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0 noul indexare, inci o iluzie
De mult scăpate de sub control de către guvern 

(cine altul le-ar fi putut pune frână?), preţurile urcă 
fără oprire. Ca urmare, inflaţia creşte, nivelul de trai 
scade, gradul de sărăcie se accentuează. Şi, negăsind 
instrumente mai dinamice şi mai eficiente pentru sto
parea sau măcar limitarea acestor fenomene dure ale 
tranziţiei la economia de piaţă, dl Guvern se agaţă 
din nou_ de Un fir salvator (crede el) şi face o nouă 
indexare (a 19-a de când a fost „inventată" şi a şaptea 
din acest an).

Nici de data aceasta n-a fost uşor să se stabilească 
procentele indexării, deoarece sindicatele s-au ţinut 
tare pe poziţie (şi pe bună dreptate). Insă de unde 
nu-i... Ca urmare, de la 1 octombrie a.c„ creşterile la 
punga cetăţeanului vor fi următoarele: pentru socie
tăţile comerciale şi regiile autonome, o indexare a  
salariilor cu 17,8 la sută, iar pentru instituţiile buge
tare cu 22,2 la sută (In mod logic şi necesar, pentru 
micşorarea diferenţelor de venituri dintre salariaţii din 
respectivele domenii de activitate). Totodată, salariul 
minim brut pe ţară (de 30 000 de lei, nemodificat de 
la 1 mai a.c.) a fost stabilit la 40 200 de lei/lună, cu 
obligaţia tuturor agenţilor economici de a-1 asigura 
fiecărui angajat, iar fondul de salarii pentru care nu 
se aplică impozitarea suplimentară se majorează ou 
16254 de lei. .

Pentru pensionarii cu limită de vârstă şi vechime 
integrată, indexarea este de 30 la sută, iar pentru 
cei cu vechime incompletă, de 25 la sută. A fost ma
jorată şi alocaţia de stat pentru copii, fiind acum de 
4150 de lei/lună, s-au suplimentat şi bursele pentru 
elevi şi studenţi (9700 de lei/lună bursa obişnuită şi 
2 900 de lei bursa de merit — pentru elevi, respectiv 
23 600 de lei lunar bursa de studiu, 27100 de lei bursa 
de merit şi 21200 de lei bursa socială — pentru stu
denţi), precum şi altg ajutoare socialei ’ '

DUMITRU GIIEONEA
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Cncars de frumuseţe
Actuala formă de organizare a concursului de 

frumuseţe Miss România — Univers presupune reali
zarea preselecţiei In fiecare judeţ, urmând ca fetele 
selecţionate de jurii să participe la cele 3 prefinale 
pe zone. Pentru judeţul nostru preselecţia a fost găz
duită vineri, 5 noiembrie, de Studioul de Televiziune 
Deva. Dar, din păcate, au fost prezente doar două 
domnişoare din Hunedoara, aşa încât se va mai or
ganiza o preselecţie, joi, 11 noiembrie ah., ora J7, la 
sediul Studioului de Televiziune Deva (Casa de Cultură).

Sunt aşteptate domnişoare între 17—24 de ani, cu 
înălţimea de peste 1,70 m. Elementele avute în vedera 
de juriu la preselecţie sim t: prezenţă, zâmbet, dia
log. Concursul. se desfăşoară sub semnul seriozităţii 
şi al respectului de sine. Şi, bineînţeles, al frumuseţii.
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V 10 NOIEMBRIE
I
! •  Au trecut 313 z ile |
I din an ; au mâi rămas*' 
*52; |

I •  1508. Meşterul tipO-1  
î graf MACARIE tipăreş-1 
|  te la Mănăstirea Dealul *
* Targovişte un „Litur- I 
I ghier", prima carte în J 
' limba slavonă, tipărită |
I pe teritoriul românesc. »_
b - ’ I

•  1895. A murit, la*iI Bucureşti, ALEXANDRU 1 
j ODOBESCU (ri. 1834), u -J  
I Oul din  cei m ai d e  s e a - i  
J mă scriitori ş i În v ă ţa ţii  
|  româhi din sec. a l X IX -Î
• lea. A scris nuvele de l  
1 factură romantică „Mih- * 
} nea Vodă cei Râu", |  
I „Doamna Chiajna"; pa- * 
' gini eseistice pe teme a 
|  cinegetice, („Pseudoky- I 
» negheticos"). A iniţiat î 
I primele cercetări ar- {
* hedogice din România, j

sa

X'4L 1932. S-a născutI
ŞTEFAN CAZIţOR. V o - | 

|  lume de poezie - „Tensiu- I
* ne lirică" ; Eseuri „Ca- ! 
I ragiale — Universul co- I
* mic", s te le le  cardinale".» 
I despre opera lui M. f
* Eminescu. J

|  •  1945. S-a născut *
j GEORGE ŢARNEA. Vo- )
* lume publicate: „Păsă-J 
|  rile miresei", „Testa- |  
J mentele Înţeleptului", j 
|  Starea de iubire", „Ba- I
* Iade". |

Înconjurat de personalităţi judeţene, Drăgan Muntean şi-a lansat noua 
casetă cu melodii populare „Unde joacă-un pădurean".

' Foto PA VEL LAZA

f
unei voci

alte două casete care-l Mureşului 
vor face pe solist nemu
ritor. Cine ar fi crezut,
<tu ani fn urmă, că Dră
gan Muntean va deveni 
un idol, prin calităţile sale 
extraordinare de doinitor, 
o voce clară şi caldă, care 
merge sigur spre inima 
iubitorului de folclor?

lansată cu două zile tn  Cele ÎS cântece înregistra- tean cu o nouă casetă
urmă la Magazinul „Muzi. te  sunt melodii populare cuprinzând colinde. 7*
ca" din Deva, confirmă a- hunedorene, adevărate •• i
cest lucru. Ea vine după perie ale folclorului pă- 5t p< ’ bade Dră9ane 7 J
un şir de -patru discuri ş i durenesc, de pe Valea MINEL RODEA f
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Cântecul popular româ
nesc şi-a găsit in Drăgan 
Muntean un. interpret de 
excepţie. Vocea lut ne 
poartă spre înalte sfere ale 
sublimului, dar şi spre 
profunzimi nebănuite, cum 
rar le e dat unor inter
preţi ce se nasc doar oda 
tă la o geAeraţie. Caseta,

şi nu numai. 
Ultimele două — ,JEu cânt 
pentru tatăl meu" şi „Sara 
bună, bade Ioane" — sunt 
de-a dreptul magnifice.

Asupra lor vom reveni. 
Până atunci să ne trimi
tem gândul spre 20 no
iembrie a.c., când îl vom 
reîntâlni pe Drăgan Mun‘ 13 *

t

Conferinţa de presă
Luni, 8 noiembrie a.c., 

începând . cu orele 18, a 
avut loc la sediul Ligii 
Sindicatelor Miniere din 
Petroşani, o  conferinţă de 
presă la care au participat 
dnii Ioan Stoica,. Miron 
Coama şi Ilie Torsan. Prin
cipala temă de discuţie a- 
bordată a fost, desigur, cir
cuitul de întrajutorare Ca- 
rltas.

Referitor la circuitul Ca- 
ritas, dl Stoica a declarat 
următoarele : circuitul este 
un lucru curat, gândit şi 
construit pe principii so
lid e; el nu cade şi nu va 
cădea, în ciuda unor pro- 

'rociri funeste ale unei 
părţi a presei: trebuie în
ţeles că acest circuit se 
bazează pe o mică schemă 
de creştere şi descreştere 
a timpului dintre depune
rea şi ridicarea banilor, 
timp care poate să crească 
lâ 5—6 luni, după care să 
scadă din nou. Un exem
plu în acest sens îl con
stituie filialele de la Dej 
şi Gherla, unde s-a în
tâmplat acest , lucru. Este 
luată în considerare o li
mitare a câştigurilor, dar 
deocamdată b astfel de al-, 
ternativă nu bâte la uşă şi 
nici nu este dorită. Pentru 
derularea corectă şi cursivă 
a circuitului este necesar 
şi onest ca orice persoană 
care ia câştigul să redepu- 
nă, o parte din el ; depu
nătorii lunilor august, sep
tembrie etc. pot să stea

liniştiţi, deoarece toţi îşi 
vor primi banii. Mai mult 
chiar, cei ce au depus bani 
In Petroşani, Începând cu 
28 octombrie a.c., îşi vor 
putea ridica câştigurile cât 
de curând, asta însemnând 
cel târziu la sfârşitul săp
tămânii viitoare.

Domnul Stoica este foar
te revoltat împotriva ce
lor care practică politica 
„muşcării mâinii întinse în 
ajutor". Apar în unele pu
blicaţii, pe care domnia 
sa le şi numeşte — Eveni
mentul zilei, România li
beră, NU, Tribuna Ardea
lului —• articole care nu au 
nici o ancorare în realita
te; articole care dîstorsio- 
nează în ochii opiniei pu
blice imaginea Caritas- 
ului şi a domnului Sţoica 
personal. Culmea'este că 
mulţi: din autorii acestor 
articole sunt persoane care 
au trecut pe la CaritaS şi 
au plecat de acolo cu su-** 
me frumuşele.

întrebat dacă imaginea1 
sa de lider sindical nu va 
avea de suferit în ipoteza 
în care Caritas-ul ar da 
faliment, dl Cosma a de
clarat că la fel ca orice 
miner şî domnia *sa e o- 
bişnuită cu riscul şi deci 
fiscând ,şi în ceea ce pri
veşte Caritas-ul speră că 
astfel* o parte din marile 
probleme care le are Va
lea Jiului vor putea fi, tn 
sfârşit, rezolvate.'

ADRIAN GHINDUŢA
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— Mărioaro, tu ce crezi că-i virtutea ?
— Cred că e arta de a-ţi planifica pă

catele . . .
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©  NOUA CONDUCERE A EI. 
LI ALEI P.RM. întrunit recent 
în şedinţă, Consiliul Judeţean 
Hunedoara al Partidului Româ
nia Mare a ales nouă conducere 
a filia lei: dl Ion Urdă — 'pre
şedinte, dnii Anghel Rădulescu 
şi Ioan Velica — vicepreşedinţi, 
dnii■ Ion Horţopan (deputat tn 
Parlamentul României), Aurel 
Benea şi Ioan Stăntlă — mem
b r i (Tr. BJ. ‘

©  ALOCAŢIA DE STAT PEN
TRU COPII. Până ia stabilirea 
modalităţilor de aplicare integra.

lă a  prevederilor Legii nr. 61/ 
1993 privind alocaţia de stat pen
tru copii, plâta alocaţiei de stat 
pentru copiii aflaţi în drepturi la 
data intrării în vigoare a Legii 
nr. 61/1993 (01. X. 1993) se va e- 
fectua de unităţile care au stabi
lit şi aplicat drepturile respec
tive, tn cuantumul prevăzut de 
Legea nr. 61/1993, respectiv cu
antumul majorat cu 100 la sută 
pentru copiii handicapaţi.

0  AZI, etapă în Divizia Na
ţională, la fotbal. După partida 
de ieri, care a inaugurat etapa 
a 14-a, Sportul Stud. — Dinamo 
(0—4), azi se dispută celelalte 8 
partide, după care urmează o 
pauză pentru pregătirea ultimu
lui meci din C. M. Ţara Galilor,

— România, din 
marea încercare 
români. (S. C,).

17 noiembrie, 
a fotbaliştilor

0  ÎNGHEŢATĂ GRATIS PEN
TRU COPII. Astăzi, 10 noiem. 
brie, firma „Compatis Caramel* 
din piaţa Deva oferă gratuit în
gheţată pentru copii. Ziua de 
faţă are printre altele şi o altă 
semnificaţie — patronul firmei, 
dl Sorin Han, împlineşte 23 de 
ani, moment marcat prin frumo
sul dar pentru copii. Un gest 
frumos, alături de un sincer „La 
mulţi ani !’ (C. P ).

©  LA „MACUL ROŞU". .Zi
lele acestea, cunoscuta patiserie 
„Macul Roşu“ din zona gării, De.

va, a fost aprovizionată cu bere: 
de Reghin — standard şi pasteu
rizată, la preţ accesibil. Unitateă 
vă aşteaptă şi cu produse proas
pete de patiserie, pregătite in 
laboratorul propriu. (E. S.). • ri

©  IDENTIFICAŢI. Cu prile. 
jul unor activităţi specifice desfă
şurate de formaţiunile de eviden
ţa populaţiei, în ultima perioa
dă au fost identificaţi şi încarce
raţi un urmărit general pe ţară 
şi 13 urmăriţi ' pe plan local. 
(V. N ).



O nouă indexare,' încă o iluzie
(Urmare din pag. ()

Este, indiscutabil, un efort al statului, cetăţeanul 
are ceva mai mulţi bani în buzunar, însă aprecierea 
guvernului că în ' acest fel viaţa noastrâ va fi mai 
dulce şi iarna mai caldă este 0  iluzie. Şi cum să nu fie 
când preţurile nu se mai opresc ?! Iată, cifrele sta
tistice spun că în luna septembrie preţurile au fost 
mai mari decât în luna precedentă cu 40,6 la sută 
la ulei şi slănină, cu peste 27 la sută la legume şi 
conserve din legume, cu aproape 25 la sută la zahăr 
şi produse zaharoase, cu circa, 18 la sută la produse 

, de franzelărie şi eu 14,3 la sută la cele de panifica
ţie.. Şi cifrele ar putea continua la o serie de produ
se industriale, la transportul pe calea ferată, la 
prestaţiile unităţilor de gospodărie comunală şi loca- 
tivă. ,, .

,Dar, cum oricine ştie, în octombrie a avut loc o 
nouă explozie a preţurilor, iar acum, după majora
rea costurilor energiei electrice: la agenţii economici,

vor „sălta" probabil din nou preţurile la o serie de 
produse şi servicii. Să nu mai spunem că vine iarna, 
iar costul încălzirii centrale s-ar putea să ne lase... reci.

Aşa că noua indexare —■ grijă permanentă a pu
terii pentru protecţia socială a cetăţeanului — nu face 
prea multe parale, Şi nu face pentru că nu toţi sa
lariaţii vor beneficia de procentele de indexare sta
bilite (unele unităţi cu capital' de stat abia dacă îşi mai 
pot trage răsuflarea) şi, în al doilea rând, deoarece 
preţurile nu dau semn sâ se oprească. Ba, dimpotri
vă, se prognozează că până la sfârşitul anului vor mâi 
creşte cu 20-25 de procente. Beci motivaţia primului 
ministru conform căreia gradul de acoperire a majo
rării preţurilor creşte în acest ultim trimestru al 
anului la 65 la sută faţă de 56 la sută în trimestrul 
III este o lozincă, aşa cum au fost- destule In ultima , 
vreme.

Ce-I dă făcut ? Să ne înarmăm cu răbdare şi să 
ne alimentăm cu speranţă. Iar una peste alta, de la 
A la Z, să ne înhămăm la muncă...

vrea sa 
petrece în

ce se

Geoagiul, un a'devăiat 
orăşel, rămâne aceeaşi lo
calitate curată şi cochetă în 
care îţi face plăcere ■ să 
cunoşti oameni harnici in 
lucrarea pământului şi nu 
numai... Dornici, însă, deo
potrivă, de a'afla ce se pe
trece în judeţ. Abonamen
tele la ziarul „Cuvântul li
ber" constituie, în acest 
sens, o reală sursă de in
formare. Dovadă stau cele 
aproximativ 400 abonamen
te ale localnicilor. Le mij
locesc Contactul cu ziarul 
Judeţean factorii poştali: 
Ioan Ştefan (Renghi), Ioan 
Suciu (Mada), Ană Muntoi 
(Bozeş), Nicolae Borza (Ho- 
morod), Şlena Constantin 
(Gelmar), Ioana Cărăguţ, 
Maria Todea, Nicolae Mâ
nu (Geoagiu). încercând 0 
comparaţie pe o perioadă 
mai lungă de timp, dna 
Floarea Cucean, oficiantă la 
Ofipiui Geoagiu, ne spu
nea că abonamentele de 
pe raza comunei cresc. 
„Cuvântul liber" este zia
rul care oferă informaţia 
aşteptată şi se vinde la 
preţul., cel , mai mic, mai 
accesibil pbntru populaţie. 
Ce mai înseamnă azi 500 
lei cât se plăteşte pentru 
un abonament ?! Celelalte 
publicaţii sunt mult ţnai 
scumpe şi îşi permit să le 
cumpere doar unii, cei in- 
eresaţl, cu posibilităţi, bine- 
nţeles. .

La Balşa, şeful oficiului 
poştal, dl Virgil Todea, se 
afla în concediu. Il înlo
cuia de mai bine de o lu
nă dl Teofil Badea din

Deva. Aici, cei 1860 locui
tori ai comunei sunt răs
pândiţi în 14 sate de mun
te aflate la distanţă- mare 
de centrul de comună. Cele 
185 abonamente înregistra
te la „Cuvântul liber" do
vedesc că tot la al zecelea 
locuitor Revine un ziar, 
ceea ce e Un lucru îmbu
curător. In luna august au 
fost, de exemplu, 200 a- 
bonamente. Sigur, s-ar pu
tea şi mai mult, fapt pen
tru care factorii poştali se 
şi străduiesc. Aurel Robo- 
tin trebuie să bată zilnic 
drumul dus-întors Poiana 
— Balşa, Dănuţ Frăţilă la 
Voia, Ioan Doca la Te- 
chereu, Ioan Ştef la Văli- 
şoara—Buneşti, Romănuţ
Truţă la Ardeu—  Balşa.

Aici, ziarul este adus de 
către Oficiul' Orăştie, zil
nic, în jurul orei 13. „Chiar 
dacă ziarul e nevoit une
ori să se scumpească, ne 
spunea dna Maria Cazan, 
telefonistă, din 'cauza creş
teri preţurilor la hârtie,’ 
tombustibil ş.a., cititorii lo
calnici rămân fideli zia
rului „Cuvântul liber", me
dia abonamentelor fiind a- 
ceea.şi".

MINEL BOBEA

Conferinţa de presă a Partidului 
România Mare

în toate judeţele.In organizarea Filialei- 
Hunedoara a ~ Partidului 
România Mare, sâmbătă, 6 
noiembrie a.c., a avut loc 
la Deva o conferinţă de 
presă —- prima de acest fel 
a respectivei formaţiuni 

. politice. La manifestare, 
care s-a bucurat de pre
zenţa a numeroşi ziarişti 
de ia presa locală şi cen
trală, au participat dl gene
ral maior (r) Valeriu Buzea, 
vicepreşedinte al P.R.M., 
dl Ioan Hortopan, deputat 
în Parlamentul României, 
precum şi numeroşi alţii 
veniţi din proprie iniţiati
vă. S-a discutat deschis şi : 
sincer, abordânclu-sp o mul" 
titudjne de aspecte ale po
liticii P.R.M., ate vieţii 
politico^-economice din 
România, iar răspunsurile 
la incitantele întrebări ale 
ziariştilor au fost pertinen
te, la obiect.
, pintre acestea consem

năm pentru cititori ziaru
lui „Cuvântului liber": •  
P.R.M. este un partid de 
centru-stâtagâ, înfiinţat din 
iniţiativa dlui Comeliu Vă
dim Tudor, a regretatuKff 
scriitor Eugen Barbu şi a  
altor, iniţiatori ■#. Are peste 
20 000 meihbri şi simpati
zanţi, precum şi orgariizaţii

Dl. senator ne aşteaptă'
Cei ce au treburi de rezolvat in Capitală în inte

resul judeţului, agenţii economici, consiliile locale 
etc. pot apela la sprijinul dlui senator Tiberiu Vladis- 
lav, ce se află la hotelul „Bucureşti1*, camera 203 şi 
are telefonul 6155850. (Tr.B.).

--------------- „_____________ L.______________________

IS C. „EXCOM CLARISA“ S.R.L. DEVA — LA UN AN 
DE LA1 ÎNFIINŢARE

~ Preocupare constantă pentru j 
aprovizionare, expunere şi servire corectă-j

In perioada care a trecut de la înfiin- a clienţilor în faţa tejghelei. J
ţâre (se împlineşte un an la 18 noiembrie Servirea promptă, exemplară nu-i • J 
a.c.), S.G. „Excom Clarisa" S.R.L. Deva aici doar o lozincă, ci o realitate con-* 
s-a făcut apreciată-în rândul clientelei ştatată zi de zi de către fiecare oaspete I 
prirt diversitatea şi calitatea articolelor al raionului în dialogul, cu dnele Iolanda *

I' pe care le comercializează, respectiv în- Dulinschi, Lidia Baiatici şi Neluţa Albu, | 
treaga gamă de cosmetice-pârfumerie, cât salariate ale societăţii, cu o vechime în- J 

J şi prin menţinerea profilului unităţii. delungată in meserie.
I Dacă atributul calităţii aparţine pro- Datorită deplasărilor permanente l a i  
* ducătorilor, meritul conducerii societăţii fabricile „Miraj" şi „Niran" din Capi- J
I — asociat unic dna Hegeduş Clara — tală, la .Farmec" Cluj-Napoca zilnic se |
* este acela al alegerii furnizorilor celor înregistrează rulajul unui însemnat vo- J
I mai renumiţi, pentru produsele fabricate, 'luth de mărfuri. Produse din gama „Ex-J 
J al exigenţei în recepţionarea mărfurilor, taz" şi '„Starion" au devenit deja cu- *

I al orientării spre, aprovizionarea cu cele noscute şi, solicitate pentru prospeţime I
mai solicitate articole, în care scop co- şi fineţe. J
laborarea cu agenţii economici este con-’ Se apropie luna cadourilor şi au în - |

•  La
ultimele alegeri generale, 
PJRi.M, a primit peste 420000 
de voturi, are în Parla
mentul României 21 de se
natori şi deputaţi, iar în 
consiliile locale peste 200 
consilieri şi‘ 11 primari. •  
P.R.M. nu face parte din 
coaliţia guvernamentală, 
dar sprijină guvernul în 
îndeplinirea mandatului 
său, deşi ia atitudine criti
că acolo unde acesta gre
şeşte: creşterea aberantă a 
preţurilor, devalorizarea 
galopantă a leului, politica 
înrobitoare faţă de marea 

; finanţă, îngăduinţa faţă de 
i flagelul corupţiei şi faţă 

de greşelile grave săyârşi- 
* te 'de guvernările Roman 

şi Stolojan etc. •  P.R.M. 
nu are nimic de ascuns, este 
cinstit şi sinppr cu electo
ratul său •  Nu este ud par
tid naţionalist, nu are ni
m ic nici cu ungurii, nici 
cu evreii, .cu condiţia ca 
ei să fie cetăţeni fideli ai 
României •  Românii sunţ 
oameni primitori, ospitali
eri, dar nu permit nimă- 
hui să li se Urce în cap, 
să le dicteze in ţara lor. »

■ P.R.M- n i  are nimic , cu 
nici o etnie,f dar combate 
cu tărie politica anumitor 
lideri care vor să destra
me România •  Opoziţia este 
o ' necesitate, cu condiţia 
să slujească intereselor ţă
rii, nu să se alieze cii for
ţele din interior sau exte
rior care vor răul acestui 
popor •  în prezent se lu
crează 1a definitivarea Pro
gramului; şi Statutului 
P.R.M., ce vor fi discuta
te şi adoptate la congresul 
acestei formaţiuni politice 
din primăvara anului vii
tor. v *  v ’ ■■

A consemnat 
TRAIAN BONDOR /  *

E VOIE SA V ISAM ?

Strada, duminică a. m.
...Dimineaţă cenuşie, cu ciune şi evlavie; alţii se 

ploaie şi burniţă. Linişte, opresc în cimitir şi pun 
Strada-i aproape neum- încă o floare ori o lumâ- 
blată. Ici-colo câte o per- nare ia mormântul celor 
soană fereşte grppile băl- trecuţi în nefiinţă, Iar 
ţilor de pe trotuar. O bă- la ieşire lasă să cadă o 
trânică, adăpostită sub monedă în mâinile în- 
umbrela-i veche şi pono- tinse ale copiilor sau ma- 
sită, se-ndreaptă spre bi- melor cu micuţi în braţe, 
serică; Câte un şofer am- Cu garoafe roşii In 
baleâză motorul şi fuge mâini, unii iau drumul 
spre' alte locuri; într-o spitalului, pentru a fi 
curte cineva a aprins chiar şi numai o oră lângă 
vrejii _ grădinii şi fumul părintele, fratele sau prie- 
învăluie împrejurimile; tenul suferind, alţii, ctl 
miroase a struguri şi a 
must proaspăt, a mere şi 
a gutui.

Două adolescente, cu 
părui încărcat de mires
mele şampoanelor, calcă

inima bătând cu putere, 
se grăbesc spre materni
tate, pentru a-şi cunoaşte 
pruncul.

...Cerul devine iar plum
buriu şi-şi cerne alene 

grăbite covorul toamnei, stropii. E duminică, e 
defanjându-i franjurii ru- toamnă, e bucurie, dar şi 
ginii. Merg poate la ci- tristeţe. Strada, martoră 
nemă sau doar în parc. peste decenii şi chiar 

Apoi norii se-ihprăştie milenii a existenţei şi tră- 
şi soarele devine, pentru irilor noastre, a devenit 
câteva ore, stăpânul înal- acum atât de familiară, 
tulul. Cu razele-i călduţe, Ne ştie parcă bucuria şi 
învăluie totul într-o Iu- nădejdea, frământările, 
mină de aur. Strada în- dorinţa de a nu mai în
cepe să „prindă viaţă", tâlni ură, disedrdie, ră- 
Se iese la o cafea, ia utate, meschinărie. Strada, î 
plimbare, la o cofetărie duminică... Ne daţi voie \ 
sau la o şuetă.

Mulţi intră în „Casa 
Domnului" pentru rugă-

să visăm ?

ESTERA SÎNA

Nume vechi de localităţi hunedorene
Livadia de Câmp/veche 

denumire a satului Liva
dia, comuna Baru; l iv a 
dia d e Coastă, localitate 
înglobată în satul Livadia. 
Toponimul redă, în pronun
ţie locală, apelativul româ
nesc, livadă, care," în vre- 

. "taluri străvechi, era sino
nim cu termemil curătură 
‘(teren defrişat), expresiile 
„a livezi" şi a „runcui" în
semnând „a face curătură". 
Pe teritoriul satului Livadia 
de Câmp s-au descoperit 
vestigii ale culturii mate
riale aparţinând populaţiei 
băştinaşe din Dacia roma
nă. Prima menţiune, docu
mentară a satului Livadia 
de £Ah»p, datează dSrfc 1446. 
în acel an, Ioan de Hune
doara confirmă pe Teodor, 
fiul lui Costea, Ştefan, fiul 
lui. Stroîa, Vlad, fiul lui' 

/Duşca şi Stan, fiul lu'j 
Şerb, în posesiunile lor din 

-Livadia, pe care le stăpâni
seră şi până atunci sub ti
tlu de cneziat. în 1464- re
gele Matei, fiul Iui Ioan 
de Hunedoara, confirmă stă
pânirea de moşii în Liva
dia a altor cnezi români 

'.localnici. La adunările cne- 
ziale din 1508 (Fârcădinu de 
Jos) şi 1519 (Haţeg)- alături 
de alţi cneji haţegani par
ticipă şi cei din Livadia. 
In 1679, Mihail Apafi do
nează noi moşii Unor cnezi 
din Livadia. In 1750, Li

vadia avea 260 locuitori, în 
1854, Livadia de Câmp avea 
582, iar Livadia de Coastă 
301 locuitori, în timp ce în 
1919, la Livadia de Câmp, 
din cei 736- locuitori, 680 
erau români, iar la Livadia 
de Coastă toţi cei 353 lo
cuitori erau români;

Fârcădinu de Jos,, veche 
denumire a localităţii .Uni
rea, sat, comună ; Fărcădi- 
nu de Sus, sat înglobat la 
Unirea.. Formă originară a 
toponimului a fost Fureă- 
detfi, derivat cu sufixul — 
d — plus sufixai —. eui de 
la apelaţi veţi românesc fur
că, .ce- are semnul geogra
fic ; „răspântie, confluenţă", 
provenit din latinul furcă. 
Pe ^teritoriul localităţii Uni
rea există» toponimul; Intre 
Pâraie, ceea . oe confirmă 
cel# de mai sus, Monu
mentele din piatră aflate 
la Unirea constituie 6 do
vadă a vieţuirii localităţii 

’ haţegane, încă în Dacia ro
mană. Potrivit; atestărilor 
documentare, cele două a- 
şezări erau. sate cneziale. 
La 1509 Fârcădinu de Jos 
are şi denumirea Ohaba 
„saţ liber". în 1750, Fărcă- 
dinude Jos. avea 80 de lo
cuitori, iar Fârcădinu de 
Sus 90 locuitori, în 1854, 
Fărcădinu de Jos avea 286 

1 locuitori, iar Fârcădinu de 
Suş 180 locuitori. y

Dr. MIRCEA VALEA

stantâ.
A devenit ceva obişnuit ca rafturile, 

vitrinele interioare ale raionului de cos
metice (situat la parterul complexului. 
„Ulpia") să fie aranjate în ordine, cu 
grijă pentru o expunere care să facili
teze informarea cumpărătorului, şi tot 
firească a devenit permanenţa prezenţă

ceput deja cumpărăturile pentru atenţii 
şi daruri. Alegerea obiectului dorit este 
la îndemâna dv„ stimaţi cumpărători, J 
conducerea societăţii ocupându-se şi în | 
această perioadă, cu aceeaşi pricepere şi , 
constantă grijă, de'împrospătarea fon-I  
duluj de, marfă. (1060537) *
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SISTEME OE ALARM A

fi 1In ..

î m p o t r i v a  i n c e n d i i l o r  
ÎM POTRIVA EFRACŢIILOR 
AUTO

S ISTLM E  DE SU P R A VE G H ER E PRIN
LANŢ D E  T E L E V IZ IU N E  ÎN  CIRCUIT ÎN C H IS

SISTEME DE CONTROL
AL ACCESULUI PRIN CÂ

iINTERFOANE DE 8IROD
PYROSTOP DEVA * B-dul Decebai, bl. J, sc. 3, ap. 20 • teIJfax: 09S/S14 229

\ 7 Ă  AŞTEPTĂM  DE LUNI Până VINERI ÎNŢRE ORELE 8  -  1 b j /



\

I  S.C. M AGIKA -  IMPEX S .R .l. BRAŞOV j

I  PROGRAMUL PLĂŢILOR \ t i  CADRUL \
i  SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE 1

joi, 11 noiembrie, 
3627.

chitanţele nr. 3562 ■

[ Precizăm că circuitul nostru de. întrajuto- j 
rare asigură câştiguri de 8 ori suma depusă, f 

Depunerea minimă — 10 000 lei. Plata f 
după 3 luni. , ’ţ .

Plăţile se efectuează la Hanul „Bucura’* f 
din Haţeg. ... f

--------- - î

\S.C. DEVACOMB S.A. MINTIA
(FOST F.N.C.)
26, telefoane 616625, 625880str. Gării, nr. 26, telefoane 616625, 62588U »

Organi/.ează în data de 17. XI. 1993, ora 10,*
; licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor *

% r

f
mijloace fixe :

•  Multicar — 1 buc.
•  Cabină multicar — 1 buc.

1 buc.Remorcă tractor 
v Ifron 204 D — numai carcasa — 2 buc. f 

Autobenă — 1 buc. f
Remorcă Raba — 1 buc.
Batoză de porumb staţionară BPS 30 f
— 1 buc. ' ?
Bandă transportoare mobilă. de 15 mlf
— 1 buc. '  f
Instalaţie pentru măcinat 'furaje gro
siere —-1 buc.
Mfcroelcvator TPD 1 buc. .' • î 
Imprimanta IGRAF —  1 buc.

SOCIETATEA DETECTIVILOR PARTICULARI \ 
DIN ROMÂNIA S.R.L.

FILIALA HUNEDOARA — DEVA 
2 700, Deva, bdul M. Kogălniceanu, bl. 14 
- .*/. k-. Tel.: 095—615002 

* OFERĂ URMĂTOARELE SERVICII f

Taxa de participare la licitaţie — 2000 lei. ̂  
Garanţia de participare 10 la sută din pre-^ 

't ţul de pornire a licitaţiei. ■* •.
| înscrierile se fac zilnic 1» sediul societăţii, 1 
| până la data de 16. XI. 1993, ora 12. , J

Informaţii la sediul societăţii, iar lista de | 
1 pornire a licitaţiei se află afişată Ia sediul uni-ţ 
tăţii. (CEC) î

I 

IV -

Prin gardienii particulari şi detectivii economici - 
particulari, asigură paza şi supravegherea societăţi- | 
lor comerciale, regiilor autonome, instituţiilor, maga- ; 
zinelor, protecţia persoanelor particulare, a domicilii- | 
lor, însoţirea unor transporturi de valoare deosebită^ J 
lichidităţi, valori artistice. j .

La cerere, cu maximă discreţie, oferă informaţii I 
asupra bonităţii, seriozităţii şi competitivităţii parte- * 
nerilor de afaceri, din ţară şi străinătate, S

Societatea asigură, pe bază de contract, paza în * 
comun a magazinelor particulare şi de stat din toate | 
orăşele judeţului Hunedoara .precum şi în judeţele , 
limitrofe. 1 . /" Ţ

Intermediem : vânzări-cumpărări, schimburi, închiT | 
rieri de apartamente; case, terenuri agricole (construc- * 
ţii), spaţii ■ comerciale — depozitare, în Deva şi fin | 
ţară. Deţinem date exacte pentru vânzători—cumpă-. 
rători. întocmim acte notariale în regim de urgenţă. I 

La cerere, se oferă asistenţă juridică clienţilor care J 
pot fi atât persoane fizice cât şi persoane juridice, cu |  
întocmirea actelor necesare, în regim de urgenţă, la " 
preţuri avantajoase, negociabile. j

Societatea este unica, în profil, membră cu drep- I 
turi depline a Asociaţiei Detectivilor din Europa. ‘

(1060525) I
..........................1 - ■ ----------- ...... ■ --  X- '- -  i - ' ■ ;

I
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL}

, HUNEDOARA — DEVA J
str. 1 Decembrie, nr. 25, telefon 6126 46 I

Vinde prin licitaţie publică un autoturism, 
DACIA 1 300,break, care se organizează în ziua | 
de 9 decembrie 1993» orele 19, la sediul unită- •
ţii. I

, înscrierile se fac pe baza taxei de pârtiei- j 
pare 10 la sută din valoare, care va fi de-1 
pusă la casierie. (857)

I II I. I‘ “  *

- V . I
S.C. COMSER SJt.L. '  ;

cu sediu! îh Hunedoara, bdul Traian, nr. 49 |
•  Vinde case de marcat SAMSUNG cu j

TVA, model omologat. . '
Relaţii Ia tel. 095/716915, 716551, 716744. j 

fax 716773. (833)1

S.C. „SANSERE” SÂNTANDREl S.A. \ 
str. Acrapţort, nr. 1 \

Vinde prin licitaţie publică în data de 22 
noiembrie 1993, oraTO

 ̂ 2 camere de refrigerare, cu o capaci
tate de 8 mc, din dotare, la sediul uni
tăţii, str. Aeroport, nr. 1. ■ "

Înscrierile se fac Ia sediul unităţii, până fa 
data de 19 noiembrie 1993, ora 15.

Informaţii suplimentare la sediul unităţii 
sau lă telefon 6210 52.

S.C. „SANSERE” SÂNTANDREl S.A. 
Comunică intenţia de creştere a adaosului 

comercial. (D. P.)

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ t 
A DRUMURILOR R.A.

D E V A
y Str. Dragoş Vodă, nr. 1-3
 ̂ Organizează în ziua de 19 nov. 1993, ora 10, 
ţ la sediul unităţii, licitaţie pentru vânzarea 
t mijloacelor fixe rezultate în urma casării. : 
i Listele cu mijloacele fixe propuse pentru 
’ vânzare pot fi consultate la sediul direcţiei 

şi la secţiile de drumuri Brad, Păuliş, Hune
doara, Orăştie şi Haţeg.

Licitaţia se va. repeta Ia interval de 7 zile. 
Solicitanţii vor depune 10 la sută din va

loarea de licitaţie a mijlocului fix a cărui stare 
tehnică a fost constatată de cumpărător.

(855)

S.C. NAGI 4 ZSOK 
IMPORT — EXPORT 

Anunţă:
Odată cu finalizarea întregii investiţii, Sas 

cietatea Comercială NAGI'4 ZSOK pune la dis
poziţie următoarele posturi: *

•  marketing — management
•  contabil 

- •  creaţie
•  tapiţeri
•  tricotaje manuale
•  croitori (serie şi comandă)

2 locuri 
1 loc 
1 loc 

2 locuri 
10 locuri 

, 100 locuri
Relaţii Ia tel. 616190. Fax: 616190. (1060591)

MIERCURI, 1/0 NOIEMBRIE
R T L

7,00 Magazin matinal; 10,00 Şeful (s.p.);
11.00 Frumos şi bogat (s ); 11,30 „227“
(slt. c o n » ,) 12,39 Duelul familiilor (cs);
13.00 Magazinul amiezii ; 13,30 Spring-
field Story (s); 14,20 California Clan (s);

. 15,10 Vremea dorinţei (s) ;• 16,00 llona 
Chririen; 17,00 "Hans Meiser ; 18,00 Cine 
e şeful aici ? (s.co); 18,30 O familie- foars 
te drăguţă ($); 19,00 Chemarea, inimii 
(s) ; 19;45 Ştiri ; - 20,10 Expioziv-magazin ;
20.40 Vremuri bune, vremuri re le; ăl,15 
Alb şi negru (f.p.); 23,10 Steaua TV ; 0,15 
Gottschalk, Show ; 1,00 Alaska.

SAT. 1
7,00 Bună dimineaţa cu fotbal.; 10,10 

Seriale în reluare ; 13,25 Umbrele pasiu
nii (s ); 14,15 Trapper John, M.D. (s);
15,10- Vecinii ( s ) : „Umbrele trecutului";
15.40 Bonanza (s ); 16,40 Star Trek (s.SF); 
17,45 Să riscăm !• (cs); 18,20 Totul sau 
nimic (s) ; 19,30 De 5x5 (cs); 20,00 Ştiri, 
sport, meteo ; 20,30 Hoaţa norocului (cs);
21.15 Epava „Goliath“ ; 23,05 Monstru-
leţii (Gremlins) (f.gr.); 1,15 Profesioniş
tii (s.a); 2,15 Star Trek (r); 3,10 Re
luări. : : :

:■ M TV  :
8,00 Matinal cu V.J, Rebecca ; 11,00

V.J. Marijne; ; 14,00 Mari hiturî: U2 ;
15.00 U2 în concert; 16,30 Pulsul modei
cu Marijne; 17,00 Concerte la MTV; 17,80 
Coca Cola Report; 18,3Q Topul MTV al 
telespectatorilor; 19,00 Muzică soul şi 
reggae ; 19,30 Muzică non-stop ; 21,00
Eumea reală: întâmplări adevărate; 21,30 
Cel mai dorit: V.J.R. Cokes; 23,00 Mari 
hituri : U 2 (r); 0,00 Coca Cola Report (r); 
0,15 Noutăţi cinematografice (r); 0,45 3 
din 1; 1,00 Eumea post-modernâ, pre
zentată de V.J. Pip Dann; 3,00 V.J. Ma
rijne. " • . ’

ITALIA 1
7,30 Bună dimineaţa (da); 10,15.

Webster (s.a); 10,45 Casa Keaton (s),
11.15 Starsky -şi Hutch (s ); 12,15 A-Team 
(s) j 13,50 D.a. s 15,30 Nu e  la RAI; 17,15

A T E U T
Unomania (show); 17,45 Mitic (show);
18.30 Unomania (show) ; 19,00 Super
vicky (sJSF); 19,30 Bayside school (s );
20.00 Willy (s ); 20,50 Radio Londra; 21,05
Karaoke (show); 21,35 Film; 23,30 Pri
vind din Syd; 0,30 Dream on (s) ; 1,00
Playboy show; 1,30 Studio sport ; 2,lfi 
StarsJş? şi Hutch (r). ^

TV 5
- 7>00 Coaja de banană (s); 7,30 Tele- 

dimineaţa ; 11,00 Focul verde. Ecologie;
»14,30 ’ Mariie zjie ale secolului, (r); 15,30 
Interviuri; 17,00 Jurnal TV5; 17,10 Vi-' 
sion 5 ; 17,50 Culinară; 18,40 Arheologie;
19.00 Campionii ](csK 19,30 Jurnal TV5 ;
20.30 Jurnal. belgian; 21,00 Magazin de 
informaţii; 22,00 Jipmal francez : TFT ;
22.30 Teatru: „Şcoala femeilor" de Mo- 
liere; 0,15 Magazin de reportaje; 1,15 Jur- 
,nal Soir 3 ; 3,00; Şansa cântecelor.

JQI, 11 NOIEMBRIE
R T L

7.00 Ştiri şi magazin matinal ; 10,00
Şeful ( s ^ ;  -11,00 Frumos şi bogat (s) ; 
11,30. „22T" (sit. corn.); 12,30 Duelul fa
miliilor (cs); 13,00 Magazinul am iezii;
13.30 Springfield Story (s); 14,20 Califor
nia Clan (s ); 15,10 Vremea dopnţei (s) ;
16.00 llona Christen: „Iubirea interzisă" ;
17.00 Hans Meiser ; 18,00 Cine e şeful

* (s.co); 18,30 O familie foarte dră
guţă (s ); 19,00 Chemarea inimii (s ); 20,10 
Expioziv-magazin ; 20,40 Vremuri bune, 
vremuri rele; 21,15 Apel de urgenţă (rep);
22,15 Dispariţia (dramă, SUA, *93); 0,15 
Gottschalk Show ; 1,00 E.A. Law (s ); 2,05 
Seriale.

SAT. I
7.00 Bună dimineaţa cu fotbal; 10,35

Trapper John (r); 13,25 Umbrele pasiu
nii (s); 14,15 Trapper John (s); 15,10
Vecinii (s); 15,40 Bonanza (s ); 16,40 Star 
Trek (s.SF): „Tentativa lui Riker"; 17,45

• Să riscăm (cs); 18,20 Totul sau nimic (s); 
19,30'De 5x5 ! (cs); 20,00 Ştiri, sport, me
teo; 20,30 Roata norocului (cs); 21,15 Co
misarul Wolff (s.p)i „Umor negru"; 22,15 
Schreinemakers live; 0,05 Fanaticul (f.gr.

SUA, ’81); 1,45 Star Trek (r); 2,40 Să -ris
căm I (r)f 4,00 Fanaticul (r); 5,45 Re
luări.

M T V
Zi MICHAEL JACKSON

8.00 Matinal, cu V.J. Rebecca; 11,00 
V.J. Marijne; 14,00 Mari hituri: M. Jack- 
so n ; 15,00 Michael Jackson: concert;
17.30 Coca Cola Report; 17,45 Noutăţi 
cinematografice; 18,00 Ştirii? zilei; 18,15 
3 din L; 18,30 Topul MTV al telespec
tatorilor; 19,00 Muzică soul şi reggae -
19.30 Muzică non-stop; 21,00 Sport la 
MTV ; 21.30 Cel mai dorit: V.J.R: Cokes;
22.30 Lumea creatorilor de modă; 23,00 
Mari hituri (r); 0,00 Coca Cola Report (r); 
0,15 Noutăţi cinematografice; 0,30 Ştirile 
nopţii; 0,45 3 din 1 (r); 1,00 Topul Marii 
Britanii.'

ITALIA 1
. 7,30 Bună dimineaţa (da); 10,15 Web- 

st€ăr (s.a);10,45 Casa Keaton (s); .11,15 
Starsky şi Hutch (&); 12,15. A-Team (s); 
13,50 D.a.; 17,15 Unomania (show); 17,45 
hritic (show); 18,30 Unomania (show); 19,00 
Supervicky - (s. SF); 19,30 Bayside school 
(s); 20.00 Willy (s); 20,50 Radio Londra; 
21,05 Karaoke (s); 21,35 Beverly Hills(s);
22.30 Melrose Place (s); 23,30 Privind din 
Sud; 0^0 Dreamon*ţs-®-); 1.06 Playboy 
show; 2,10 Starsky şi Hutch (r).

' ' TV  5
7.00 Coaja de banană (s); 7,30 Tele- 

dimirieaţa; 11,10 Spaţiu francofon; 14,05 
Coaja- de banană (r); 14,30 Magazin cultu
ral european; 15,50 Magellan1 (r); 17,00 Jur
nal TV5; 17,10 Vision 5; 17,50 Culinară;
19.00 Campionii (cs); 19,30 Jurnal TV5
20.00 Cifre şi litere (cs); 20,30 Jurnal bel
gian; 21,00 Nord-sud; 22,30 Emisiune me
dicală; 23,45 Marele ecran; 0,30 Jurnal 
francez: Soir 3; 1,00 Şapte ,zile în Afri
ca; 1,45 In noapte,

VINERI, 12 NOIEMBRIE
R T L

7.00 Magazin matinal; 10,00 Seriale;
13.30 Springfield Story (s);^14,20 Califor
nia Clan (s); 15,10 Vremea dorinţei (s);
16.00 llona Christen: „Rateurile"; 17,00 
Hans Meiser Show; 18,00 Cine e şeful 
aici ? (s. com); 18,30 O familie drăguţă (s);
19.00 Chemarea inimii (s); 20,10 Explo- 
ziv-mâgazin; 20,40 Vremuri bune, ' vre
muri... ; 21,15 Melodii nemuritoare; 22,45 
O căsnicie ciudată (siteom); 23,15 Sho
wuri; 1,00 Bună dimineaţa şi adio! (f. e

rotic); 2,30 Eva şi bărbatul ideal (f. ero
tic); 3,45 M — magazinul bărbaţilor ; 4,1Q 
Seriale (r).

SAT. 1
7.00 Bună dimineaţa; 10,10 Seriale (r)j 

Î3,25 Umbrele pasiunii (s); 14,15 Trappa» 
John (s); 15,10 Vgcinii (s); 15,40 Bonaft*' , 
za (s); 16,40 Star Trek <s); 17,45 Să rfj» 
căm (cs); 18,20 Totul sau. nimic (cs); 20,0 
Ştiri, sport, meteo; 20,30 Roata norocult 
(cs); 21,15 Surpriza din Shanghai (tA* 
SUA, 1986), cu Madonna; 23,05 Fotbad: 
Bundesliga — etapa a 16-a; 0,05 Dezmă
ţul din St. Pauli (f. erotic); 1,35 Electric 
Blye (r); 2,15 Drauf & Dran (r); 2,40 Co
misarul Wolff (s.p); 3,30 Reluări.

M TV
8.00 Matinal, cu V.J. Rebecca; 11,(̂ 0 

V.J. Marijne; 14,00 Mari hituri: UB 403
15.00 UB- 40 în concert; 17,30 Coca Colă 
Re pori:), 17.45 Noutăţi cinematograficei
18.00 Ştirile zilei; 18,15 3 din 1: 3 video» 
clipuri ale unei - formaţii; 18,30 Topul 
MTV al telespectatorttşr; 19,00 Muzică 
soul şi reggae; 19,30 Muzică non-stoptf;
21.00 Lumea reală, partea a Il-a; 2140 
Cel mai dorit: V.J.R. Cokes; 23,00 
hituri ; UB40; 0,00 Coca Cola Report .
0,15 Noutăţi cinematografice (r); 0,45 
din 1 (r); 1,00 Videoclipuri avangardiste
3.00 V.J. Marijne.'

ITALIA 1
7,30 Bună dimineaţa (da);Tl,15 Stars 

şi Hutch (s); 12,15 A-Team (r); 13,50 D.a
15.00 Nu e la RAI (show); 17,15 Uno 
nia (show); 17,45 Mitic (show); 18,30 Uno
mania (show); 18,55 Studio deschis; 19,OB 
Supervicky (sJSF); 19,30 Bayside school 
(s); 20,00 Willy (s): 20,55 Radio Lond:
21,05 Karaoke Clhow); 21,30 Film; 23,1 
Privind din Sud; 0,30 Dream on (s); l,i 
Playboy show; 1,30 Ştiri; 2,10 Starsky 
Hutch (r); 3,00 A-Team. . <• ;

TV 5
7.00 Coaja de banană (s); 7,30 Teledi-

mineaţa; 10,05 Timp prezent; 11,00 Inter
viuri; 12,00 Magazin literar; 14,05 Coaja 
de banană |r); 14,30 Sport profesion ist^  
15,20 Şcoala fanilor (r); 16,05 Scoubidpli 
(r); 17,00 Jurnal francez: TV5; 17,30 (p)- 
xigen; 17,50 Culinară; 19,00 Campionii 
(cs); 19,30 Jurnal '•••mecz: TF 1; 22,32
STARS 90. Varietăţi, 1,00 Jurnal fran
cez. :



ANIVERSARI

•  Pentru familia Tăgârţâ
Ştefan şi Lucreţia, fost 
factor poştal (centrul vechi), 
Stmeria, la a 40-a aniver- 
sare de la căsătorie şi ve
nerabila vârstă, ambii de 
68 ani, cei dragi le urează 
JLa mulţi ani“ cu sănăta
te. (1060799)

VANZASI-
CUMPĂRĂRI

•  Vând Volkswagen\Pas- 
•at, fabricaţie 1979. Tei 
MŞ727, orele 9—14

(1060795)

•  Vând nutrii gestante şi 
pui Informaţii 612535.

(1060788)

•  Vând casă trei came
re , bucătărie, gara), nu
mai valută. Tel. 612699.

(1060794)

•  Vând Fiat Regata 
combi Diesel, 1987, camioa
ne Mercedes 5,7" tone, 7,5 
tone. Deva, 625325,

(1060801)

•  Vând Raba Tir , 16 to
ne, tel. 625853.

(1060807)

•  Vând apartament trei 
camere, Deva, tel. 623039.

(1060810)

•  Cumpăr mărci. Tele
foane 614809, 625493.

(1060789)

•i. Vând ladă frigorifică 
Philips. Informaţii, tele
fon 618346. (1060793)

•  Vând Ford Escort, an
fabricaţie 1981, neînma- 
trlculat. stare foarte bună, 
preţ negociabil. Tel. 614501, 
până ' la ora 15 şi 618803, 
de ia ora 16. (1060816)

•  Vând urgent aparat 
foto Polaroid, preţ 140000 
lei, negociabil, tel. 621784.

(1060787)

' •  Vând Mercedes 200, pe 
benzină, stare perfectă, , cu 
piese (motor Diesel şi altă 
caroserie), anul fabricaţiei 
HM, Tei. 612678, după ora 
IA. (1060826)

•  Vând Fiat Ritmo Die- 
schimb cu Dacia 1310.

Reiaţii Blidar Dorel, sat 
Livadia, 106, Baru Mare — 
Hunedoara. (1060821)

•  Vând mobilă tineret. 
TeL 616155, după ora 16.

(1060829)

•  Vând apartament 2 
camere. Deva, str. Scărişoa
ra, bL 34, et. 3, ap. 16.

' (1060830)

•  Vând apartament două: 
camere, etaj 3 Deva, ~ Al.

, Teilor, bl, 47/14, tel. 629711.
(1060835)

•  Vând clădiri şi teren
intravilan. Satul Ciopeia, 
nr. 33. (1060419)

•  Vând Dacia .1310,. fa
bricată 1991. Preţ 4000000 
lei sau valută. Telefon 
095/616069, după ora 19.

(1060418)

•  Cumpărăm maşină
transport 1,5 t, până la 3 1,* 
funcţiune, neîrtmatricula- 
bilă, stare foarte bună. 
Telefon 623267, după ora 
17. (1060421)

•  Cumpărăm grâu, preţ 
150 lei. Telefon 619530.

(1060421)

•  Vând urgent Opel As- 
cona 1600, Diesel, fabrica
ţie 1986 (telefon 712895).

(922386)

•  Vând Audi 105 S şi 
piese de rezervă (motor,' 
cutie etc), preţ 2800 mărci, 
negociabil. Tel. 712229, In
tre orele 10—20.

(922322)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, decoman
date, zonă centrală, teL 
715038. (922324)

•  Vând Dacia 1.300, stare 
bună, i>reţ negociabil. Hu
nedoara, str. Carpaţi 144, 
între Orele 8—18.

' (922323) '
•  Vând casă Deva zonă

centrală. TeL. 620320, după 
ora 18. (1060782)

•  Vând sfeclă furajeră.
Şoimuş, nr. 355 (şoseaua 
Bradului). , (1060804)

•  Vând chioşc din alu
miniu. nou, fabricat lş 

Craiova, suprafaţa 18 mp, 
preţ 11000 DM. Vând ge
nerator curent Honda, pu
tere 1000 W, preţ 1500 DM. 
Informaţii tel. 626076.

(1060759)
«  Vând apartament trei 

camere, e t  4, ultracentral. 
Deva, I. Creangă, bL 35, 
sc. A, ap. 10. Informaţii 
616526. (1060803)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie
serviciu, eliberată de ..Si
derurgica*. S. A., pe numele 
Tabac Gelu. O declar 
nulă. (922325)

•  Pierdut chitanţă vamă, 
eliberată de Vama Nă- 
dlac, în mai 1992, pentru

maşina Opel Kadett, pe 
numele Mandula Cornel. 
Se declară nulă.

(1060819)

SCHIMBURI
! DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 3 
camere. Micro 15, cu 2 ca
mere. Telefon' 629648.

, - (1060422)

«  Schimb apartament 4 
camere, cu 2 apartamente 
a două camere sau casă în 
Hunedoara, tel. 721613.

(922319)

•  Schimb apartament 2
camere în lila cu similar, 
Deva. Informaţii Ilia, teL 
213. ' (1060831)

DIVERSE

•  S.C. Tehno Optica SRL
Hunedoara, cu sediul tn str. 
Ciocârliei, bl. 6, parter, 
anunţă majorarea manope
relor şi a adaosului co
mercial (1060827)

OFERTE DE 7 
SERVICH

•  Angajez menajeră. Tel. 
659701, după ora 17,30.

(1060808)

COMEMORĂRI

•  Soţia Niculina şi fiica 
Ani reamintesc tuturor ce
lor care l-au cunoscut că 
se împlinesc şase săptămâni 
de la trecerea în nefiinţă 
a celui care a fost,

MANEA ION, 
din Deva. •

Slujba de pomenire — 
azi, 10 noiembrie, ora 
9, la Biserica „Sfântul Ni- 
colae“ din Deva.

Lacrimi şi flori pe mor
mântul lui t * , (1060424)

U. Părinţii Loghin şi 
Ileana deplâng dispariţia 
prematură, acum şase săp
tămâni, a fiului-lor drag,

MANEA ION
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace 1 (1060424)

durere ne despărţim de 
tine, dragul nostru

ioan  tripon
Ţe plâng mereu soţia Le- 

nuţa şi socrii Gheorghe şi 
Aurica. > (1060817)

•  Familia, Curetean Mir- 
eea. Marcela şi Adrian a- 
duc un ultim omagiu celui 
care a fost un suflet bun, 
cumnat şi unchi

IOAN TRIPON
Dumnezeu să-l odih

nească i (1060817)

•  Cu adâncă durere în 
suflet, părinţii Andron şi 
Maria, soţia Leana, surori
le Leana şi Ica, fratele 
Nicu, împreună cu fami
liile lor, anunţă încetarea 
fulgerătoare din viaţă, la 
numai 25 ani, a dragului 
lor fiu, soţ, frate, cumnat 
şi unchi, cel care a fost

NELU TRIPON, 
din Hărţâganl. înmormân
tarea va avea loc joi, 11 
noiembrie, ora 12. Nu te 
vom uita niciodată dragă 
Nelu. (1060822)

•  Suntem alături de co
legele Ica şi Mariana ta 
greaua încercare prin de
cesul prematur al fratelui 
şi cumnatului

IQAN TRIPON. 
la vârsta de numai 25 de 
ani. Sincere condoleanţe 
întregii familii îndurerate. 
Colegii de la Oficiul PTTR 
Deva 1. (1060837)

•  Mulţumim ttituror ce
lor care au condus pe - 
ultimul drum pe

ELEONORA CORNEA, 
născută Susan, înhumată la 
Sântuhalm, în 5 noiembrie 
1993. Familia.

. . / ,  • (1060809)

•  Ultim omagiu’din 
partea colegilor de la 
Atelierul reparaţii tur
bine RENEL Mintia, 
celui care a fost 

GHEORGHE 
MIHEŢ.

(1060823)

’ «  Când aveai de-a mai 
trăi/ Moartea inima-ţi opri/ 
Toate câte le-ai avut/-Le-ai 
lăsat într-un minut. Tristă 
este această zi de toamnă, 
când cu inimile sfâşiate de

I
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CONSUMCOOP ORAŞTIE 
str. N. Bălcescu, nr. 8

a n g a je a z ă  d e  u r g e n ţ a
•  Lucrători gestionari pentru :

1. Magazin mixt Mărtineşti
2. Magazin mixt Turdaş
3. Bufet Turdaş 

Condiţii: vechime peste 3 ani şi calificare j
tn comerţ. . ţ

*? V I N D E :  {
— materiale de construcţii - . J
— stâlpi din beton pentru garduri ţ
Dispune de spaţii pentru contracte dfe aso-j

ciere. . ■ , - j
Informaţii PENTĂU ANGAJÂRI — Ia com-ţ 

f  partimentul personal, telefon 6417 16. *
» PENTRU VÂNZĂRI şi închirieri — la com-ţ 
’ partimentul comercial, telefon 64 23 38. ţ

Solicitările se depun în scris la secretarla- *
i tul unităţii. (854) 1

— *—'.*4- *— * — «r — ft —i *

S.C.

•  Cu durere în suflet ̂ a- 
nunţăm trecerea în nefiin
ţă a celui care a fost 
un minunat tată, socrii Ş» 
bunic,

BUJORAN IOSIF,
din Teiu.

înmormântarea va avea 
loc joi, 11 noiembrie, ora 
13, în satul Teiu. Dumne
zeu să-l odihnească.

(1060423)

# »
t
%

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ 
A VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR 

, SPORTIVI HUNEDOARA — DEVA 
Oferă spre închiriere, pe bază de licitaţie, 

spaţiu comercial în suprafaţă de 20 mp, in in
cinta magazinului din str. G. Coşbuc, nr. 21. 
Doritorii sunt rugaţi să depună cererile, până ta 
data de 15 noiembrie 1993, ocazie cu caro ii 
se vor comunica data si condiţiile licitaţiei pu
blice. (D.P.)

SiC. INFOMIN S.A. DEVA 
Organizează, începând cu data de 15 noiem

brie 1993, cursuri de iniţiere în utilizarea cal- 
. culatoarelor IBM-PC.

Durata cursului este de 5 săptămâni. 
Relaţii se pot obţine la telefon 613915.

(1060517)

NOU NOU NOU NOU
SABA ACORDA CÂŞTIGURI :

•  un autoturism nou Oltcit 
* •  un TV color

•  un frigider.
B E C I I  L A M E N T :

Toţi care se înscriu la circuitul de întrajutorare, 
indiferent de suma depusă şi varianta solicitată, par
ticipă la tragerCa la sorţi pentru cele trei premii ce 
Ie acordă „SABA“.

Tragerea va avea Ioc în data de 23 decembrie 
1993. pe baza numerelor de chitanţă, în mod public.

Circuitul de întrajutorare „SARA" continuă în
scrierile Ia sediu, după următorul sistem : Varianta 
I — se depun sume intre 25 000 — 500 000 lei, iar după 
60 de zile se câştigă de 4 ori suma depusă : varianta 
a Ii-a — se depun sume între 25 000 — 500 000 lei, iar 
după 90 zile calendaristice se câştigă de 8 ori suma 
depusă; varianta a IlI-a — se depun sume între 
25 000 — 500 000 lei. iar după 120 zile calendaristice 
se obţine de 12 ori suma depusă. La toate varian
tele se percepe un comision de 6 la sută din suma 
depusă. 1

ATENŢIE !
! Toţi cei care . S-au înscris spână-n prezent şi ceilalţi 

care depun suma la circuitul de întrajutorare „SA
BA", până Ia 23 decembrie 1993, participă la tombolă. 
Tombola nu afectează premierile la variantele ta care 
s-au înscris. „SABA“ vă aşteaptă, zilnic, între orele 
8—20, la sediul său din Aradul Nou, str. Calea Ti
mişoarei (vis-a-vis de CEC). (859)

S.C. DÂMAI COMEXIM «.A. 
D E V A

- 1

I
>il şef (250 000 lei/lună) *
tor calculatoare (120 000 lei/lună) I

I

METRO — MOBILA S.R.L. 
Angajează:

contabil 
operator
secretară (120 000 lei/lună) 

t  casieră (120 000 lei/lună)
•  vânzătoare (120 000 lei/lună) j
•  femele pentru curăţenie (100 000 Iei/ *

lună) |
. ; •  recepţioneră hotel (100 000 lei/lună) j 

Înscrierile se fac la sediul societăţii din | 
Sântuhalm, nr. 31 A (incinta S.C. EUROVENUS), j 

|  intersecţia cu Hunedoara. «
(1060528) j

* .:,'Tr n . .. a . . " .
î  |J S.C. „SIGMA — MOLOT“ Ş.C.S.
I Organizează în Deva, începând din 6 de-1 
'  cembrie 1993. *
| •  Curs de formare analişti — programa-1
, tori asistenţi pe microcalculatoare compatibile j 
| IBM—PC. J
J Durata cursului este de 10 săptămâni, lari 
I absolvenţilor lî se asigură diplome. Înscrierea şl*'
| informaţii la sediul firm ei: str. A. Iancu, bl. I 
J~H 1, sc. E, parter, tel. 614888, 612661. (1060524);

Vinde din stoc anvelope import Ucraina şi 
Iugoslavia, pentru Dacia, Lada şi Skoda, la ur
mătoarele preţuri : 31 000, 32 000, 33 000 lei/ 
buc., garanţie un an.

Relaţii la telefon 616816.
(1060510)

E.M. BAIA DE ARIEŞ 
cu sediul in localitatea Baia de Arieş, 

judeţul Alba 
Organizează in data de 22. XI. 1993, la se-, 

diul subunităţii, CONCURS pentru ocuparea ‘ 
următoarelor-posturi :

# -  1 post adjunct şef uzină preparare
#  2 posturi şef secţie preparare
#  3 posturi ingineri tehnologi preparare
#  1 post şef atelier electromecanic 
Înscrierile se fac la sediul subunităţii, până

la data de 12. XI. 1993, ora 15.
Informaţii suplimentare la sediul subunită

ţii, sau la telefoanele 096/78045, 096/813408,
interior 175 sau 106. (853)

BANCA COMERCIALA ROMANĂ 
Anunţă:

Majorarea dobânzii pentru certificatele de 
depozit vândute după data de 1 noiembrie 1993, 
după cum urmează:

•  70 la sută pe an pentru depozitele cu 
durata de 6* luni;

•  80 la sută pe an pentru depozitele cu 
durata de 1 an.

Puteţi procura certificate de depozit cu va
loare nominală de 50 000, 100000, 300 000, 
500 000 Iei în condiţiile celor mal avantajoase 
dobânzi, la sediile noastre din Deva, Hunedoara, 
Petroşani, Simeria, Lupenf. (856)
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