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- începînd da sîmbătă, ele urmînd să apară ţ>e
odată cu retragerea sul»- măsură ce se mai dumî-
venţlilor, s-a cam terminat resc şi producătorii inco-
cu cozile la produsele a- tro s-o apuce. Am consta-
Bmentare, la benzină, la tat cu surprindere că u-
magazinele de mărfuri in- nele preţuri chiar au scă-
dustriale. Febra cumpără- zut, cum a fost cazul cu
turilor s-a stins, dar nici 
bani nu prea mai sint în 
casele celor mulţi. Spec
trul foamei a rămas însă 
o ameninţare permanentă.
Am trăit s-o vedem şi pe 
asta. Plinea de 38 de lei 
este acum, nu prea ne vi
ne să credem, 175 de lei(I).
Turcul încă n-a scumpit-o, 
dar credem c-o va face-o 
şi el, altfel cozile mutîn- 
du-se. acolo.

Sîmbătă şi duminică, în 
piaţa centrală a Devei, am 
întîlnît, în ciuda aşteptării 
de modificare spectacu- carnea de miel, care de
loasă a preţurilor prin e- la 900 s-a redus la 800
liminarea subvenţiilor, o şi chiar la 700 lei/kg. In
animaţie obişnuită. Mulţi schimb, telemeaua a luat-o-
au venit nu cu gîndul să n sus, cam drastic, respec-
cumpere ceva anume, ci tiv de la 1000 la 1500 lei/
să se informeze, să ştie ce kg. La fel şi laptele,
şi cum se mai oferă la scumpirea lui fiind previ-
vînzare. Mişcări prea mari zibilă. La legume şi fruc-
la preţuri nu s-au operat, te (mere) preţurile sînt

în general staţionare. Ro- sere, se găseau roşii cu
şille de seră se vînd cu 7-80 lei//kg, dar acesta era
1000—1100 lei/kg. Doar închis, iar la cel aparţi-
firma SNC Crăciun, deşi nător „Horticolei” Deva nu
fţu este producătoare, face era ceapă verde. La par-
concurenţă serioasă, aici ticulari legătura de ceapă
costul fiind de 780 lei/kg. se vindea cu 40 de lei (5

fire — n.n.>, salata cu 50 
lei/căpăţînă, ridichiile cu 
40—50 lei/Iegătura, guliile 
15 lei/bucată. Spanacul a 
scăzut la 50 lei/kg.

Am văzut şi varză tur
cească la vînzare — 700
lei/kg, fructe kiwi cu 1450 
lei/kg, castraveţi de seră 
cu 550 lei/kg, cartofi cu 
150 lei/kg, mere cu 115 lei/ 
kg. Dacă s-ar menţine în 
asemenea limite, poate nu 
este aşa rău. Insă ne aş
teptăm la influenţe şi fluc- 

D1 prefect, prezent deseori tuaţii, mai ales spre creş-
în piaţă, remarca duminică teri> doar abundenţa de
sărăcia unele produse şi produse, care deocamdată
interesul scăzut al unor nu prea se vede, va fi cea
firme cu capital de stat ce care ne poate salva de
au posibilităţi să aprovi- suferinţele generate de ex-
zioneze mai bine piaţa şi plozi-, determinată de e-
să menţină preţurile la un liminarea subvenţiilor,
nivel acceptabil. Dumini
că, la chioşcul S,C. San- NICOLAE TlRCOB

L A căzut cortina peste cea concurs naţional, ce a reu- 
de-a cincea ediţie a Con- nit reprezentanţii celor 
cursului naţional de in- mai buni elevi din şcolile
terpretare instrumentală, de specialitate din peste
organizat de Liceul de Ar- 20 de judeţe, a avut un
tă Deva. A fost „un con- nivel ridicat. „Vă pot da
curs tare“, cum se expri- două argumente în acest
ma o dnă din Zalău î- sens. Foarte puţine medii
naintea galei, apreciind e- sînt sub 8 şi al doilea ar-
forturile şi curajul şcolii gument II veţi avea as-
devene de a găzdui timp cultîndu-i pe cei 11 in-
de 4 zile atîţia pârtiei- terpreţi selecţionaţi de ju-
panţi (in jur de 140 de • riu pentru gală. Consider
concurenţi, plus însoţitorii că scopul concursului a
lor), în condiţiile vieţii de fost realizat, prin promo-
azi. A fost o întrecere în . varea unor tinere talente
care nu „s-au dat note şi întâlnirea şi cunoaş-
umflate” după părerea a- terea elevilor şi profesori-
celeiaşi persoane, iar ju- Jor din ţară. Am fost foar-
riul a avut multă răbda- te plăcut impresionat de
re şi nu le-a impus con- faptul că la deschidere au
curenţilor un barem de participat oficialităţi lo-
timp, pe considerentul că cale, ceea ce arată că 11-
nu trebuie pedepsiţi copiii ceul are un loc important
pentru greşeala profesori- în învăţămîntul devean.
lor. Aş mai remarca şi pe

Dl Petru Stoianov, corn- cei care au constituit su
pozitor, preşedintele ju
riului, aprecia în cadrul VIORICA ROMAN
galei laureaţilor de du- -------------------------------
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„La zi“ despre starea drumurilor (I)

De la Deva la Zeicani 
pe patru roţi

S-a împrimăvărat de-a 
binelea. Se intensifică lu
crările în agricultură, au 
înflorit grădinile, au sporit 
şi s-au mărit gropile în 
asfalturile şoselelor. De 
acest din urmă subiect 
ne-am propus să ne ocu
păm într-un serial de ar
ticole : de starea drumu
rilor din oraşe şi de Ia 
sate, de şoselele naţionale.

Primul traseu parcurs: 
Deva — Haţeg, pînă la 
graniţa Intre judeţele Hu
nedoara şi Caraş-Severin. 
Despre starea deplorabi
lă a unor străzi din De
va — începînd cu gropile 
periculoase de la intrarea 
în municipiu, dinspre Min
tia, şi pînă la cele de la 
ieşire, spre Sîntuhalm —, 
prin care trec zilnic şi 
autorităţile municipiului şi 
ale judeţului şi cei care 
ar trebui să le repare şi 
nu le repară vom mai 
serie.

Acum vom insista a- 
supra unor elemente în- 
tîlnite pe traseu. Drumul, 
trebuie să spunem, este

unul dintre cele bune din 
judeţ, districtul Toteşti, 
din componenţa Secţiei 
de Drumuri Naţionale De
va, care-1 are în adminis
trare, făcîndu.şi, în ge
neral, cu bine datoria. 
L-am străbătut cu plă
cere pînă la Zeicani. Fap
te demne de apreciat: din
spre Haţeg spre Zeicani şi 
dinspre Zeicani spre Ha
ţeg, copacii de pe margi
nea şoselei au fost toale- 
taţi şi văruiţi, rigolele cu
răţate, zidurile de sprijin, 
parapeţii şi podeţele > au 
fost vopsite, au fost repa
rate şi împrospătate par
cările şi locurile de popas. 
Este adevărat că n-am în- 
tîlnit drumari pe drumuri, 
dar urmele muncii lor sînt 
evidente. „Facem şi noi 
ce putem, cu banii puţini 
pe care-i avem“, ne spu
nea dna Doina Moisoni, de 
la districtul Toteşti.

DUMITRU GHKONEA, 
ION CIOCLEI

(Continuare în pag. a 2-a)
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— Despre Popeasca nu putem vorbi nimic 

de rău.

— Nu-1 nimic, dragă. Să vorbim despre 
altele...

Pregătire sportivă, 
în aer liber, în spaţii
le pline de verdeaţă 
şi fiori ale Arboretu- 
mului din Simeria.

Foto PAVEL LAZA

■  CITIREA CONTOARELOR 
pentru energie electrică, în ur
ma sistării subvenţiilor, se face 
în perioada 1-15 mai. Energia con
sumată până în momentul citirii 
contorului se facturează la pre
ţul vechi, ulterior kilowatul plă- 
tindu-se cu 28 de lei. (V.R.)

■  PROPUNERE. Cel ce ne-am 
dus luni, 3 mai a.c., să scoatem 
abonamente pentru autobuzele 
„Coratrans", am fost întîmpinaţl 
cu următoarele spuse s „Nu avem 
încă stabilite noile preţuri, aşa

că nu eliberăm abonamente". 
Faptul acesta i-a indignat pe toţi 
cei ce fac naveta spre Certej, 
de pildă, pe unde umblu eu, 
dar şi pe alte rute, întrucât am 
fost nevoiţi să scoatem bilete. 
Nu ştiu cit va ţine operaţiunea de 
stabilire a  noilor preţuri de 
transport, de aceea propunem 
„Coratrans" următoarea soluţie: 
să elibereze abonamente la pre
turile vechi,.iar cînd vor veni 
noile preţuri să plătim diferenţa 
(Ing. Toma Lenghel).

■  EXPOZIŢIE CHINOLOGICĂ 
REPUBLICANA LA DEVA. Sub 
egida Uniunii Chinologice din 
România, Clubul „Fidelius” din 
Deva organizează, în data de 22 
mai a.o., la stadionul /̂Cetate", o

expoziţie republicană de clini şi 
de pisici (în premieră pe ţară). 
Vor participa şi crescători de po
rumbei, de peşti şi de păsări e* 
xotice. înscrierile pentru eîlni şi 
pisici se primesc până la data de 
12 mai, la sediul clubului, din 
strada G. Bariţiu, nr. 5. Intrarea 
pentru copiii pînă la 12 ani este 
gratuită. (D.G.)

■  TOTUL PENTRU MIRE. 
SE. Unicul atelier din Deva 
specializat în confecţionarea de 
rochii, voaluri şi buchete pen
tru mirese este cel al S. G, 
„Dina Mode" S.R.L., situat pe 
bulevardul Decebal, „Se lucrea
ză după ultimele noutăţi ale 
model, inspirate din cele mai 
proaspete reviste* «— spune dna

Dina Maniu. Cît costă o ro
chie ? între 50 000 şi 90 000 Iei. 
Depinde de complexitatea mo
delului. Dar, eum o dată-n 
viaţă se cere o asemenea toa
letă... (E.S.)

■  UNDE-I FLOAREA? în vre
me ce personalul medico-sanitar 
de gardă de la spitalul Hune
doara acorda primele îngrijiri u- 
nui accidentat, doi soldaţi de la 
subunitatea Hunedoara a U.M. 
Aiud şi-au însuşit un ficus, ce 
decora coridorul Urgenţei. Cei 
doi militari au fost surprinşi de 
portarul de serviciu, dL Bela, 
care n-a reuşit să recupereze 
floarea. S-a petrecut la 7 aprilie 
*93, în jurul orei 23. (InaOnofrei, 
asistent şef).

•  BERLIN. Prima grevă 
a meţalurgiştilor şi side- 
rurgiştilor est.germani, din 
ultimii 60 de ani, a început 
luni, ameninţînd să para- 
lizeze activitatea a cel pu
ţin 26 de întreprinderi de 
profil din fosta R.D.G. —> 
transmit agenţiile de presă.

Conflictul de muncă a 
fost declanşat de refuzul 
patronatului din estul Ger
maniei de a respecta o 
convenţie, semnată în 1991, 
prin care se prevedeau 
creşteri salariale de 26 la 
sută în metalurgie, înce
pînd cu 1 aprilie 1993. în  
cursul primelor două săp- 
tămîni ale lunii aprilie, a .  
proximativ 100 000 de sa
lariaţi au participat la 
greve de avertisment.

Potrivit experţilor, greva 
generală care a început luni 
ar putea fi fatală economiei 
est-germane, aflată în plin 
proces de tranziţie.

•  WACO. Autorităţile a- 
mericane au anunţat iden» ; 
tificarea cadavrului lideru
lui spiritual al davidienilor, 
David Oresh, care a pierit 
impreună cu alţi 72 de 
membri ai secte» In incen. 
diul ce a distrus ferma lor 
din apropiere de Waco, j 
Texas. Pe trupul Iui s-au 
descoperit răni provocate ; 
de gloanţe.

•  BUDAPESTA. Vameşii | 
de la punctul de control , 
Gyuîa, situat la frontiera j 
ungaro-română, au depistat, ' 
sub scaunul şoferului unui ' 
autocar înmatriculat în ţ 
Turcia, 44 kilograme de ho- : 
roină a anunţat Atfila Ri- j 
san, purtător de cuvînt al ■ 
serviciului ungar de grănt- j 
ceri.

Pentru a trece mai te . ] 
pede graniţa, conducătorul 
autovehiculului propusese i 
vameşilor şi grănicerilor 
unguri ţigări şi o sticlă de 
whisky. ,!

•  PARIS. Preşedintele 
Comisiei CEE, Jacques De- 
lors, a calificat drept „dra
mă umană şi tragedie po
litică" moartea fostului 
prim-ministru al Franţei, 
Pierre Beregovoy, care s-a 
sinucis, sîmbătă, transmite 
agenţia France Presse.
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Declinul economiei na
ţionale are implicaţii so
ciale dintre cele mai di
verse, dovadă fiind o su
medenie de nemulţumiri, 
tensiuni care se nasc în 
cadrul societăţilor comer
ciale. De cele mai multe 
ori, la baza neînţelegerilor 
stă problem^ cîştigurilor, a 
salariilor în general, care 
limitează existenţa dinco
lo de pragul sărăciei.

Dintr-o asemenea pers-, 
pectivă, „un grup de sa
lariaţi ai Institutului de 
Proiectare Hunedoara — 
Deva“ ne-a adresat o scri
soare anonimă izvorîtă din 
realităţi triste, în care 
sînt semnalate o multitu
dine de lucruri, după o- 
pinia dumnealor, departe 
de normalitate — diferen
ţe mari în sistemul de sa
larizare, existenţa unor so
cietăţi comerciale private 
care ar promova concuren
ţă neloială, sustrageri de

I. P. H.
la răscruce
materiale sau precum că 
„privatizarea s-ar face nu
mai de către un grup re- 
strîns de salariaţi*1 etc.

După o analiză atentă a 
lucrurilor am încercat o 
clarificare, în linii mari, a 
problemelor ridicate, dar 
nu înainte de a prezenta 
în sinteză cîteva elemente. 
I.P.H. Deva a încheiat a- 
nul 1992 cu o balanţă ex
cedentară, deşi, după o- 
pinia membrilor G.A., a 
dlui arhitect Ilie Popa, di
rectorul societăţii, proble
mele cu care s-a confrun
tat unitatea au fost dintre 
cele complexe: apariţia 
tîrzie a bugetului, neres- 
pectarea clauzelor contrac
tuale ; sistemul greoi de

de drumuri
decontare . interbancară j 
pentru eomenzile de stat 
(finanţate de la buget) nu 
se dă avans, iar decontarea 
acestora se face de aseme
nea tîrziu, fapt ce dereglea
ză plăţile > rata mare a 
dobînzilor şi a inflaţiei 
fiind alt factor cu impli
caţii negative. Cu toată in
stabilitatea din 1992 pînă 
în prezent, au fost dispo- 
nibilizaţi la şomaj doar 6 
oameni, unitatea menţi- 
nîndu-se în jurul a 270 
de angajaţi. De altfel, 
I.P.H. Deva este cuprins 
în lista de privatizare în 
semestrul I a.c. Acest pro
ces antrenează 180 de per
soane, care, sub semnătu
ră, au decis să cumpere

acţiuni, în limita posibili
tăţilor fiecăreia. Celelal
te, pînă la 270, au refuzat 
participarea la privatizare, 
acuzînd conducerea că vrea 
cu orice preţ să cumpere 
clădirea. ' '

In institut există mulţi 
angajaţi care au firme pri
vate, situaţii care ar fi nor
mal să constituie obiectul 
unor analize temeinice fi
le consiliului de adminis
traţie, iar acolo unde se 
constată concurenţă ne
loială să fie luate măsuri 
imediate.

N-am insistat asupra tu
turor elementelor semna
late, deoarece, într-un timp 
foarte scurt, se va face 
privatizarea societăţii, prin 
sistemul MEBO, iar diver
genţele de opinii şi de in
terese existente vor fi pri
vite dintr-o altă perspec
tivă. Deopotrivă de an
gajaţi şi de acţionari.

CORNEL POENAR
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Vocaţia antiigienică a cozilor
De la Deva la Zeicani 

pe patru roţi
(Urmare din pag. 1)

Sigur că şi pe această 
şosea ar mai fi lucruri de 
pus la punct, însă Forma
ţia de'mixturi betoane Ha
ţ e g — pendinte, de aseme
nea, de SDN Deva, care 
are misiunea reparării dru
murilor naţionale în pe
rimetrul Haţegului, este 
în gol total de producţie 
din cauza lipsei unor ma
teriale. „Deocamdată, cum 
se poate vedea, ne punem 
Ia punct utilajele, instala
ţiile, maşinile, pentru a 
putea demara, sperăm, cît 
mai curînd, activitatea", 
releva dna Elena Paşca, 
laborant în cadrul acestui 
punct de lucru.

Am dorit să luăm şi 
pulsul drumurilor jude
ţene şi locale din zonă, 
din administrarea Direc
ţiei Judeţene de Drumuri 
Deva — Regie Autonomă. 
La sediul secţiei sale din 
Haţeg am discutat cu şe
ful acesteia, dl loan Bo
ra. După o descriere a pe
rimetrului destul de în
tins şi de important de 
drumuri de care se ocupă 
secţia din Haţeg (drumuri 
modernizate şi nemoderni- 
zaţe) —de la drumul na
ţional şi pînă în cele mai

îndepărtate localităţi din
zonă, pînă la Baleea şi 
la picior baraj (Gura A- 
pei) —, dl loan Bora ne-a 
spus: „Nu avem drumuri 
impracticabile, dar foarte 
multe dintre ele au o sta
re precară, necesită re
paraţii, modernizări, în -
treţinere. Din păcate, ba
nii administraţiilor locale 
sînt puţini, pînă la adop
tarea bugetului pe acest 
an nu s-a ştiut, nici aşa
puţini cîţi sînt, încît ne 
lipsesc materiale, carbu
ranţi, ne mişcăm anevoie. 
La această oră turnăm co
vor asfaltic continuu pe 
un tronson de 3 kilometri 
între Haţeg şi Unirea. De 
maximă urgenţă este şi 
repararea drumului Haţeg 
— Silvaş, pe care o vom 
începe în curînd. Dacă. ni 
se va aproba programul de 
investiţii pe acest an, vom 
mai angaja muncitori şl 
vom derula o activitate 
mai intensă, mai eficientă".

— Dar în Haţeg cine 
astupă gropile, cine şi 
cînd repară străzile, dle 
Siminic Boţea, secretar al 
consiliului local ?

— Le va face IGO cînd 
vom avea bani...

Şi am revenit în Deva, 
prin aceleaşi gropi. Cine 
şi le revendică ? Vom afla 
şi vă vom spune:

Acum trei decenii, Al. 
Şiperco, pe atunci preşe
dintele Comitetului Olim
pic Român, relata în niş
te note de călătorie din 
Suedia o întîmplare nosti
mă : deşi automobilul în
cetase să mai fie un lux, 
într-un mare oraş a ob
servat o bicicletă ruginită 
ca vai de lume, sprijinită 
de un stîlp de la ilumina
tul public, ceea ce l-a fă
cut să-şi exprime mirarea 
că cineva e în stare să 
umble cu o asemenea bi
cicletă în loc de automo
bil! I s-a explicat că a- 
ceasta a fost în mod sigur 
abandonată cu mulţi ani 
în urmă de către proprie
tarul său, care probabil că 
a şi părăsit oraşul, şi că 
nimeni nu-şi poate permi
te să ia ceea ce nu-i apar
ţine...

Mi-am reamintit întîrn- 
plarea în fiecare zi în ca
re am văzut sacoşe alinia
te pe trotuar în faţa unor 
magazine, mai ales ale ce

lor care (uneori) vînd lap
te. Am crezut, la început, 
că a dispărut şi de pe la 
noi obiceiul de a-ţi însuşi 
ceea ce nu-ţi aparţine, dar, 
vai, am priceput rapid că 
sacoşele sînt lăsate acolo 
pentru a ţine rîndul vir
tualilor* cumpărători!...

Astfel, e de la sine în
ţeles, sacoşele poartă pra
ful şi microbii de pe tro
tuare în casele oamenilor, 
în  aceste condiţii e de mi
rare că nu ne bîntuie mai 
multe epidemii!

De unde iniţial credeam 
şi eu că statul la cozi ne 
mănîncă timpul, nervii şi 
viaţa în ultimă instanţă, 
iată că aceleaşi cozi sînt 
potenţiale surse de peri
culoase infecţii. -

Dar cine, cum şi de ce 
oare, Doamne, ne-a cobo- 
rît la nivelul trotuarelor şi 
al noroiului ?

Dr. CORNEL STOICA 
Deva ■'
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OAMENI ŞI OGLINZI

în complexul de servire din Călan, la parter, doi 
oameni execută la comandă rame pentru oglinzi, în
rămări, ajustări geamuri etc. Comenzile sînt 'satisfăcute 
pe loc, pentru fiecare solicitant. Sînt fraţii Ionaş şi 
Gavriluţă Pleş, lucrători de clasă. Mai nou, în ziua de 
vineri, servesc clienţii şi în Oraşul Nou Călan. (Gh.I.N.)

CALA LAUREAŢILOR
(Urmare din pag. 1)

fletul acestei manifestări, 
cei doi directori al liceului, 
alături de care am văzut 
foarte multe cadre didac
tice. î i  felicit pe toţi şi u- 
rez concurenţilor, pentru 
competiţiile viitoare, mal 
mari şi mai multe succe
se".

Gala laureaţilor, pentru 
care sala Palatului Cul
turii Deva devenise neîn
căpătoare, a avut două 
părţi. La început au fost 
înmînate diplome şi pre- 

- miile (pentru ocupanţii 
locului I, dl Kovacs Er- 
nest, artist plastic devean, 
a realizat plachete — bust 
cu portretul marelui nos
tru compozitor George E- 
nescu). Referitor la pre
mii; dl Nicolae Icobescu, 
directorul adjunct al li
ceului gazdă, consideră câ 
cei clasaţi la Deva pe pri
mul loc pot concura cu 
sUcces la orice concurs in
ternaţional, valoarea şco
lii româneşti de muzică 
fiind de mult recunoscută 
în străinătate. De aseme
nea, dl Icobescu a adău
gat că numărul relativ 
mare de premii şi men
ţiuni (inclusiv „menţiuni 
de încurajare") acordate la 
astfel de concursuri se da- 
toresc intenţiei de a-i sti
mula pe participanţi, da
tă fiind şi vîrsta lor fra
gedă. Vorbind de men
ţiuni, trebuie precizat că 
juriul a mai instituit cu 
acest prilej şi „menţiuni 
de onoare pentru acompa
niament", acordate cîtorva 
profesori.

Partea a doua, în fapt 
gala propriu-zisă a laurea
ţilor, a adus în faţa pu
blicului şi a juriului 11

Spectacol
i La Clubul „Siderur- 

gistul" din Hunedoara, 
în faţa unui numeros 
public, a avut loc spec
tacolul de varietăţi in
titulat „Sider Variete". 
Iubitorii de muzică, u- 

,mor şi dans au urmărit 
evoluţia unor binecu
noscute formaţii : de
dans modern „Reflex", 
rapp dance „Stil", break- 
dance „Tarcus", dans 
de societate — copii, 
de muzică uşoară „Si
der Club", grupul u- 
moristic „Cridesciada", 
soliştii de muzică u-

tineri interpreţi. între ei 
s-a dat o luptă strînsă pen
tru dobîndirea Marelui pre
miu. în  final, acesta a re
venit Adrianei Paler, cla
sa a VH-a din Braşov. A- 
driana studiază pianul, du
pă propriile-i mărturisiri 
de la vîrsta de 5—6 ani. 
Studiul instrumentului îi 
ia zilnic „atît cît e nevoie, 
7 ore şi mai mult". Aşa 
se explică succesele . deo
sebite din această primă
vară, cînd Adriana Paler 
a ocupat locul I şi la O- 
limpiada de pian, la Ti
mişoara. Prin muncă, foar
te multă muncă şi dărui
re „pentru că vreau să 
dăruiesc muzicii frumuse
ţea gîndită de compozitor, 
să exprim ceva prin ceea 
ce cînt". Şi ceea ce Adria
na a exprimat a fost atît 
de convingător, încît pe 
lîngă Marele premiu, a- 
cordat de juriu, Coopera
tiva de invalizi „Astra" De
va i-a oferit un premiu 
de 35 000 de lei. Un alt fe
ricit cîştigător — însăşi 
selecţionarea pentru gală 
înseamnă o recunoaştere a 
valorii interpreţilor şi im
plicit un premiu — a fost 
constănţeanul Alexandru 
Feraru (xilofon) căruia dna 
Elisabeta Mike, profesor 
de pian din Deva, i-a dă
ruit pentru evoluţie 50 
DM.

A căzut cortina peste o 
nouă ediţie a Concursului 
naţional organizat la De
va. O ediţie în care mulţi 
concurenţi, din toată ţara, 
şi-au dovedit talentul in
terpretativ, şlefuit în sute
le  de ore de studiu, timp 
în care au renunţat la zbur
dălniciile vîrstei spre a 
pătrunde în lumea ferme
cată a muzicii.

de varie tă ţi
şoară Marius Petruse, 
Reinold Weber, Valen
tina Cioranu, Gina Pă
sat, precum şi perechea 
de dans de societate Va
lentin Ileş — Luminiţa 
Pascariu, participantă la 
recentul Festival inter
naţional de dans spor
tiv Bucureşti ’93. Rea
lizatorii spectacolului au 
fo s t: Dana Mureşan (co
regrafia), Cristian Co- 
man (conducerea mu
zicală), Vasile Florea 
şi Liviu Gîngă (sunet 
— lumină), Carmen 
Greblă (prezentator).

Am-citit cu multă aten
ţie articolul domnului pro
fesor Aurel Vlaicu, direc
torul Şcolii Generale Nr. 
5 din Deva, apărut în Cu- 
vîntul liber din 25 mar
tie 1993, intitulat ŞCOLI 
ŞI CLASE DE ELITĂ. Este 
un material bine alcătuit, 
care, la prima lectură, pa
re argumentat şi convin
gător. Judecat însă pe în
delete, se poate vedea că 
multe afirmaţii nu prea 
rezistă, fiind destul de 
şubrede şi inconsistente.

Las la o parte confrun
tarea vizibilă cu inspecto
ratul şcolar (probabil pen
tru repartizarea claselor 
în planul de şcolarizare). 
Apreciez faptul că dom
nul director al Şcolii Ge
nerale Nr. 5 face o bună 
şl corectă propagandă de
spre rezultatele - acestei 
şcoli. Socotesc însă că nu
mai premiile dobîndite la 
concursurile şcolare nu 
pot spune totul despre 
munca într-o şcoală şi nu 
o pot situa în „elita" în- 
văţămîntuluî, un termen 
cam pretenţios şi nepo
trivit chiar şi în titlul ar
ticolului „Şcoli şi clase

a u
de elită". Nu cred că e 
bine să insinuăm, pentru 
că Liceul „Decebal" nu 
se consideră o şcoală de 
elită şi nu are clase de 
elită. Are şi a avut elevi 
buni; pe care şcolile gene
rale din Deva, mai ales, 
i-au trimis şi îi trimit, an 
de an. Această orientare 
a elevilor, făcută de pro
fesori şi părinţi, spune ce
va şi despre prestigiul â- 
cestui liceu, prestigiu do- 
bîndit în timp,

Ideea exprimată în le
gătură cu inoportunitatea 
constituirii claselor V— 
VIII în licee nu poate fi 
acceptată. Nu văd răul 
pricinuit de existenţa a- 
cestor eleyi în licee. Ase
menea licee există şi acum 
în Deva. După cît se pare, 
ele funcţionează bine, fără 
probleme.

A crea clase cu predare 
intensivă a limbilor mo
derne (indiferent în care 
liceu) mi se pare Un lu
cru bun, în condiţiile noi, 
cînd cenuşăresele de odi

nioară sînt scoase la su
prafaţă de viaţă, de alte 
realităţi. Eu nu le-aş zice 
clase de elită, termenul 
fiind exagerat. De altfel, 
clasa existentă acum în 
Liceul „Decebal" nu are 
elevi superdotaţi şl nici 
cele ce se vor constitui 
nu pot avea o asemenea 
componenţă. Sînt şi vor fi 
elevi dornici să înveţe în

zial şi din cel liceal. Mun
ca lor dă produsul final 
pentru viaţă, pentru vii
tor. Nu-i bine, nu-i drept 
să subestimăm şi nici să 
supraestimăm munca ce
lor ce lucrează în învăţă- 
mînt. Faptul că într-o şcoa
lă, un elev sau mai mulţi 
viitori „olimpici" sînt în 
clase ale profesorului x  
sau y, e o întîmplare, un

O P I N I I
alte condiţii, limbi moder
ne, prin predare intensivă.

Nu cred că existenţa a- 
cestor clase, în liceu, va 
crea o falsă impresie de
spre activitatea profesorilor, 
unii folosind rezultate
le muncii altora. Opinia 
mea este că toţi slujitorii 
şcolii contribuie la pregă
tirea şi formarea elevilor 
pe diferite trepte: educa
toare, învăţători, profesori 
din înyăţămîhtul gimna

rezultat al repartizării ele
vilor pe clase şi a profe
sorilor pe clase. Intîmpla- 
re e şi faptul că aseme
nea copii locuiesc într-o 
anumită zonă, iar desco
perirea lor şi munca ul
terioară devin merite ale 
profesorilor. Aceşti elevi 
buni nu pot reprezenta 
nicicum, într-o şcoală, 10 
Ia sută din efectiv (în ca
zul limbilor moderne ar fi 
exagerat), - ■ —- -

Este greu de crezut că 
plecarea cîtorva elevi din- 
tr-o şcoală ar duce la des
fiinţarea unor clase şl la 
primejdia alcătuirii cate
drelor în oraşul Deva. In 
orice caz, ideea câ înfiin
ţare;, acestor clase la Li
ceul „Decebal" ar avea în 
vedere evitarea şomajului, 
este stranie şi fără acope
rire.

Abordînd problema spa
ţiului de şcolarizare des
congestionat, domnul Vlai
cu ajunge la o contradic
ţie. Se spune că numărul 
copiilor care ar beneficia 
de spaţiul descongestio
nat în licee e mic, cei ca
re pleacă reprezentînd 
doar cîteva procente in
signifiante. Atunci cum se 
explică temerile exprima
te pînă acum privind vii
torul unor clase, primejdia 
desfiinţării acestora ?

Nu pot fi de acord cu 
afirmaţia că elevii vor fa
ce deplasări multe dintr-o 
margine de oraş în cealal
tă, cu urmări asupra bu

getului familiei. Eu ştiu 
că Liceul „Decebal" nu-i 
situat chiar la marginea 
oraşului şi mai ştiu că 
Deva încă nu-i o metro
polă, care să creeze difi
cultăţi de acest fel. De 
altfel, în prezent, func
ţionează în Deva două li
cee cu clase de gimnaziu 
şi unul care are şl clase 
I—IV, licee care au mulţi 
elevi de pe tot teritoriul 
oraşului. N-am auzit ca 
ele să se confrunte cu as
pecte de felul celor puse 
în discuţie. - 

Nu pot fi nicicum de 
acord cu apelul ce se face 
către părinţi, de a nu se 
lăsa influenţaţi de măsu
ra preconizată de inspec
toratul şcolar. El seamănă 
cu o orientare şcolară 
forţată, făcută fără suc
ces. Socotesc că e bine să-i 
lăsăm pe părinţi să hotă
rască şi să aleagă, cel pu
ţin acum, cînd pot face 
acest lucru. Ei au dreptul 
să gîndească asupra viito
rului copiilor lor.

CORNEL CISMAŞ, 
profesor,

Deva
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STRĂVECHI LOCALITĂŢI ÎN ZONA 

DE MIJLOC A MUREŞULUI
Vetel, sat comună, f a  ceramice aparţinînd popu. 

teritoriul localităţii (nu- laţiei locale din timpul E)a-
mită în antichitate Micia) ciei romane. Aşezarea este
s-a dezvoltat unul dintre atestată prima oară la 1330
cele mai mari centre m ili. (Nempty), în 1750 Nimtia,
tare şi civile ale Daciei iar în 1830 Mintia. După
romane. Nucleul roman al părerea noastră, forma i-
Miciei era un castra mili- niţială Nemţi, a numelor
tar în aurul căruia s-au celor trei localităţi, nu in .
creat, cu timpul, "locuinţe dică originea etnică, ci re-
de negustori, meşteşugari, prezintă forma de plural a
şi ale elementelor băştinaşe numelui de familie Neam-
în zona civilă. Importanţa ţu. Să se compare localită-
localităţii se observă din iile Greci (jud. Argeş, Dîm-
vastitatea zonei de ruine, boviţa, Hunedoara, Me-
precum şi din numeroasele hedinţi, Olt, Tulcea) şi Ruşi
monumente epigrafice şi (jud. Alba, Bacău, Hune.
sculpturale scoase la i- doara, Iaşi, Neamţ, Sibiu,
veală de arheologi. Micia Vaslui, Suceava). G.C. Giu-
era în acelaşi timp o im- rescu, în lucrarea sa „Tîr-
portantă staţiune vamală guri sau oraşe şi cetăţi
şi port la Mureş. In jurul moldoveneşti din secolul al
castrului au fost dezvelite K-lea pînă la mijlocul se-
un amfiteatru şi therme colului al XII-lea“, Bucu-
(băi) folosite de militari. reşti, 1967, susţine că Huşi
Cercetările au mai desco- reprezintă forma de plural
perit la sud-est de castru a lui Hus, Iaşi — las, Ro.
două temple şi un corn- manaţi — Roman, Vasilaţi
plex de cuptoare pentru — Vasile. Datorită metate-
arderea materialelor de zei existente la românii din
construcţie şi a vaselor de diferite zone ale Transilva-
lut, şi două necropole. Pre- niei — după cum sesizează
zenţa băştinaşilor daci este şi N. Drăganu — pronunţia
dovedită prin existenţa, a.- numelui a fost Mnenţi, de 
tît în aşezarea civilă, cit şi unde Mintia, Mintiu. 
în incintă castrului, a ce- Vulcez (în pronunţie lo . 
ramicii specifice localnici- cală, Vîlcez), localitate con-
lor, cît şi prin mormintele topită cu Veţel, sat, co
de incineraţie aflate alături mună suburbană. Prima
de cele romane,. de înhu. atestare documentară este
maţie. Materialul epigra- din 1491. Ţinînd seama de
fie, la fel ca cel numisma- atestarea din 1760—1762
tic (acesta şi din secolele (Vulcsesd), toponimul a fost,
IV—VI d.Ch.), dovedeşte în forma originală, Vîlceşti,
continuitatea de locuire. derivat cu sufixul — eşti
Primele atestări ale actua. de la apelativul vîlcea, in
iei localităţi sînt din 1371 dicînd originea -locală. Pe
(Vechel) şi 1430 (Veczel). teritoriul satului Veţel,
Toponimul provine de la despărţit de Vulcez prinţr-
un antroponim omofon. un pîrîu, există toponimul

Mintia, sat în comuna Valea Vîlceştilor.
Veţel. Pe teritoriul locali
tăţii s-au descoperit vase Dr, MIRCEA VALEA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA...

...merită toată lauda şi stima pentru preocuparea 
ce a avut-o privind înfrumuseţarea şi „însănătoşirea" 
oraşului prin plantarea de pomi, în această primăvară, 
de-a lungul unor străzi. Problema se pune cine-i „va a- 
păra“ pentru a nu fi distruşi de răufăcători. Opinia pu-, 
blică trebuie să fie intransigentă cu aceşti indivizi şi 
să vină în sprijinul poliţiei, spre a-i deferi justiţiei la 
orice oră din zi şi noapte. (V.B.)

TRIBUNA CUVlNTULUI LIBER
POŞTA RUBRICII

•  Alexandru Ciochină,
Gălan : Dacă apartamentul 
la care vă referiţi în scri
soare a fost dobîndit în 
timpul căsătoriei, cea care 
hotărăşte cui va rămîne 
folosinţa apartamentului 
este instanţa de judecată. 
In acest caz, partea care 
nu a obţinut drept de fo
losinţă urmează să fie 
despăgubită cu cota parte 
ce i se cuvine, la valoarea 
de piaţă a apartamentului 
şi nu la valoarea de cum
părare.

•  Ioan Puiţi — Herepe- 
ia. DecretUl-Lege nr. 68/
1990 în baza căruia s-a
emis Ordinul nr. 50/1990 
al Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale, Minis
terului Sănătăţii şi Comisiei 
Naţionale de Protecţia 
Muncii, şi prin care unele 
activităţi, profesii, locuri 
de muncă se încadrează în 
grupele I sau II de muncă, 
au aplicabilitate doar în 
cazul persoanelor aflate în 
activitate la data de 1 fe
bruarie 1990. Dumneavoas
tră, la data respectivă,; nu 
vă mai aflaţi în activita
te, fiind pensionat. (I.L.)

Rolul comunităţii în combaterea infecţiei HIV
Infecţia cu virus HIV 

este capabilă ca în timp 
să ducă la depopularea u- 
nui teritoriu, la dispariţia 
unei comunităţi. Fiecare 
membru al comunităţii es
te dator să cunoască mă
surile de precauţie gene
rală care îl ajută să evi
te infectarea cu virus HIV 
şi cu alţi agenţi patogeni. 
Persoanele infectate tre
buie să ştie, de asemenea, 
că trebuie să-şi ia toate mă
surile de precauţie pentru 
a putea evita complicaţiile 
datorate slăbirii activităţii 
imunologice a organismului, 
dar ele sînt răspunzătoare 
de posibilitatea propagă
rii infecţiei virale la alţi 
indivizi din comunitate, 
fapt ce trebuie evitat din 
respect faţă de semenii lor.

Cu toţii trebuie să ştim 
să ne comportăm faţă de 
persoanele infectate, sero- 
pozitive sau bolnave, fără 
precauţii excesive şi inuti
le care îi pot umili. A- 
ceasta se poate realiza prin 
instruire, educaţie şi în
grijire corectă.

Comunitatea poate şi 
trebuie să ia atitudine fa
ţă de mamele care îşi a- 
bandonează copiii, îi ex
pun la stres psihic, la ne
voi şi boli, pe cînd ;,r pu
tea să-i încredinţeze alto
ra care îşi doresc copii şi 
i-ar îngriji cu tot devota
mentul şi dragostea lor.

Copiii nu trebuie să ră- 
mînă timp îndelungat a- 
bandonaţi în unităţi spita
liceşti, unde pot să contac
teze diverse boli datorită 
mediului infectat. în pre
zent, trebuie să subliniem 
că prin eforturile Minis
terului Sănătăţii şi ale per
sonalului sanitar, în spi
tale a scăzut numărul de 
copil polispitalizaţi, în 
schimb, creşte numărul co
piilor infectaţi care vin 
din teritoriu, ca urmare a 
tratamentelor injectabile 
efectuate de diverse per
soane necalificate.

Este momentul să aten
ţionăm pe toată lumea să 
nu se expună, încredin- 
ţîndu-se oricui spre a-î e- 
fecţua tratamente injec
tabile, iar dacă situaţia 
impune, să-şi cumpere se
ringă şi să o sterilizeze 
foarte corect. Fiecare per
soană care are prescris 
tratament injectabil, indi
ferent de locul unde ur
mează să i se efectueze a- 
eesta, să urmărească a- 
tent momentele pregătirii 
efectuării tratamentului. 
Comunitatea poate să ia a- 
titudine faţă de binevoi
torii periculoşi care efec
tuează tratamente la do
miciliu, deoarece în preaj
ma lor pot apărea mal 
multe cazuri de infecţii. cu 
HIV.

Problema: combaterii pro

pagării infecţiei cu HIV 
nu aparţine numai cadre
lor sanitare, ea este a tu
turor. Pe prim-plan se a- 
flă familia, unde începe 
educaţia din fragedă co
pilărie, pe care se vor clă
di ulterior celelalte cu
noştinţe acumulate de fie
care

în fiecare localitate, co
munitate, sînt oameni cu 
profesii foarte utile pentru 
promovarea sănătăţii. Ca
drele didactice trebuie să 
desfăşoare o muncă edu
cativă susţinută, să solicite 
cît mai mult pe m edici; el 
înşişi, în faţa unor situaţii, 
să nu piardă prilejul de a 
evidenţia importanţă unor 
reguli sanitare. Profesorii de 
biologie îşi pot instrui cole
gii şi pot discuta cu ele
vii la ore. Toţi diriginţii 
trebuie să cunoască şi să 
atenţioneze pe copii, în 
funcţie de specificul vîr- 
stei lor, ce se cere a fi 
ştiut despre SIDA.

Preoţii pot să aducă rea
le servicii comunităţii, e- 
ducînd tineretul în spirit 
de respect şi fidelitate în 
familie, combaterea pros
tituţiei şi a perversiunilor 
sexuale, comportament de
cent, respect faţă de mem
brii comunităţii.

Poliţiştii de la serviciile 
de circulaţie trebuie să 
cunoască' tehnici de prim- 
ajutor, dar şi de autopro

tejare faţă de persoane ac
cidentate,; cu al căror sîn- 
ge ajung în contact.

Poliţiştii de la serviciul 
de moravuri şi droguri pot 
să desfăşoare activităţi e- 
ducative pentru categorii
le cu risc cu care vin în 
contact. însuşi guvernul 
este interesat ca populaţia 
să fie sănătoasă, capabilă 
de muncă, deoarece o epi
demie de infecţie cu HIV 
periclitează economi;, na
ţională.

Motivaţia supremă pen
tru a duce o luptă asiduă 
contra acestei maladii per
fide o constituie faptul 
că toţi membrii comunităţii 
sînt la fel de vulnerabili 
faţă de ea. Acum putem ' 
să stăvilim cu un efort 

■mult mai mic o epidemie 
de proporţii ce se întreve
de a se declanşa cu mare 
brutalitate şi la noi.

Ministerul Sănătăţii, Cen
trul de Medicină Preven
tivă, sprijiniţi de UNICEF, 
au demarat un PROGRAM 
NAŢIONAL ANTISIDA ca
re trebuie sprijinit de fie
care dintre noi, în func
ţie de profesie, posibili
tăţi materiale şi de dra
gostea de oameni.

Dr. LUCIA BALĂŞESCU, 
Medic primar pediatru. 
Inspector' de pediatrie la

Direcţia Sanitară Deva
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Campionatele internaţionale de 

gimnastică ale României

Remarcabilă comportarea 
Laviniei Miloşovici

întotdeauna minunată 
gazdă pentru elita gim
nasticii, Ploieştiul a pri
mit şi de această dată 
cu multă generozitate 
sportivele şi sportivii din 
peste 20 de ţări ale lu
mii la Campionatele in
ternaţionale de gimnas
tică ale României. Şi nu
merosul public, care a 
umplut pînă la refuz Sa
la Sporturilor „Victoria" 
din localitate, n-a regre
tat deloc întîlnirea cu 
unii dintre cei mai buni 
gimnaşti şi gimnaste ai 
lumii, cum sînt Rustam 
Saripov, Alexandr Koli- 
vanos, Dimitri Vasilen- 
ko, Lavinia Miloşovici, 
Ludmila Stovşciataia, Lili 
Podkopoeva şi Iulia Iurc- 
kina.

Şi la aceste campionate, 
Lavinia Miloşovici s-a 
dovediţ a fi într-o for
mă deosebită, evoluînd 
cu o mare virtuozitate şi 
stăpînire de sine (deşi a 
trecut prin mari emoţii 
datorate furtului meda
liilor din locuinţa părin
ţilor şăi din Turnu Se- 
verin, rezolvat prompt 
de poliţie), impresionînd

arbitrii, întreaga sală, 
prin măiestria sa. La fi
nalele pe aparate, La
vinia a fost de neînvins, 
obţinînd medalia de aur» 
l;l sărituri (9,718 p) ; la 
paralele (9,600 p) ; şi la 
bîrnă (9,775 p). Excep
ţională şi evoluţia ti
nerei Claudia Rusan, ca-- 
re a realizat 9,812 p la 
sol şi medalia de aur.

Trebuie, de fapt, să 
remarcăm evoluţia foarte 
bună a întregii echipe _a 
României, compusă din 
gimnastele Daniela Mă- 
răndueă, Claudia Rusan, 
Andreea Cacoveanu, Artă 
Maria Bican, Nadia Hă- 
ţăgan şi Ionela Loaieş, 
dovedind o bună formă 
pentru apropiatele Cam
pionate Europene de ju
nioare de la Geneva, lu
cru care nu poate decit 
să ne bucure. în final* 
primul loc la Ploieşti a  
fost ocupat de Lavinia 
Miloşovici cu 39,150 p, 
urmată de Ludmila Stov
şciataia, cu 38,487 p şt 
Daniaja. Mărănduca, cu 
38,475Vp.

SABIN CERBU
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CINE NU RIDICA GUNOIUL ? !...
Pe strada Minerului, mult timp, grămezi de 

din Deva, mai precis, în gunoi. Oare cine este
faţa blocurilor 40 şi 41, dator să le ridice ? !..;
stau neridicate, de mai (V.B.)
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S C. MARTECO S.R.L. DEVA

str. L. Blaga, nr. 3
VINDE EN GROS :

•  Acid citric BP 80
•  Hîrtie xerox
Relaţii, telefoane : 616457, 613195.

(4541)1

PATRONATUL NAŢIONAL ROMAN
FILIALA JUDEŢULUI HUNEDOARA 

INVITĂ
persoanele şi patronii particulari interesaţi , 

să li se acorde credite în lei pe termen lung şL 
cu dobîndă mică (max. 15 la sută), să participe- 
vineri, 7 mai, ora 10, la discuţiile ce vor aveaj 
loc la sediul filialei din Deva, str. A. Şaguna, 
nr. 2 .telefon 611339.

Participă conducerea Patronatului Bucu
reşti. Se vor lămuri şi condiţiile de procurare-- 
de maşini, utilaje, materiale prin utilizarea ere- 
ditelor acordate. (325),

COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ.
„HOREA“ BRAD 

str. Avram Iancu, nr. 30 
A N  U N  Ţ A

•  Angajează vopsitor auto la secţia auto 
moto.

Relaţii suplimentare la birourile coopera
tivei. (317};

S.C. ENERGOCONSTRUCŢIA S.A.
BUCUREŞTI

SU C U R SA LA  DEVA — M INTIA  
cu sediul în Mintia, str. Şantierului, nr. 1 

Angajează un REVIZOR CONTABIL eu 
studii superioare şi minimum 5 ani vechime în 
specialitate sau CONTABIL REVIZOR, cu stu
dii medii si eu aceeaşi vechime.

Relaţii la Biroul P.O.N.S., telefoane 13220, 
13221, interior 18. (CEC)
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ANIVERSARI
•  COLABORATORII din 

cadrul SC MINEXFOR SA 
— DEVA (fost IPEGH — 
Deva) îi urează diui dr. 
ihg. Corneliu Arsin, cu o- 
cazia pensionării, ani în
delungaţi de viaţă şi mul
tă sănătate, drept recunoş
tinţă pentru modul în ca
re condus timp de 24 
ard activitatea unităţii.

(5984)

VlNZARl- 
fVJMP APARI

•  VlND teren intravi
lan Geoagiu-Băi, eventual 
şi schimb similar Deva, 
de preferinţă în zona au- 
togării vechi, tel. 616590, 
după ora 20.

•  VÎND butelie aragaz.
(Tel. 6179,95. (5821)

•  VlND două garsonie
re Geoagiu-Băi; Tel. 648211.

(5712)
•  VlND apartament 4 

camere, Gurabarza. Infor
maţii ia tel. 656294. (5782)

•  VlND casă cu grădină
mare si anexe în comuna 
Vălişoara. Tel. 624612. du
pă ora 16. (5818)

•  VÎND televizor color 
Funai, telecomandă, ab
solut nou. Tel. 616261.

(5828)
•  VÎND camion Merce

des 8+3 — 5,7 tone Diesel, 
Citroen Diesel furgonetă 
8J9 kg — 1985, miere al
bine polifloră— 600 kg. 
Deva, 625325, 617508. (5834)

•  VlND grajd 35x12 m,
stare bună sau demolabil, 
Beriu, nr. 17. (5805)

•  VlND vitrină, masă 
televizor. Deva, Dacia, bl. 
27, ap. 24, sc. 2, orele 10 
—19, preţ negociabil.

(5826)
•  VlND apartament 3 

camere. Deva, tel. 625963.
(5849)

•  VÎND IMS. Informa
ţii, Sîntuhalm, nr. 77.

(5659)
•  SC Mecapilemn SRL 

Călan vinde lemn pentru 
foc şi garnituri mobilă de 
bucătărie din răşinoase. 
ffel. 620408, 731037. (5812)

•  VÎND loc agrement.
Deva, informaţii telefon 
615272. (5829)

•  VlND Ford Siera Die
sel (1985) şi Renault Tra
fic Diesel, izoterm (1986). 
■WbI. 95/717330. (5839)

•  VlND player A- 
kai sigilat, player E- 
lekta nou. Deva 
625493. (5614)

•  AGROMEC SA Ilia
Organizează la sediul uni
tăţii licitaţie pentru vînza- 
re de tractoare şi maşini 
agricole in fiecare zi de 
vineri, ora 12, In luna mai 
1983, pînă la vînzarea mij
loacelor fixe oferite prin 
listele afişate. (5848)

•  VÎND televizor color 
Saba şi televizor alb-ne- 
gru Sirius. Tel. 617994.

(5846)
•  VÎND loc casă. S1-. 

meria Veche, nr. 58. (5858)
•  VÎND Aro 16, stare per

fectă, caroserie metalică. 
Brad tei. 651892, după o- 
r» 20. (5845)

•  VlND butelie aragaz 
normală. Tel. 611546.

(5843)
•  VlND motoretă Sim- 

soneta, germană, şi re
morcă una tonă pentru 
Dacia. Orăstie tel. 641181.

(5962)

•  VÎND Volvo 244 Die
sel, motor Volvo, armă* 
vînătoare IJ 16, convena
bil. Simeria, 1 Decembrie, 
bl. 104/11. (5964)

•  VÎND convenabil ca
napea extensibilă. Deva, 
tel. 623151, după ora 16.

(5975)
•  VÎND televizor color

Telefunken. Informaţii De
va, tel. 618131. (5977)

•  SC ROGECOM SRL
DEVA, str. Horea, nr. 19, 
vinde en gros şi. cu amă
nuntul produse import 
Ita lia : sucuri, detergenţi, 
măsuţe pliante pe rotile, 
rafturi din plastic pentru 
magazine, bucătării, băi, 
şi cămări. (5979)

•  VÎND remorcă pe două
roţi. Hunedoara, telefon 
717431. (4900)

•  -VlND Trabant 601,
Hunedoara, Dacia 10/49. 
Tel. 722473. (4901)

OFERTE 
DE SERVICII

•  INCOTA ATLAS REI-
SEN SIBIU efectuează 
transport de pasageri şi 
colete pe ruta: Deva — 
Nurnberg — Heilbronn — 
Stuttgart, în zilele de 5, 8, 
12, 15, 19. 22, 26, 29 mal 
şi pe ruta Deva — Wurz- 
burg — Frankfurt — Sie- 
gen — Dortmund, în zilele 
de 5, 12, 19, 26 mai. În
scrieri la 0956/18882, ore
le 16—21. (4515)

•  CAUT păzitor îngri
jitor, bărbat sau femeie, 
pentru 13 bovine Bara 
Gavril, corn, Baru Mate, 
nr. 205, tel. 160, (5775)

•  CAUT femeie pentru 
îngrijit copil. Horea, 41, 
(parter), după ora 16.

(5842)
•  SOCIETATE privată

angajează vînzători, bar
mani, brutari, merceologi, 
contabili (inclusiv pensio
nari). Relaţii la tel. 627558, 
între orele 8—21. (5841)

•  MARSCHALL SNC — 
societate româno-germană, 
organizează transport per
soane şi pachete pe ruta 
Bucureşti — Praga — Nurn
berg — Frankfurt — 
Koln — Dusseldorf şi re
tur, cu autocar german 
confort înalt.’ Plecarea are 
loc în data de 8 mal 1993. 
Informaţii şi rezervări de

Tocuri la tei. 717035, 616240.
(5840)

•  CĂUTĂM economis
tă (contabilă), exclus băr
bat, pentru evidenţele 
contabile ale unei societăţi 
particulare, preferabil pen
sionară. Informaţii la tel. 
613960. Deva, str, A. Vlai- 
cu, nr. 86. ' (5969)

ÎNCHIRIERI
•  OFER pentru închi

riere apartament cu două 
camere în Hunedoara (zo
na gării) pentru birouri şi 
(sau) depozit en gros. Tel. 
611879, după ora 16.

(5833)
•  CAUT de închiriat

garsonieră sau apartament 
(ne) mobilat, exclus Micro 
15, Dacia, eventual preiau 
contract, ofer 1 500 000 lei 
sau îngrijim persoană 
vîrstnică contra locuinţă. 
Tel. 620200. (5803)

•  OFER spaţiu cen
tral pentru comerţ en 
gros. Deva, 625493.

(5614)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB garsonieră 
Craiova, cu apartament sau 
garsonieră Deva. Telefon 
620884. (5835)

•  SCHIMB garsonieră 
confort sporit Arad, cu si
milar, sau apartament 2 
camere Deva, Tel. 617418.

(5973)
•  SCHIMB (cumpăr) a-

partament proprietate con
fort I, două camere, par
ter, cu balcon, Tîrgovişte, 
cu similar sau garsonieră 
confort I în Hunedoara, 
Tel, 711785. (4904)

PIERDERI

•  PIERDUT legitimaţie
serviciu, eliberată de „Ma- 
tex“ SA Deva, pe numele 
Rusu Emilia. Se declară 
nulă. (4899)

•  PIERDUT autorizaţie
macaragiu nr. 12499/1985, e- 
liberată de C.S. Hunedoara, 
pe numele Rotariu Ioil. Se 
declară nulă. (4903)

COMEMORĂRI

•  ASTÂZI se împlinesc 
6 luni de la dispariţia pre
matură a fostei noastre 
colege

FAUSTINA
suflet cald şi generos, de 
o rară înţelepciune şi pro
fesionalism. O deplin,? co
legele de birou — secţia 
rezistenţă, de la IPH De
va. (4697)

•  SOŢIA, fiul şi no
ra amintim cu durere 
că duminică, 9 mai, 
se împlineşte un an 
de la decesul dragului 
nostru

NICOLAE POPA,
care a fost un soţ, ta
tă şi socru bun. Nu 
te vom uita niciodată ! 
Fie-ţi memoria bine- 
cuvîntată ! _____ (5814)

•  FAMILIA Îndo
liată mulţumeşte din 
suflet colegilor de ser
viciu de la întreprin
derea de Morârit şt 
Panificaţie Deva, ICRĂ 
Deva, vecinilor, pre
cum şi tuturor celor 
care au împărtăşit du
rerea pricinuită de de
cesul dragei lor

ELENA ALBA 
Dumnezeu s-o ierte I

(5850)

•  COLECTIVUL sa
lariaţilor din S.C. Pe- 
co Deva S.A. este a- 
lături de familia ce
lui care a fost juris
consult (col. r.)

NICOLAE TODEA 
bun coleg, de o alea
să omenie, şi transmi
te pe această cale 
sincere condoleanţe fa
miliei îndoliate.

(5856)

•  CADRELE din 
Inspectoratul Judeţean 
de Poliţie Hunedoara 
se despart cu mult re
gret de cel care a 
fost

colonel (r)
NICOLAE TODEA

om de înaltă probita
te profesională, , şi 
prieten. Adresăm sin
cere condoleanţe fa
miliei. (5971)

•  UN ultim oma
giu din partea vecini
lor din bloc D. 3, sc. 
B pentru

col. (r)
NICOLAE TODEA

(53 de ani)
Sîntem alături de 

familia îndoliată.
45854)

DECESE

•  ADUC mulţumiri tu
turor celor care au fost 
alături de mine la pierde
rea soţiei dragi.

MARIA MEZA, 
din Simeria. Mezn Ioan.

(5963)

•  SÎNTEM alături de 
Lola şi familie în aceste 
clipe grele cauzate de tre
cerea fulgerătoare în eter
nitate a dragului soţ şi 
tată,

Colonel (r),
NICU TODEA

Fie-i ţarina -uşoară ! Fa
milia Jurca — Crişcior,

F.R.E. D E V A
INFORMEAZĂ ABONAŢII CASNICI

începînd cu data de 1 mai 1993, ca urma 
re a eliminării subvenţiilor, preţul Ia ener
gia electrică livrată consumatorilor casnici 
va fi de 28 lei/kWh.

Pînă in data de 15 mai 1993 se va face 
citirea la toţi abonaţii casnici de către sa
lariaţii RENEL — FRE Deva.

Facturile se vor calcula ţinîndu-se cont 
de consumul mediu zilnic rezultat în urma 
citirii contoarelor şi de numărul zilelor anterior 
datei de 1 mal 1993 (preţ 6 lei/kWh) respec 
tiv după data de 1 mai 1993 (28 lei/kWh).

S  C. COMIXT MASTERS 

vă aşteaptă
La depozitul en-gros din strada Horia nr. 

67, pentru a vă aproviziona cu produse alimen 
tare din Germania, Grecia, Italia, Olanda, Fran 
ţa la preţurile cele mai mici.

Adaos comercial 0—10 la sută. (4499)

S.C. RIAL S.R.L. DEVA

str. G. Bariţiu, nr. 1/A, telefon 612829
•  Produce şi comercializează băuturi ră 

coritoare de Cola, portocale, si Kiwi, la sticle 
de 1 1.

•  Adaos comercial 0 Ia sută. (4547)

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PETRILA

o r g a n i z e a z ă

LICITAŢIE PUBLICĂ
IN VEDEREA CONCESIONARII TERENULUI 

DIN INTRAVILANUL ORAŞULUI PETRILA, PEN
TRU REALIZAREA DE GARAJE, prevăzute în do
cumentaţiile de urbanism aprobate în condiţiile Le
gii nr. 50/1991, art. 10 şi 15 astfel:

•  AMPLASAMENTUL NR. 1. Situat In strada 
Al. Sahia. lingă Cantina E.M. Petrila şi Spitalul o. 
raşului Petrila. Pe acest amplasament se vor realiza 
un număr de 33 garaje, în suprafaţă de 693 mp. Ta
xa minimă anuală este de 250 lei//mp.

•  AMPLASAMENTUL NR. 2. Situat în spatele 
Magazinului Universal, între Popicărle şi blocul nr. 
61 şi 62. Pe acest amplasament se vor realiza un 
număr de 9 garaje, în suprafaţă de 189 mp. Taxa 
minimă anuală este de 250 lei/mp.

•  AMPLASAMENTUL NR. 0. Situat lingă C.T. 
5. Pe acest amplasament se vor realiza un număr 
de 20 garaje, în suprafaţă de 420 mp ; situat lingă 
C.T. 7. Pe acest amplasament se vor realiza un nu
măr de 39 garaje, în suprafaţă de 819 m p ; situat 
lingă C.T. 8. Pe acest amplasament se vor realiza un 
număr de 14 garaje, în suprafaţă de 294 mp.

Taxa minimă anuală este de 250 lei/mp.'
•  AMPLASAMENTUL NR. 8. Situat în strada 

Republicii, în spatele blocului 115. Pe acest ampla
sament se vor realiza un număr de 20 garaje în su
prafaţă de 420 mp. Taxa minimă anuală este de 250 
lei/mp.

•  AMPLASAMENTUL NR. 9. Situat în cartierul 
8 Martie, in spatele blocului turn nr. 26, lingă cre- 
şă. Pe acest amplasament se vor realiza un număr 
de 20 garaje, în suprafaţă de 420 mp. Taxa minimă 
anuală este de 250 lei/mp.

Concesionarea terenului se face - pe o perioadă 
de 99 ani.

Ofertele se depun pînă la data de 18 mai 1993, 
orele 15, la sediul Consiliului Local al oraşului Pe
trila, la biroul urbanism şi sistematizarea teritoriu
lui.

Documentaţiile licitaţiei se vor ridica contra cost 
de la sediul Consiliului Local al oîaşului Petrila, 
biroul urbanism şi amenajarea teritoriului, începînd 
cu data de 3 mai 1993.

Garanţia de participare la licitaţie va fi de 
5 500 lei.

Informaţii suplimentare şi consultarea planşelor 
se poate face zilnic, la sediul Consiliului Local Pe
trila, biroul urbanism şi amenajarea teritoriului, în
tre orele 8—11.

Licitaţia va avea Ioc în ziua de 19 mai 1993, o- 
ra 10, la sediul Consiliului Local al oraşului Petri
la, din strada Republicii, nr. 196, biroul urbanism 
şi amenajarea teritoriului (telefon 550977). (323)
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Efectuează, începînd cu luna mai 1993, 
TRANSPORT RAPID DE PERSOANE la tari
fe reduse şi confort maxim pe ruta: DEVA — 
NURNBERG — HEILBRONN — STUTTGART 
— KARLSRUE — MANHEIM, cu autocare ul
tramoderne, dotate cu aer condiţionat şi circuit 
video-tv.

Plecarea din gara Deva, ora 7, şi sosire la 
destinaţie a doua zi. Rezervări de locuri şi re
laţii suplimentare la telefon 612331,

S.C. „CORA" S.A.

cu sediul în Hunedoara, str. Pţa Libertăţii nr. 13, 
judeţul Hunedoara

Organizează licitaţie pentru închirierea î
•  spaţiului comercial de la parter, bl, B 

I, bd Dada, suprafaţă 100 mp î
şi licitaţie pentru vînzarea următoarelor chioş
curi :

•  chioşc str. Grădinilor, In valoare de 
116 645 lei'

•  chioşc str. Grădinilor, In valoare de 
116 645 lei

•  chioşc str. Grădinilor, în valoare de 
116 695 Iei

•  chioşc str. Grădinilor, în valoare de 
127 885 lei

•  chioşc str. Cîmpului, 2, în valoare de 
108 641 lei.

Licitaţia va avea Ioc la data de 20. 05, 
1993, la sediul societăţii.

Relaţii suplimentare la sediul societăţii sl 
Ia telefon 712244. (326)
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