nica Orăstie ; 78 kg —1 

Haţeg — *

desemnaţi campionii ju- C.S.S. Deva*; 72kg — P e -2

sportivii de la C.S.S. De
va şi Jiul Petrila, care, 
împreună cu reprezentan
ţii secţiilor Haţeg — ale 
C.S.S. Deva şi« Mecanica 
Orăstie vor continua • să 
apere prestigiul judo-ului
hunedorean la etapa de Pavel Grecu, xxc.ţCg _ £ 
zonă din' 1—3 octombrie C.S.S. Deva. |f
de la Alba Iulia. Dar ia- prof. MIRCEA SARBU 
tă pe cei mai buni şi mai colaborator

CU AUTOBUZUL LA „CARITAS * j
O altă bună iniţiativă luată de conducerea S.G. 

„Coratrans" S.A. Deva : pentru cei ce doresc să a- 
jungă la „Caritas" Cluj, la ora 8,00 pleacă din Au
togara Deva un autobuz elegant. Opreşte în Cluj 
la toate casele la care dumneavoastră doriţi să d e 
puneţi, sau să vă scoateţi sumele cuvenite ; Sala spor
turilor, Institutul minier. Autobază. Autobuzul plea
că din Cluj, trecând pe la staţiile mai sus amintite, 
la ora 16.(Gh.I.N.)

) ' CASA DE CULTURA CÂLAN 
\ Organizează Şcoala Sanitară Postliceală 

„Carol Davilla“.
® Secţia asistent generalist, cu durata de 

3 arii.
Relaţii suplimentare la şerpui unităţii, tel.

095/730601.
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COTIDIANUL „CUVÂNTUL LIBER" 
ZIAR CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT

Aduce la cunoştinţa tuturor agenţilor eco
nomici cu capital de stat sau privat că, înce
pând cu data de 1 octombrie 1993, plata anun
ţurilor de publicitate se face în felul următor : 

. •  cu comandă fermă, însoţită de dispoziţie 
de plată vizată de banca la care au contul;

•  cu CEC de decontare ;
•  eu numerar.
S.C. BELISIMA S.R.L. CONSTANŢA 

FILIALA DR. P. GROZA - -
HUNEDOARA — BIHOR, 109 Km DEVA

Vinde en gros MOHAIR 11 CULORI, te 
preţ de importator.

Informaţii la te l 99230234 (Hotei Bihorul), 
©9330015; (921785)

S.C. „LEGUME FRUCTE" S.A. BRAD 
cu sediul în oraşul Brad, str. 'Avram lancu, nr* 54

Organizează prin licitafie publică, în fiecare 
zi de joi, a fiecărei săptămâni, începând cu data 
de 7JC.1993, ora 10, pentru următoarele:

•  închirieri spaţii depozitare
•  autodubă SR 113
O autocamion R8 135 — 2 buc-
•  remorci autobasculante — 3 buc.
•  cântare a 10 kg, 20 kg şi 500 kg
•  box pa le ţi din lemn
Documentaţia şi taxa de participare de 10 la 

Sută din val. licitată se face la sediul unităţii.
Relaţii la telefoanele nr. 650739, 651530.

(921787)

FILIALA SILVICA DEVA 
j Aduce la cunoştinţa agenţilor economici au- 
i torizaţi că scoate la licitaţie masă lemnoasă 
/  pentru exploatare la ocoalele silvice Geoagiu, 
î Deva, Baia de Criş şţ Brad.
* Licitaţia va avea loc la sediul filialei silvi

ce, str. Andrei Şaguna, nr. 1, Deva, ora 11, în 
datele d e :

•  vineri, 1.10.1993, pentru masa lemnoasă 
din ocoalele silvice Geoagiu Şi Deva.

•  vineri, 8.10.1993, pentru masa lemnoasă 
din ocoalele silvice Baia de Criş şl Brad- |

Pot participa la licitaţie agenţii economici \ 
tare nu au datorii faţă de filiala silvică. ţ

Relaţii suplimentare se pot obţine de ia 
filiala silvică Deva, telefon 616020, respectiv 
Ocolul silvic Geoagiu, telefon 648151, Ocolul 
Silvic Deva, telefon 611569, Ocolul silvic Baia 
«te Criş, telefon 122 si Ocolul silvic Brad, te- 
lelea 650882. (CEC)

S.C MEMORII SERVICE &RX. 
bdul libertăţii, nr. 2, Hunedoara, 

teUfax 095-716501
O livrează toată gama de copiatoare Ca-.

eon.
#  Preia în service copiatoarele Canea de

ja existente la utilizatori pe raza judeţelor Hu
nedoara şi Alba 

l  9  Asigură piese de schimb si consumabile 
Canon, ____________________ (921789)

fjyfc AGROMEC S.A- BAIA DE CREŞ 
JUDEŢUL HUNEDOARA

Organizează licitaţie în ziua de 15 octom
brie 1993, ora 10, şi apoi în fiecare zi de vineri, 
pană la epuizarea stocurilor la următoarele u- 
JMlaje propuse pentru vânzare : tractoare, plu
guri P2V, grape stelate, maşină de curăţat pă
şuni, maşină plantat cartofi, combină furaje E- 
28L tăvălug inelar, Ifron 204 D, semănătoare 
SUP 29, MIG-6, MA-3,5, maşini scos cartofi, 
MET-1200, şasiuri remorci şi clădire atelier me
canic sat Lunca.

Taxa de participare este de 2000 le*.
înscrierile Ia licitaţie se fac cu 3 zile I- 

nainte cu depunerea a 10 sută din valoarea «- 
Blajului solicitat.

Informaţii la telefon 107, Baia de Cris.
(921784)

- SOCIETATEA ROMCAMICN S.A. DEVA 
Anunţă intenţia de majorare a tarifelor de 

transport si prestaţii servicii, începând cu 1. 
W. 1993, ca urmare a creşterii preţurilor la piese, 
materiale, anvelope şi carburanţi. (779)

•  La mulţi ani dragului
nostru tată şi bunic Scurt 
Ioan *■* -Zlaşti. îi urează 
Mia, Florin, Ramiro şi Mi
za. (921186)
 ̂ •  Vând TV 12 izotermă. 

Preţ convenabil. TeL 618078.
•  Vând apartament două 

camere în valută. Deva. 
tel. 614003, sau 616176

(921867)
•  Cumpăr forînţi 11 iei.

Deva, tel. 622685. (921864)
•  Vând pui Teckel sâr- 

mos. Tel. 0956/22141.
(921873)

•  Vând chioşc aluminiu
4/4 absolut n$>u, Oitcit Club. 
VW Golf Diesel cameră 
video Canon. TeL 714316, 
între orele 19—23,- 713861. 
orele 8—10. (921167)

.*  Vând borhot prune 
110 Zei/litru, TeL 611951.

(921876)
•  Vând Dacia 1300 eu

elemente 1310. an de fabri
caţie 1977, stare perfectă: 
vând aripi stânga, dreapta, 
mască faţă, noi, cumpăr 
certificat de Înmatriculare 
Dacia 1300 sau Dacia 1310. 
Tel. 720201. (921877)

•  Vând Opel Kadett Ca-
ravan şi pavilion apicol din 
aluminiu pentru 60 fa

milii, preţuri convenabile. 
Tel. 735263. (921880)

•  Vând cazan de fiert
ţuică. Simeria, A. lancu, > 
bl. 7/44. (921923)

•  Vând boilere gaz, în
călzire centrală şi apă cal
dă. Informaţii telefon 0957/ 
24797. (921332)

•  Vând -presă cărămidă 
nouă, 10 000 hucăţi/zi, ga
ranţie un an. Relaţii la tel. 
647097, între orele 7—18.

(921891)
•  Vând fân, preţ nego

ciabil. Brănişca, nr. 190 
(Berindei). (921894)

•  Vând apartament două 
camere parter, Al. Moţilor, 
lângă Centrofârm. Telefon 
617298, intre orele 9—19.

(921904)
•  Vând butelie cu ara

gaz. Informaţii tel. 620957.
(săi m y

•  Vând Opel Ascona, ne-
înmatriculabil, pentru pie
se de schimb, 500 DM. Tel. 
615080. (921897)

•  Vând urgent tractor
U-J010 sau cabină tip nou. 
Deva te t 613777, după ora 
19. (921905)

•  Vând caroserie VW
Bus şi piese model 1982 
TeL 622466. (921906)

•  Vând prelată remorcă 
4x 4  m. tel, -625234. (921869)

•  Vând bibliotecă, cana
pea . Tel. 620345. (921861)

•  Vând loc de casă. gră
dină, pomi fructiferi. 500 
mp. Deva, str. Călugăreai, 
37, tel. 613844, orele 17—20.

(921808)
•  Vând urgent aparta

ment tref camere- Simeria 
sau scb|mb cu apartament 
3 sau 2 camere Deva (ex
clus Micro). Informaţii tel. 
620820, interior 167, zilnic 
orele 7—15. (921866)

•  Vând dovleci. Deva,
tel. 623040. (921881)

•  Vând urgent tractor 
U 530 S, preţ avantajos, vi
zibil str. N. Grigorescu. nr.
3 (spre abator). Informaţii 
tel. 613560, între orele 20— 
23. (921924)

•  Cumpăr teren eu Ieşi
re la DJE. 68. Tel. 611261, 
611868. (92192Î)

a  Vând apartament două 
camere, bl. 31 A/14, Emî- 
neseu, Deva. (921920)

•  Vând apartament două- 
camere. Hunedoara, str. 
Ştrandului, 1. Tel. 714705.

(921172)
•  Vând Opel Ascona B

1978, înmatriculat, stare 
foarte bună. Tel. 714070.

(921175)
•  Vând casă particula

ră cu gaz, apă şi grădină, 
preţ convenabil. Reiaţii 
Hunedoara, str. General 
Magheru, nr. 28, cartier Gh. 
Apostol. (921177)

•  Vând Oltcit-Club, pie
se franţuzeşti, stare perfec
tă. Tel. 721015, după ora 16.

(921178)
•  Vând garsonieră con

fort I, OM. Informaţii Hu
nedoara, str. Dr. P. G'roza, 
25. (921179)

»  Vând Dacia 1300, bună. 
Hunedoara, te i 713841, du
pă ora 16. (921183)

•  Vând Audi 80 .neînma- 
triculat, stare excelentă. In
formaţii tel. 717289.

(921187)
•  Vând două tone mare 

pentru ţuică. Marina Ni- 
colae — cătun Greleşti, nr. 
161; Hărţăgani — Băita.

(92Î842)
•  Vând garsonieră gaze. 

Deva, Gojdu, bloc 04, se, 
3, ap. 7, orele 14—18.

- (921914)
•  Vând garsonieră con

fort I, et. 3, Micro 2, O- 
răştie, urgent. Informaţii 
str. Pricazului, nr. 28, ap. 
22, Orăştie. (921889)

•  Vând mobilă cameră
de zi şi comodă colţar. Tel. 
.625606. (921888)

•  Vând Dacia 1300, sta
re bună. Tel. 642427, între 
orele 16—20. (921887)

' •  Vând Opel Rekord. Tel.
618877 sau str. A. Vlaicu, 
fam. Mateş. (921886)

•  Vând Dacia 1100 şi pă-
tuţ din lemn pentru co
pil. Informaţii Deva, tel. 

,618216. (921885) ,
•  Vând urgent en gros 

cartofi. Relaţii tel. 668104.
(921908)

•  Vând Dacia 1100 stare 
bună, preţ convenabil. Caut 
femeie Îngrijire fetiţă un 
an şi trei luni, la domici
liul meu. Tel. 618264.

(921909)
•  Vând Fiat Turbo Die

sel înmatriculat, uşor ava
riat. Tel. 816023. (921910)

•  Vând convenabil Da
cia 1300 lovită, stare func
ţionare .TeL'616472.

(9219111
•  Vând* Fiat Ritm» D ie»

seL convenabil sau schimb 
cu Dacia 1300. Informaţii 
629254. (921913)

•  Vând garsonieră con
fort I, ştr. Cloşca, bl. 17, 
et. 2, an. 9, localitatea Si
meria. Relaţii {a domiciliu.

(92192£ţ
a  Vând tractor 445 eu 

remorcă, stare perfectă. 
Corn. Băcia, str. Principa
lă, nr. 250 sau la Stâna 
Băcîa. (921915)

•  Vând 40 ari arabil în
Orăştie. Informaţii Deva, 
tel. 620062. (921918)

•  Vând motor Dacia 1300,
complet, plus piese schimb 
pentru reparaţie capitală. 
Tel. 611017. (921927)

•  Pensionară, caut copil 
spre îngrijire, orice vârstă 
Informaţii tel. 716926.

(921174)
•  SC Cristiro Com SRL 

Deva anunţă intenţia de 
majorare a adaosului co
mercial Începând cu data 
de 1 octombrie 1993.

(921925)
•  S.C. Prest Serv. Cri

zantema S.R.L. Simeria a- 
nunţă intenţia de majorare 
a preţurilor la transport 
gunoi, începând cu data de 
1 octombrie 1993, datorită" 
majorării preţurilor la com
bustibil şi piese auto.

(921875)
•  Schimb apartament 2

camere cu trei sau patru 
camere, plus difererftă. De
va, teL 619428. (921926)

•  Asociaţia familială Dia-
na din Turdaş şi-a extins 
obiectul de activitate cu 
creştere şi îngrăşare de a- 
nimale, comercializare a- 
nimale vii şi produse din 
carne, producere şi comer
cializare produse de pani
ficaţie, patiserie, cofetărie, 
comercializare produse a- 
litnentare, preambalate, in
dustriale, indigene şi din 
import, organizare de ţu- 
rism. cazare. întreţinere au
to. Activitatea se va desfă
şura in târguri şi pieţe din 
ţară. : r (921884)

•  Pierdut ştampilă ro
tundă, aparţinând S.C. An- - 
donie — Niculescu S.N.C. 
Deva, cu sediul In Deva, 
str. A. Vlaicu, nr. 45. Se 
declară nulă. (921895)

•  Pierdut 15 chitanţe eli
berate de „Caritas" Braşov, 
Filiala Cluj la 26 sept. 1993, 
pe numele Buha Măria din 
Deva. Se declară nule. 1

(921906)
•  Caut apartament sau 

garsonieră de închiriat, ex
clus Micro. Tel. 624613.

(921898)
•  Căutăm apartament 2

camera sau garsonieră pen
tru închiriere. Sunaţi la 
tel. 617334, între orele 18 
—21. (921893)

•  S.C. Croilux S.R.L De
va angajează urgent con
tabil permanent sau cu ju
mătate de normă. Relaţii 
tei, 613165. (921902)

•  Clubul „Constructorul"
Deva deschide un nou curs 
de croitorie in data de 4 
octombrie, ora 16» Informa
ţii te l 625216, zilnic orele 
12—14. ' (921903)

•  Firma „Flora" din Ger
mania mijloceşte căsătorii: 
femei din România (până 
la 30 ani) cu bărbaţi din 
Germania. Informaţii tn 
scris, la Popa Gheorghe, 
Cugir, str. Razelor, nr. 25, 
sc. A, jud. Alba — 2566.

(921912)
•  Soţia Mariana şi fiica 

Adina anunţă cu durere 
dispariţia dragului lor 
ANDRIŢOIU GHEORGHR, 
la numai 42 ani.

Te vom păstra mereu în 
sufletele noastre îndurera
te. (921334)

•  Colegii de la „Flo- 
ricon" SA Deva sunt 
alături de colega lor 
Lugojan Doina, la grea
ua suferinţă pricinuită 
de moartea mamei. 
Condoleanţe întregii 
familii. (921901)

■ •  Soţia Bincă Mi- 
nodora anunţă cu pro
fundă durere şi triste
ţe dispariţia fulgeră
toare a iubitului ei soţ 

MARIN DIN CA 
Înmormântarea, joi, 30 
septembrie^ 1993, ora 
14, la Cimitirul din 
Dobra. (921907)

•  Salariaţii S.C. A- 
gromec S.A. Deva, pro
fund îndureraţi de dis
pariţia fostului conta
bil şef .

MARIN DINCA 
transmit sincere con
doleanţe soţiei îndure- 
tate. ’ (921917)

•  Vecinii din scara 
blocului sunt alături de 
doamna Dincă Minodo- 
ra la greaua pierdere 
suferită prin decesul 
celui care a fost un om 
deosebit

MARIN DINCA 
pe care nu-1 vom uita 
niciodată. Sincere con
doleanţe familiei în
durerate. (921907)

•  Soarta nemiloasă 
a răpit fulgerător din
tre noi pe minunatul 
nostru coleg

GHŞrtRGtfle.
ANDRIŢOIU 

în vârstă de numa} 42 
de ani.

Pustiul lăsat de ti
ne în sufletele noastre 
nu poate fi cuprins în 
cuvinte. Dumnezeu să 
aibă in paza sa sufle
tul tău tânăr. Cole
gii de la Garda Finan
ciară Hunedoara — 
Deva.
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