
Aproape un secol şi jumătn*  ̂ a trecut 
de la Revoluţia din 1848 d.n Transilva
nia. Atunci, acest pământ românesc şi 
oamenii săi s-au mişcat în numele liber
tăţii sociale şi naţionale. Trăiseră prea 
multe nedreptăţi din partea ocupanţilor 
austro-ungari, care martirizau populaţia 
autohtonă românească majoritară, pen
tru a 0 deznaţionaliza.

„Deşteapţă-te, române", această „Marsi- 
lieză română", după cum o numea Geor- 
ge Călinescu, a răsunat pe buzele intelec
tualităţii, ale tuturor locuitorilor de aici ; 
„Deşteaptă-te, române! din somnul cel de 
moartei In care te-adânciră barbarii de 
tirani!/ Acum ori niciodată croieşte-ţi al
tă soarte,/ La care să se-ncbine şi cruzii 
tei duşmani!“ Era un semnal de alarmă 
că ziua cea mare a întregirii va veni, 
semnal dat pe Câmpia Libertăţii de la 
Blaj !

La manifestările ce au avut loc cu pri
lejul comemorării de sâmbătă, la Blaj, 
$-a evocat marele eveniment, a avut loc 
o slujbă de pomenire oficiată de episcopi.

şi preoţi din judeţele Arad, Alba şi Hu
nedoara, avându-1 în frunte pe Prea Sfin
ţia Sa Antonie Plămădeală, Mitropolitul 
Ardealului, s-au rostit cuvinte înflăcărate 
despre un trecut înălţător, s-a exprimat 
speranţa într-un prezent şi un viitor de 
care nouă, românilor, să nu ne fie ruşi
ne. In memoriam, s-a ridicat o Cruce 
pentru eroul neamului, Avram Iancu.

Seara, începând de la ora 20, în dan
gătul clopotelor, cântându-se „Hristos a 
înviat", pe scena amenajată în aer li
ber, în preajma simbolurilor în piatră a- 
le celor trei ţinuturi româneşti, ale bus- 
turilor marilor luptători de la 1848, a a- 
vut loc un spectacol omagial organizat de 
forurile judeţene şi locale de stat şi cul
turale din judeţul Alba, Televiziunea Ro
mână şi Ministerul Culturii. Realizator — 
acelaşi mare patriot şi om de cultură ca
re este Marioara Murărescu. Au partici
pat interpreţi de frunte ai scenei româ
neşti (Veta Birjş, Lucreţia Cîobanu, Gheor- 
ghe Roşoga, Liviu Vasilică, Laura Lavric, 
Nicolae Furdui Iancu), formaţii artistice 
din Alba luKa, Blaj, Căpâlna, Fălticeni, 
Alexandria ş.a. Din judeţul nostru au fost 
prezenţi cunoscuţii solişti Dră'gan Mun
tean, Mariana Anghel, o formaţie de dan
suri din Ruda — Ghelari.

MINEL BODEA

E T E R N U L  M IR A C O L  A L  V IE Ţ II  . . .  j
...Tânăra mamă se odih

neşte pe patul imaculat al 
salonului. N-au trecut de
cât opt ore de la naştere. 
A născut un copil dolofan, 
un băieţel de peste 3 ki
lograme. E fericită, mul
ţumită. Pe chipu-i luminos 
n-a rămas nici cea mai 
mică umbră a suferinţei. 
A fost aşa cum speraseră şi 
ea şi soţul ei... Adică bă
iat. S-a gândit şi la pre
nume. li vor spune Alin 
Ştefan sau poate doar A- 
lin.

... Angela este la prima 
naştere. A venit de la Ba
ni Mare, aici, la Haţeg, Ca 
şL tânăra de alături, din 
Haţeg, Mihaela. Au aceeaşi 
vârstă — 19 ani, şi au dat 
de lucru personalului me
dical în aceeaşi noapte. 
Doar, că Mihaela şi-a fe
ricit familia cu o.., fetiţă. 
Acum amândouă aşteaptă 
cu nerăbdare şi nemărgini

tă emoţie prima... îmbrăţi. 
şare a micuţilor, primul 
alăptat.

...O mamă din Valea Dâl- 
jii a creat emoţii tuturor. 
A născut prematur un copil, 
sub greutatea normală. E- 
xistă însă speranţe... Când 
micuţul va atinge greutatea 
de 2500 grame, va părăsi 
maternitatea.

Sectorul de nou-născuţi 
al secţiei obstetrică-gine- 
cologie n-are decât 15 pa
turi. Suficiente pentru naş
terile în descreştere. Sunt, 
îngrijiţi aici, în cele mai 
bune condiţii, şi prema
turii de toate gradele. In 
prezent, nu se află în spi
tal nici un copil abandonat. 
Este foarte important — 
spun cadrele sanitare — 
că se nasc copii doriţi, a- 
cei copii pe care-i aşteap
tă cu bucurie părinţii. Dar 
ia reuşita tratamentelor, la 
crearea şi menţinerea 1-

gienei (n-au fost niciodată j 
infecţii intraspitaiiceşti), la j 
îngrijirea noilor născuţi 
contribuie întregul perso- j 
nai. Şi am notat numele j 
asistentelor Marieta Pe- ; 
trescu, Onorica Vasiloni, 
Ani Clep — la rândul lor : 
mame, dar şi al mai tine- 1 
relor Maria Onica şi Olga 1 
Diac ; al infirmierelor Fio- ' 
rentina Bociat, Mariana Ili- 
oni, Octavia Vălean şi : 
Rod'ica Condurache. Iar j 
naşterile sunt asistate în i 
echipă. Cele mai recente, ; 
spre exemplu, au fost a- 
sistate de dr, Florica Ades- 
man, de asistenta Olga Diac 
şi moaşa Sofia Prejban.

Dna dr. Maria Filimon, ca
re are un program dirijat 
de trei ore zilnic şi la nou- 
născuţi, ne spune că de
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Apa caldă — un lux ?
încetarea subvenţiilor 

de la 1 mai a.c. a ser
viciilor şi alimentelor de 
bază, cu toate compen
sările şi indexările pro
mise de Guvern, îi în
grijorează pe oameni. Ei 
ştiu din experienţă că 
afirmaţiile cum că va fi 
compensată sută la sută 
explozia preţurilor prin 
majorările veniturilor nu 
sunt confirmate de rea
litate.

Această temere justi
fică şi solicitările unor 
cetăţeni din asociaţiile de 
locatari numerele 74, 76 
şi 152 din Deva ca apa 
caldă să nu mai fie fur
nizată zilnic, ci o zi da, 
una nu. Alte asociaţii,

după informaţiile noas? 
tre, au cerut furnizoru
lui ca apa caldă să fie 
distribuită doar 16 ore 
din 24, fiind oprită 
noaptea (între 22 seara şi 
6 dimineaţa). Este po
sibil ca din aceleaşi a- 
sociaţii alţi locatari să 
dorească furnizarea non- 
stop a apei calde. Este 
imposibil să mulţumeşti 
pe toată lumea. Dacă 
dăm curs solicitărilor ex
primate de asociaţiile de 
locatari nominalizate este 
pentru că trebuie să 
se ţină cont de proble
mele oamenilor, iar so
luţia găsită să răspundă 
majorităţii opţiunilor. 
(V. ROMAN).

„LA Zl“ DESPRE STAREA DRUMURILOR (II)

S T R Ă Z IL E  O RA ŞU LU I
Batem zilnic, cu pasul 

ori cu maşinile, străzile o- 
raşelor. Intre acestea, cele 
din Deva sunt dintre cele 
mal circulate din judeţ. 
Poate şi de aceea — cu o

stare a drumurilor destul 
de precară. Sigur, se pot 
invoca multe motive, în
tre care puţinătatea din- 
totdeauna a banilor a fă
cut ca străzile sale, aleile,

C O N V O C A R E
In temeiul art. 61, alin. 3 din Legea nr. 89/1991. 

privind administraţia publică locală, se convoacă 
Consiliul Judeţean Hunedoara, în şedinţă ordinară, 
la sediul acestuia, pentru data de 31 mai 199% ora 
10, cu următoarea ordine de z i:

I. Adoptarea bugetului judeţean pe anul 1993, şi 
contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 
1992.

Jng. COSTEL ALIC,
Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara

trotuarele să fie mai me
reu cârpite şi nu lucrate 
durabil.

Aşa se întâmplă şi a- 
cum.Sau poate acum, mai 
mult ca niciodată, banii 
pentru drumuri — ca de 
altfel şi pentru alte acti
vităţi — sunt mai puţini. 
Ca să nu mai spunem că 
nici nu se ştie exaet câţi, 
pentru că, iată, deşi au 
trecut patru luni şi ju
mătate din 1993, primă
riile încă nu-şi cunosc bu
getele pe acest an. Că la 
noi la nimenea, o lege ex.

DUMITRU GHEONE A, 
ION CIOCLEI

“ W

Atât RAGCL Deva, cât şi secţia din localitate a Regiei de Drumuri Naţionale, au „atacat", cu mijloacele de care dispun, 
principalele artere de circulaţie ale oraşului. Foto PA VEL LAZ A

© EXPOZIŢIE „CUVÂNT DE 
ÎNVĂŢĂTURĂ". La secţia de
Artă a Muzeului Judeţean din 
Deva a avut loc vernisajul ex
poziţiei temporare „Cuvânt de 
învăţătură", cuprinzând cărte 
veche românească şi icoane. Ex
poziţia este deschisă in perioada 
mai—iunie a.c. (Al. O.)

© SE EXTINDE REŢEAUA 
DE GAZ METAN. în Haţeg, s-au 
încheiat lucrările de introducere 
a gazului metan în cele tSOOde 
apartamente din blocurile oraşu

lui. în acest an se vă introduce 
gaz metan în casele particulare 
de pe străzile Progresului, Flori
lor, M. Eminescu, I.L. Caragiale, 
Margaretelor, 22 Decembrie, Mi- 
hai Viteaza şi Râu Mare. (Tr.B.f

© SE. DUBLEAZĂ ALIMEN
TAREA CU APA. Pe strada 1 
Decembrie, din Simeria — in e- 
Xecuţia IlAGCL din localitate şi 
cu sprijinul consiliului local — 
au început lucrările de dublare 
a conductei de alimentare cu apă. 
în acest fel se va îmbunătăţi, 
sub raport cantitativ şi al pre
siunii, alimentarea cu apă tn 
cvartalul de locuinţe „T Decem
brie" şi a locuinţelor particula
re din zonă. (D.G.)

© ÎN SFÂR$1T t Da, în sfâr
şit, blocul din satul de centru 
al comunei Pui şi-a găsit stă
pâni. De câţiva ani rămăsese In
tr-un stadiu destul de avansat de 
construcţie. începuse chiar să se 
degradeze. Acum, o parte se va 
amenaja ca dispensar medical şi 
cabinet stomatologic. Alte cinci- 
apartamente s-au repartizai unor 
cetăţeni care urmează să finali
zeze construcţia. (V.N.j

O HANDBAL FEMININ, in
tre 22 şi 24 mai: a.c., în Sala 
Sporturilor din Deva sa va des
făşura turneul final din seria a 
Il'-n pentru calificarea în Divi
zia B, cu participarea echipelor 
Favorit Oradea, Exotic C.S.M, Bis

triţa, Met.Tg. Mureş şi „13 Decem
brie" Timişoara. în 20 şi 21 mai, 
ora da începere a partidelor es
te 17, iar sâmbătă —- 9,30, (S.C.j

© FOCARE DE INFECŢIE. 
Cartierul „Aurel Vlaicum din Ha
ţeg este, în general, frumos, bi
ne gospodărit. Am zis în gene
ral, deoarece mai sunt locatari 
care strică peisajul. Ce fac ? In 
loc să ducă gunoiul menajer la 
containere, îl aruncă de pe gea
muri, lângă pereţii blocurilor. 
Aici se formează grămezi — gră
măjoare. Cum a venit căldura, 
acestea sunt atacate de muşte, 
devenind adevărate focare de in
fecţie. Atenţie, domnilor loca
tari ! ţN.S.)

o WASHINGTON. Re
vista „Time" afirmă că ;
forţe speciale ale armatei 
americane se află în pre
zent în Bosnia, o prezenţă 
evocată deja de canalul 
NBC, la începutul lunii, 
dar dezminţită de Casa Al
bă, scrie AFP.

Citând surse pe care nu 
le identifică, revista scrie 
că „forţe speciale sunt de
ja pe teren, deşi Pentago
nul dezminte oficial acest 
lucru". Trupele respective 
efectuează pentru moment 
operaţiuni de recunoaştere, 
informând „Incredibil de 
bine" Washingtonul, adău
gă Time,

La 3 măi, canalul NBC 
afirmase că aceste forţe 
culeg informaţii asupra o- 
bieetivetor care ar putea 
servi drept ţinte ale unor 
eventuale raiduri aeriene. 
Informaţia a fost, însă, 
dezminţită personal de pre
şedintele Bill Clinton.

Revista „Time" mai sus
ţine că forţele în cauză ar 
fi echipate, pentru a asista 
orice acţiune ce ar putea 
fi ordonată de preşedinte
le SUA.

•  BRUXELLES. „Conti
nuarea agresiunii" sârbe 
împotriva musulmanilor din 
Bosnia este „intolerabilă", a 
declarat, luni, la Bruxel
les, secretarul general al 
NATO, Manfred Woerner, 
citat de agenţia France 
Presse.

De acum înainie, ONU 
trebuie să studieze cu se
riozitate care vor fi con
secinţele pentru Comuni
tatea internaţională, deoare
ce continuarea agresiunii 
este pur şi simplu intolera
bilă, a subliniat Woerner, 
la o conferinţă de presă.

Revine ONU misiunea de 
a adopta o hotărâre în le
gătură cu trimiterea de 
trupe, pentru a Impune pla
nul de pace Vance — 0- 
wcn în Bosnia-Herţegovina, 
sau de a decide alte căi 
posibile de acţiune, a con
chis Manfred Woerner.
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Gând aveam vârsta de 18 ani, a- 
dică atunci când abia devenisem 
major, am dorit să ocup un post de 
tehnician într-o întreprindere in
dustrială. Pregătire liceală de spe
cialitate aveam, dorinţă de mun
că de asemenea, ba mai mult, do
meniul în care voiam să mă în
cadrez — electrotehnică — mă pa
siona. Nu cunoşteam însă pe ni
meni la întreprinderea respectivă. 
Curaj aveam, aşa că m-am prezen
tat la serviciul personal. Am fost 
primit cu amabilitate, interogat 
despre pregătire, despre origine so
cială şi apoi mi s-a spus să fac o 
cerere şi s-o las acolo. După o vre
me, m-am dus să aflu rezultatul. 
Am fost primit la fel de amabil, dar 
mi s-a spus că cererea trebuie în
soţită de o autobiografie. Am fă
cut-o şi, la termenul stabilit, m-am 

; înfăţişat din nou.
— Tinere, mi-a spus omul de la 

personal, totul merge spre bine, 
dar trebuie să adaugi la cerere şi 
un tabel cu rudele: mamă, tată, 
surori, fraţi, cumnaţi, cumnate, 
unchi, mătuşi etc.

M-am executat şi, la următorul 
termen, mai optimist ca oricând, am 
păşit în biroul de personal . Cum 
m-a văzut, omul meu mi-a strâns 
cu căldură mâna şi mi-a spus că 
mă aştepta cu nerăbdare. în sine 
m-am bucurat şi am sperat că, în 

. fine...
i — Te-am aşteptat nerăbdător pen

tru că ne mai trebuie o anexă la tabe
lul cu rudele. Trebuie să specifici da
că vreuna dintre ele este plecată

definitiv în străinătate, când, unde, 
prin ce modalităţi: fugit sau cu 
acte în regulă, ce relaţii ai cu ele.

I-am spus tipului de la personal că, 
din câte ştiu, n-am nici o rudă ple
cată definitiv în străinătate. M-a 
rugat să mă interesez şi mi-a fixat 
un nou termen. M-am enervat pu
ţin şi i-am cerut să-mi spună dacă, 
după ce-i voi aduce situaţia cu rudele 
din străinătate, pot spera să ocup

postul solicitat. M-a asigurat că 
nici un impediment nu va mai fi.

Ta data convenită, i-am dat o- 
mului de la personal o declaraţie- 
că n-am nici o rudă plecată defini
tiv în străinătate. Dar n-a fost nici 
asta destul. Au urmat noi traca
sări : dacă vreo rudă a fost sau 
nu în armată, în poliţie, dacă a fă
cut politică, în ce partid, dacă a 
participat sau nu la rebeliunea le
gionară, dacă, dacă... Exasperat, fă

ră să mai sper nimic, m-am dus 
totuşi, încă o dată, la omul de la 
personal.

— Tinere, ai noroc. Totul s-a re
zolvat, dar mai trebuie_ totuşi ce
va. Spune-mi, fără jenă, în fami
lia ta există vreun... homosexual ?

Am văzut negru în faţa ochilor 
şi nici nu ştiu cum am părăsit bi
roul pe care deja îl uram.

Mai târziu am aflat de ce am fost 
purtat atâta pe drumuri. Un vecin 
de-al meu, care râvnea şi el la pos
tul acela (şi pe care până la urmă 
l-a şi ocupat), îmi făcea un pustiu 
de bine şi şoptea mereu, la ure
chea omului de la biroul personal, 
tot felul-de baliverne despre mine 
şi familia mea. De aceea mi se in
ventau mereu şi mereu alte condi
ţii. Cred că până la urmă mi s-ar 
fi cerut şi numărul de la pantofi 
sau cine mai ştie ce, dar eu mi-am 
văzut de treburi. M-am angajat. în 
altă parte, iar mai târziu, prin 
transfer, tot am ajuns la pasiunea 
mea. .

Povestea pe care v-am spuş-o, şi 
care este reală, constituie un episod 
de viaţă din alte vremuri. Iar dacă 
cineva crede că scriind aceste rân
duri m-am gândit la situaţia Ro
mâniei, la dorinţa ei de a intra în 
Consiliul Europei şi la condiţiile, 
mereu altele, pe care le inventea
ză tot felul de raportori care ne 
cercetează ţara, ne fac declaraţii de 
dragoste, pe care apoi le uită, se 
înşeală. Similitudinea situaţiilor es
te absolut întâmplătoare.

-Gh. PA VEL

Ecologia rămâne doar 
o problemă de civilizaţie ?
Trist, dar adevărat, po

luarea .mediului ambiant 
rămâne un sindrom . care 
se accentuează cu fiecare 
zi, schilodind natura . şi 
deopotrivă viaţa. Demer
surile factorilor compe
tenţi se izbesc, de cele mai 
multe ori, de zidul tăcerii; 
de nepăsare şi inconştienţă, 
în timp ce milioane de 
fiinţe la scară planetară 
sunt victime ale dezastrului 
ecologic. încotro se în
dreaptă omenirea, rămâ
ne o întrebare la care sim
pozionul organizat recent, 
la Universitatea Ecologică 
din Deva, cu participarea 
dlui Marcian Bleahu, fost, 
ministru al mediului, a 
căutat un prim răspuns, 
plecând de la principalele 
puncte discutate la Con
ferinţa Mondială de Ecolo
gie de la Rio de Jarieiro.

•  în ultimii ani, încăr
carea atmosferei cu noxe 
este îngrijorătoare. Pre
zenţa oxizilor, dublată de 
cea a bioxidului de car
bon, determină distrugerea 
ozonului şi implicit accen
tuarea efectului de seră al 
planetei. Consecinţe ; schim
bări climatice cu multiple 
implicaţii — extinderea de
serturilor, creşterea nive
lului apelor în estuare, to-

STRĂZILE ORAŞULUI
(Urmare din pag. I)

trem de importantă pentru 
bunul mers al administra
ţiilor locale — Legea bu
getului — a fost împinsă 
până spre sfârşitul primă
verii, parlamentarii întin- 
zând acest buget .ca pe un 
elastic care revine rapid 
la dimensiunea iniţială.

Şi totuşi cum se pre
zintă „la zi“ străziîe ora
şului nostru ? Aşa cum le 
ştim : sparte pe toate păr
ţile, începând de la intra
rea în Deva dinspre Min
tia şi până la ieşirea spre 
Sântuhalm.

— Ne preocupă într-un 
înalt grad acest segment 
âl activităţii consiliului lo
cal — ne spune dl ing. 
Ovidiu Hagea, primarul 
municipiului Deva. Ştim 
ce şi cât avem de făcut 
în privinţa drumurilor, am 
întocmit un program cu 
R.A.G.C.L. şi ne aflăm în 
plină campanie de repa
raţii ale acestora. Am în
ceput de la intrarea în o- 
raş, pe strada Horea, si din 
cartierul Bejan, ..spre cen
trii, mai întâi pe traseele 
autobuzelor. De asemenea 
Direcţia Judeţeană de 
Drumuri — Regia Auto
nomă acţionează pe seg
mentul dintre strada Li
bertăţii şi bifurcaţia de 
ieşire spre Mintia.

— S-ar putea crede că 
am început cam târziu, 
însă vremea neprielnică 
lucrărilor la drumuri s-a 
prelungit mult în această 
primăvară, iar noi vrem, 
sigur, prin meseriaşii 
R.A.G.C.L., să facem lu
crări de bună calitate, 
completează dl ing. Virgil 
Boca, viceprimar. în acest 
sens, testele de calitate a 
betoanelor şi mixturilor 
asfaltice ni le fac, contra. 
cost fireşte, specialiştii de 
la Direcţia Judeţeană de 
Drumuri — Regie Autono
mă, iar noi urmărim ca 
lucrătorii de la R.A.G.C.L. 
să respecte tehnologiile 
de execuţie. Ştim că nu 
Vom mulţumi lumea, că 
nu vom putea repara prea 
multe străzi în acest an, 
însă ceea ce vom realiza 
dorim să iasă bine.

Deocamdată, timpul este

bun, de lucrat se lucrează, 
poate se va şti curând şi 
pentru câţi bani, deci şi ce 
volum de reparaţii ale 
străzilor din Deva se va 
putea executa în acest an. 
Că nu va fi de ajuns, este 
de pe acum clar. Măcar 
de ar fi durabil, aşa cum 
se intenţionează şi se speră. 
Şi vorba cuiva, tot de la 
-Primăria Deva : „Cum să 
mai ţină, dle, şi străzile şi 
aleile şi trotuarele şi bor
durile, când sunt nu doar 
călcate, ci şi brutalizate de 
tot felul de maşini de 
mare tonaj, din centru şi 
până la periferie, şoferii 
ignorând normele de cir
culaţie, regulile elementare 
de comportament social, iar 
organele de ordine nu văd, 
nu aud ?!“ De aceea au şi 
apărut — cu destule efor
turi financiare din partea 
primăriei. -— acei stâlpişori 
alb-albaştru de protecţie 
în zonele casei de cultură 
şi ale unor magazine din 
centrul oraşului.

Despre modul în care 
acţionează la repararea 
drumurilor din Deva, de
spre ritmul şî calitatea lu
crărilor, l-am întrebat şi 
pe dl Liubomir Mic'in, şe
ful secţiei prestări con
strucţii a R.A.G.C.L. Deva. 
Iată ce ne-a declarat.

— Anul acesta, spre de
osebire de alţii, am ştiut 
în timp util ce trebuie să' 
facem, iar Primăria Deva 
ne-a creditat cu puţinii bani 
necesari lucrărilor. Con
form programului stabilit 
în comun, lucrăm în pre
zent pe două direcţii: pe 
unele trasee de transport 
în comun din oraş, res
pectiv pe străzile M. Emi- 
nescu, Bejan şi Minerului, 
precum şl pe strada Ho
rea. Urmează să trecem pe 
bdul Decebal, pe străzile 
Avram Iancu şi Lucian 
Blaga. Apoi vom mai ve
dea.

Rămâne, deci, de văzut 
ce se va putea face în a- 
cest an, în privinţa repa
rării străzilor oraşului De
va, atât cât starea timpu
lui o va permite, câ şi 
din punctul de vedere al 
resurselor financiare lo
cale care Vor mai putea fi 
mobilizate în acest scop.

în sfârşit, groapa din centrul oraşului Ilaţeg dispare. Recent a început 
turnarea fundaţiei noului sediu politico-administrativ. Foto PA VEL LAZ A

pirea gheţarilor, ploi aci
de etc. La nivel de glob, 
80 la sută din poluare este 
rezultatul lumii „civili
zate", deşi aceasta deţine 
doar 20 lâ sută din popu
laţie. •  Distrugerea pădu
rilor africane — în pro
cent de 80 la sută — re
prezintă una dintre cauzele 
modificărilor climatice cu 
implicaţii directe asupra 
florei, faunei şi vieţii u- 
mane.

Dincolo de problemele 
globale ale omenirii, care 
derivă din fenomenul po
luant, in cadrul simpozio
nului au mai fost aduse 
în discuţie cazurile concre
te de poluare din judeţul 
Hunedoara, unde există a. 
proximntiv 400 de surse de 
poluare, cu referire expre
să la combihatele siderur
gice din zonă, termocentra
lele Mintia şi Pâroşeni, 
preparaţiile de cărbune, 
hălzile de steril.

Drama ecologică arc la 
bază, în primul rând, po
luarea care este şi o con
secinţă a vidului legislativ 
— sancţiunile simbolice 
prevăzute de legile în vi
goare sunt luate în derâ
dere de contravenienţi — 
la care se adaugă dezinte
resul faţă de existenţa u- 
mană.

Tergiversarea apariţiei 
Legii protecţiei mediului 
rămâne un alt factor fa
vorizam âl distrugerii cori. 
ştiente a naturii şi a men
ţinerii in continuare a dra
mei ecologice. De cele mai 
multe ori, se invocă de 
către agenţii economici i- 
nexistenţa resurselor finan
ciare, pentru perfecţiona
rea tehnologiilor industria
le, care să reducă acest 
fenomen, uitându-se de ce
le mai multe ori indiscipli
na tehnologică ce este păr
taşă la infestarea naturii.

Cert este că dacă opinia 
multora converge spre ideea 
că ecologia este o proble
mă de civilizaţie, elemen
tul legislativ — şi nu ori
cum — rămâne factorul de
terminant al conştiinţei e- 
cologice.

CORNEL POENAR

APEL CĂTRE CETĂŢENII DEVEI
Conducerea R.A.G.C.L. Deva face un apel la raţiu. 

nea celor de bună credinţă din acest municipiu, pentru 
a sprijini acţiunile de pregătiri de iarnă pentru sezonul 
următor, în condiţiile ridicării subvenţiilor de la buge
tul statului,

Unitatea noastră avea de primit la finele lunii a- 
prilie 153 milioane de lei de la asociaţiile de locatari 
şi 254 milioane de lei de la agenţii termici de stat şi 
privaţi. Pe lista datornicilor care nu şi-au achitat obli
gaţiile faţă de R.A.G.C.L., cu o restanţă mai mare de 3 
luni, sunt: asociaţiile de locatari nr. 3, 25, 26, 29, 30, 
Inspectoratul şcolar, S.C. Matex S.A., asociaţiile de lo
catari nr. 31, 103, 109, 122, 129, 135, 141, 142, 152, Sar- 
mismob S.A., Devii S.A., Direcţia de Poştă, IPH, Reg. 
CFR Timiş, Sarmis S.A., ■S.G. Remedia S.A., S.G. Con. 
dor S.A., S.G. Sevcom SRL, Comdivers SRL, Paticom 
Coral Impex SRL şi multe altele.

Datorită situaţiei de mai sus, întâmpinăm mari greu
tăţi în achitarea datoriilor faţă de furnizorii de ener
gie termică şi electrică, suntem în imposibilitate de a 
aproviziona materialele necesare menţinerii în stare de 
funcţionare a sistemului de alimentare cu apă şi a fa
ce reparaţiile ce se impun la reţelele de termoficare.

Am fost obligaţi să sistăm furnizarea apei potabile 
la unii agenţi economici rău platnici şi, spre regretul 
nostru, am oprit furnizarea apei de la Uzina de apă 
Sântămăria Orlea, pentru orăşele Haţeg si Gălan, carg 
au sume de achitat din ultimele 6 luni şl respectiv 15 
luni, în valoare totală de 42 de milioane de lei.

Pentru populaţia ce beneficiază de sistemul de ter
moficare, am trecut la citirea şi calculul, energiei termi
ce pe puncte termice, începând cu luna aprilie, pentru 
o mai corectă distribuire a cheltuielilor pe zone ale o- 
raşului, citiri ce stau transparent la dispoziţia conduce
rilor asociaţiilor de locatari.

Revenind la preocupările noastre, pentru cele 5 luni 
ce au rămas până la furnizarea căldurii, mai trebuie să 
finalizăm lucrările la PT II bis, să înlocuim 10 km de

conducte în reţeaua de termoficare, să facem reparaţii 
la instalaţiile din cele 35 de puncte termice.

La acestea se adaugă lucrări pentru îmbunătăţirea 
sistemului de alimentare cu apă, reparaţii şi întreţinere 
la uzinele de apă Sântămăria Orlea şi Bariz, finalizarea 
inelărilor pentru echilibrarea sistemului, intervenţii la 
toate avariile ce apar în sistem atât la aducţiune, cât 
şi distribuţie, lucrări la rezervorul de 10 000 mc, repara-- 
ţii capitale la staţiile de repompare.

De asemenea, vom continua activităţile de deservire 
a populaţiei : salubritate, prestări construcţii şi servicii 
de specialitate.

Asociaţiile de locatari au sarcina de a face reparaţii 
la reţelele interioare, iar cetăţenii să-şi revizuiască in
stalaţiile ce le aparţin şi insistam asupra spălării calo
riferelor şi înlocuirea robineţilor defecţi pentru evita, 
rea pierderilor de apă.

Pentru ca să reuşim împreună, trebuie să existe mai 
multă înţelegere şi spirit civic, să depună fiecare familie 
din indexările ce s-au acordat cu data de 1 mai a.c. pen
tru ridicarea subvenţiei la energia termică, cel puţin 
pentru lunile de vară, sume ce vor completa fondul de 
rulment, pentru a avea asociaţiile de locatari posibilita
tea achitării serviciilor la iarnă, prompt, pentru ca, la 
rândul nostru, să putem onora serviciile la RENEL.

De asemenea, sugerăm asociaţiilor de locatari cu 
posibilităţi financiare să-şi procure gigacalorimetre, pe 
care să le montăm la fiecare bloc.

Totodată, comunicăm cetăţenilor că vom lua măsuri 
ferme împotriva celor ce nu-şi achită datoriile faţă de 
I^A,£,G.L, Dgya ducând până la sistarea furnizării ser
viciilor şl acţionarea în judecată. După 5 zile de la e- 
miterea facturii, vom calcula penalităţi, iar la 30 zile, 
pentru neachitare, vom sista toate serviciile noastre.

Vom reveni în presă cu un material amplu şi vom 
organiza, în perioada imediat următoare, întâlnirea cu 
asociaţiile de locatari arondate pe puncte termice, 'pen
tru a stabili şi modul de furnizare a apei calde în con
tinuare, care va trebui să fie unitar şi economicos.

Aşteptăm sugestiile dv., în scris, concis, cu propu
neri concrete, la adresa : R.A.G.C.L.. str. Libertăţii, nr. 
6; Deva.

^  CONDUCEREA R.A.G.C.L. DEVA
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în premiera Teatrului de Revistă va 
participa celebra îmblânzitoare de şerpi, 

• • ICA ZĂMAN

„Sunt o femeie dură şi îmi 
lucrurile ieşite din comun 1“

Ce v-a îndemnat să 
colaboraţi cu teatrul de- 
vean, stimată dnă Ica Ză- 
man ?

— Mi-a vorbit foarte fru
mos despre teatru impre
sarul Petre Tănase. Mi se 
pare un lucru firesc să a- 
par pe scenă intr-un spec
tacol de revistă. Deva este 
un oraş ca. oricare altul 
din lume, pe scenele căro
ra am. urcat. Amintesc tur
neele din America de Sud 
(Rio de Janeiro, Sao Pau
lo, Buenos»Aires, Mar dell 
Plata ş.a.). Jn spatele meu 
s-au aflat, acolo, un grup 
de 30 de balerini englezi, 
alte câteva sute de inter-

la începutul anului au fost 
asistate 100 de naşteri, cu 
15 mai puţine faţă de a- 
ceeaşi perioadă a anului 
trecut. Au venit să nască 
aici femei din Haţeg, dar 
şi din Unirea, Baru Mare, 
Toteşti sau Sălaşu de Sus. 
Alături de familiile gra
videlor, au trăit şi conti
nuă să trăiască aceeaşi e- 
moţie la venirea pe lume 
a fiecărui „pui de om“ şi 
mica „familie" a oameni
lor în alb. De la primul 
scâncet ce semnalează via. 
ţa, până la plecarea spre 
domiciliu. Cu mulţumirea, 
cu satisfacţia deosebită că 
micuţii sunt sănătoşi, că 
nici un efort n-a fost în 
zadar.

In lumea aceasta „în
toarsă pe dos“ — cum mai 

, zic vârstnicii - copiii con
tinuă să se nască ; străini 
de ura, dezbinări, de du
rere şi lipsuri. Nu apar 
foarte mulţi, dar cu si
guranţă mai sănătoşi. în 
faţa eternului miracol al 
vieţii, avem, vrând-ne- 
vrând, un sentiment de 
admiraţie. Deopotrivă pen
tru mame. şi micuţii lor, 
ca şi pentru echipele din 
maternităţi, care le dau în
tâiul şi nepreţuitul lor a- 
jutor.

preţi, unde eu şi şarpele 
meu, Bimbo, ne-am descur
cat de minune.

— Sunteţi un om aparte, 
totuşi femeie, cum de aţi 
ajuns să comunicaţi în a- 
renă cu şerpi uriaşi ?

— Sunt femeie. Proba
bil mă cunoaşteţi mai mult 
din reclamă. Sunt, totuşi, 
o femeie dură. îmi place 
să fac lucruri extraordina
re. Nu accept comportarea 
comună. încă din şcoala, pe 
care am urmat-o în car
tier, am plecat la un liceu 
de coregrafie, spre dispe
rarea părinţilor care se te
meau să nu mă deplasez 
prea departe în oraş pen
tru a nu mă călca... auto
buzul sau să păţesc ceva. 
Repet, mi-a plăcut să fac 
lucruri ieşite din comun, 
nu la-ndemâna tuturor.

— Lucraţi de mult în a- 
renă ?

— De 15 ani.
— Şi cu Bimbo ?
— De trei ani. Vreau să 

vă spun că acest şarpe, ca
re pentru alţii este înspăi
mântător, locuieşte cu mi
ne în casă.
. — Vă dorim mult succes 
şi pe 24 mai a.c., pc sce
na deveană, , la premiera 
spectacolului „E bine... bi
ne... vai de mine !! !“.

—~ Vă mulţumesc !

Interviu telefonic 
. realizat de 
M1NEL BODEA

S.C. „Ţara Haţegului" S.A. Haţeg

Comerţ civilizat, în 
consens cu 

cumpărătorilor
coolice, indigene şi de 
import. Dotarea cu apa
rate audiovizuale . (com
bină muzicală, tv color, 
video, casete şi discuri) 
atrage mulţi tineri care, 
la cerere, pot asculta o 
melodie preferată ori pot 
viziona un film captivant.

• . Abundenţă şi diver
sitate şi la magazinul me- 
talo-chimice. Ne-o spune 
şi dna Geta Drăgoi, se 
poate deduce şi după 
sortimentele expuse în 
rafturi că aprovizionarea 
se face „după cerinţele 
cumpărătorilor". Se ru
lează aici, lunar, mărfuri 
în valoare de peste 5,5 
milioane Iei, păstrându- 
se profilul magazinului. 
Nu lipsesc din unitate de
tergenţii de calitate, so
da de rufe, vopselele de 
Oradea, alte produse ne
cesare curăţeniei şi pri
menirii generale a lo
cuinţelor şi obiectelor.

•  O expoziţie în care 
sunt prezentate noutăţi
le în materie de piese 
auto este organizată în 
permanenţă la „auto-mo- 
to“ nr. 50. Drumurile spre 

rienţă de peste zece ani furnizorii din Piteşti, Bra. 
fiecare în meserie şi răs- şov ori Bucureşti ’ sunt 

pund pozitiv exigenţei pre- obişnuite pentru respon-

•  De la alimentara nr. 
51 din Piaţa Unirii — 
Haţeg, se aprovizionează 
un număr considerabil de 
persoane, cu tot felul de 
mărfuri alimentare şi cu 
pâine. Preocuparea vân
zătoarelor, a responsa
bililor unităţii — dnul 
Gheorghe Buzgar şi dna. 
Sol ica Diconi — pentru 
practicarea unui comerţ 
corect, se reflectă în bo
gatul sortiment de măr
furi alimentare aduse de 
la furnizorii din judeţ 
şi din afară (Timişoara şi 
Arad) şi puse la dispozi
ţia populaţiei cu grijă 
peiţtru igienă şi aspect 
comercial. Orarul (6,30 
—19,00 şi sâmbătă 6.30 — 
16,00) se prelungeşte ori 
de câte ori este nevoie, 
după cerinţele cumpără
torilor.

•  Binecunoscutul „Ca- 
fe-bar" din strada Tudor 
Vladimirescu este, aşa 
ca-ntotdeauna, căutat de 
consumatori pentru am
bianţă şi servire promp
tă. Ospătarele şi barma- 
nele localului au expe-

tinse de dna Elvira Ular, 
care gestionează unita
tea. '

Se servesc aici cafele,, 
sucuri, cât şi băuturi al-

sabilul magazinului, dl 
Gheorghe Berinde, dar şi 
satisfacţia de a servi po
sesorul de maşină cu pie. 
sa cerută.

* — * — * — * — * — * — * — ★ — * — ★ — * — * «— * — * — ★ — * — * — * — *

La unitatea textile-confecţii din Dobra, 
plină de solicitudine merg mână în mână.

Ss>

buna aprovizionare şi servirea 
Foto PA VEL LAZA
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NATO REFUZA SĂ ACORDE UNGARIEI 

GARANŢII
SI RACHETE SOLICITATE PE DURATA 

CRIZEI DIN FOSTA IUGOSLAVIE (Reuter)

Aliaţii din cadrul NATO au respins o cerere a 
Ungariei pentru garanţii de securitate şi rachete an
tiaeriene în scopul de a o proteja împotriva unor po
sibile represalii din partea sârbilor, au dezvăluit vi
neri diplomaţi din Bruxelles. Ungaria este prima ţară 
est-europeană care cere NATO asemenea garanţii de 
la încetarea războiului rece.

Surse ale NATO afirmă că Budapesta a prezen
tat această cerere acum câteva săptămâni, argumen
tând că garanţiile sunt necesare în schimbul permi
siunii acordate avioanelor alianţei pare supraveghea
ză spaţiul aerian al Bosniei să continue să survoleze 
Ungaria.

Diplomaţii relevă că aliaţii — reticenţi să ofere 
protecţie sau calitatea de membru ţărilor est-europe- 
ne care sunt dornice să se alăture NATO — au in
format Ungaria că este protejată de Carta ONU şi 
că ei nu pot face mai mult.

NATO şi Ungaria au refuzat orice comentariu o- 
ficial, dar se aşteaptă ca ministrul ungar de externe, 
Geza Jeszenszky, să discute această problemă deo-

> 0 00— t  4

SPORT
AZI, IN CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL
Azi, miercuri, 19 mai, Universitatea Craiova (în 

la Bistriţa şi Baia Mare tur 0—1) şi F.G. Maramu- 
se dispută meciurile din reş — Dacia Unirea Brăj- 
returul semifinalelor Cu- la (2—3). Ambele partide 
pei României la fotbal, sunt deschise oricărui rs- 
dintre Gloria Bistriţa — zultat. (S.G.) j

CONCURS NAŢIONAL DE 
RADIOGONIOMETRIE

Recent la Deva, în 
zona cabanei „Căprioa
ra", Radioclubul jude
ţean Hunedoara a orga
nizat concursul naţional' 
„Cupa României" la 
care au participat şi 
sportivi din Republica 
Moldova. După două 
zile de întreceri s-au 
obţinut rezultate frumoa
se la toate categoriile de 
participanţi.

La categoria 3,5 Mhz 
seniori pe primele trei 
locuri s-au clasat A. 
Marcu, M. Pantilimon 
(ambii Hunedoara) şi 
Alex. Stănescu (Galaţi). 
La senioare, F. Pantili
mon, M. Pantilimon (Hu
nedoara) şi S. Creţan

(Dolj). La juniori mari 
primul loc a fost ocupat 
de M. Sas (Hunedoara), 
la juniori mici, B. Do- 
brişan (Gl.)~ la junioare 
mari, V. -Urcan (Hd), la 
junioare mici, Daniela 
Urcan.

La categoria 144 Mhz, 
seniori, locul 1 G. Le- 
bedenco (Moldova), 2. A. 
Marcu (Hd), 3. Corţenco 
(Moldova). Primele trei 
locuri la senioare: M. 
Pantilimon, S. Creţan şi 
F. Pantilimon. La ju
niori mari, primul loc 
O. Suleansohi (Mold.), la 
juniori miei, Iuri Chi- 
rilov (Mold.), iar la ju
nioare mari, Daniela 
Pane (Hunedoara). (S.C.).

CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE 
TRADIŢIONAL

In prima decadă a lu
nii mai s-a desfăşurat la 
Torino în Italia Campio
natul European de Kara- 
te Tradiţional unde echipa 
naţională a României, an
trenată de Dan Stuparu 
5 Dan, a repurtat un 
succes deosebit, înregis
trând un palmares ce îi 
face cinste, respectiv câş
tigarea unei medalii de 
argint şî patru medalii de 
bronz.

Înainte cu două zile 
de începerea competiţiei

SELECŢIE

s-a desfăşurat cursul de 
testarea arbitrilor efec
tuat direct de renumiţii 
maeştri japonezi Nishiya-
ma 9 Dan, Shirai 8 Dan, 
Kawazoe 7 Dan şi Naito 
7 Dan. La aceste acţiuni 
a participat şi Marius 
Bendea 2 Dan din Deva, 
care trecând cu bine exa
minările, a arbitrat la â- 
cest Campionat European 
de Karate Tradiţional, 
unde au participat 22 de 
ţări. (S.M.)

fotbal din localitate, . a 
selecţiei sportivilor pen- 

Asociaţia sportivă din tru constituirea lotului 
Ilia anunţă organizarea in de fotbal. Doritorii se 
zilele de 20—21 mai a.c., vor prezenta cu echipa- 
orele 17, la terenul de ment.

j
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sebit de sensibilă, luni, 17 mai. când va vizita sediul 
NATO pentru convorbiri.

NATO, consideră că riscul unui atac împotriva 
Ungariei este minim şi că desfăşurarea de rachete 
sau acordarea de garanţii vor, constitui o provocare 
pentru Belgrad, într-un moment în care Serbia spri
jină în sfârşit eforturile occidentale de a pune capăt 
războiului civil din,Bosnia. Alianţa nu crede că Un
garia ar lansa astfel o ameninţare implicită de a in
terzice avioanelor de supraveghere ale NATO-Ap 
WACS să survoleze teritoriul ungar, dacă nu i se a- 
cordă garanţiile solicitate.

Surse militare relevă că, deşi avioanele care survo
lează teritoriul ungar joacă un rol cheie, NATO ar 
putea desfăşura operaţiunea folosind avioane de su
praveghere care să îndeplinească aceeaşi misiune 
survolând Adriatica.

Cererea ungară ridică, de asemenea, probleme di
ficile pentru NATO, în ce priveşte cât de departe 
poate să meargă în protejarea noilor săi parteneri în 
cadrul cooperării din perioada de după războiul rece.

Ungaria nu doreşte garanţii permanente, dar vrea 
să se afle sub umbrela protectoare a NATO, atât timp 
cât durează criza din fosta Iugoslavie. Diplomaţi din 
NATO afirmă că Bud.apesta este îngrijorată de po- ţ  
sibilele ameninţări cu atacuri asupra singurei cen- j  
trale nucleare ungare din apropierea frontierei cu  ̂
Serbia. Ea este îngrijorată* de asemenea, de posibile J 
represalii împotriva etnicilor unguri care trăiesc în j  
nordul Serbiei. Jeszenszky a exclus orice participare 
a Ungariei la o posibilă acţiune militară în fosta Iu- $ 
r-oslavic, „Rompres" •’
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CASA DE CULTURA BRAD 
A N U N Ţ A

Scoaterea la licitaţie publică, în vederea în- 1  

chirierii a două săli situate la parterul clădirii, / 
pentru desfăşurarea unor activităţi cultural- / 
recreative. J

Licitaţia va avea loc în data de 2 iunie 1993. | 
Informaţii suplimentare la telefon 651614, |  

Brad. (366) ţ

S.C. „ELIS“ S.A. HUNEDOARA
Organizează în conformitate cu H.G. 140/ 

1991, la sediul unităţii din Hunedoara, strada |  
Ecaterina Varga, nr. 3, telefoane 12933, 13657, 
în data de 3. 06. 1993, ora 10, licitaţie publică 
pentru atribuirea în locaţie de gestiune a acti
vităţii de croitorie din Hunedoara, bdul Liber
tăţii, nr. 2, parter.

Informaţii suplimentare şi documentaţiile . 
privind participarea Ia licitaţie se pot obţine \ 
de Ia sediul societăţii comerciale ELIS S.A. Hu- |  
nedoara. (CEC)

‘ S.C. „CASIAL“ S.A. DEVA — CHISCĂDAGA,

Deţine utilaje disponibile, aprobate la ca-1 
sare conform DECRET nr. 50/1990.

Listele cu mijloace fixe se găsesc la sediul 
unităţii.

Informaţii la telefoanele : nr. 95/613140, 
613141, interioare: 203, 154, 243. (369)
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VÂNZĂRI 
V . MPAKÂRI

•  SC CARA IMPEX 
HUNEDOARA VINDE 
din stoc TRICOURI 
DIN BUMBAC „CHI
NA", IMPRIMATE cu 
vopsea gonflabilă la 
preţuri ce nu suportă 
nici o concurenţă. A- 
daos comercial zero. 
De asemenea, impri
mă (comandă fermă) 
la cerere TRICOURI 
CU ORICE ÎNSCRIS, 
Tel. 0957/1 G&42.

(6312)

•  Vând Dacia 1310 break,
fabricaţie 1986 şi Dacia 
1319 berlină, TLX motor 
(410, an fabricaţie 1990, 
ambele la preţ convenabil 
şi avantajos. Deva, str. 
Dragoş Vodă, nr. 18, fam. 
Gabor, tel. 625050. (6387)

•  Vând casă în Gurasa-
da cu un hectar grădină, 
lângă apă şi un hectar te
ren arabii. Informaţii tel. 
092/141822. (6323)

•  Vând urgent furnir 
ftuc trunchi, lungimea 90 
îm. Tel. 617302, 617226.
' (6352)
j •  Vând urgent aparta
ment 2 camere, zona pie
ţei, etaj 3, lift. Informaţii 
la tel. 626360. (6349)

•  Vând casă, grădină,
Str. A. Viaicu, nr. 131, tel. 
622226. (6348)

•, Vând casă, curte ma
re, şură, grajd, pivniţe, bu
cătărie, grădină, 4 ari. In
formaţii corn. Rapolt nr. 9, 
între orele 17—20. (6351)

•  Vând apartament 3
camere Micro 15, Bcjarr, 
bl. 56, sc.' 4. et. 3, ap. 46. 
Informaţii, după ora 15, 
ap. 50. (6341)

•  Vând Volkswagen 17
Golf Diesel. Brad, telefon 
650186. (6343)

•  Vând butelie nor- . 
mala şi incubator pen
tru 60 ouă. Tel. 616082.

(6345)

•  Vând M 461, Ştef Vic
toria, sat Vărmaga, nr. 17, 
cOm..Certej. (6342)

o SC INTERNATIONAL 
IMPORT EXPORT SRL 
SIBIU cu sediul în Sibiu, 
str. Băii nr 11, tel. 092/ 
413324, vinde orice tip de 
autovehieu] şi întocmeşte 
contracte de vârizare-cum- 
părare cu comision 2 %.

(6309)
•  Vând butelie aragaz

normală, preţ convenabil. 
Tel. 642234. (6322) '

•  Vând păi ut copil. Tel.
6Î9325. ' (6334)

•  Vând apartament 2
camere decomandate, fa
ianţai, parchetat, beci ma- 
1®, Hunedoara. Tel. Lugoj, 
0963/14627. (6333)

•  Vând Renault 11 GT
Diesel 4,6 1 motorină/100 
km şi televizor color Phi
lips. Tel. 622130. după ora 
t». (6335)

•  Vând videoplayere A- 
tcai şi Aiwa eu telecoman
dă, sigilate. Tel. 730640.

(6340)
•  Vând apartament 2

camere Deva, str, M. Emi
nescu, bl. 31 A, sc. A, ap. 
14, după ora 14. (6332)

•  Vând casă cu anexe
şi grădină în Mintia Tel. 
628174. (6104)

•  Vând miei şi iezi, De
va, str. Crângului 26.

(6.307)

•  Vând apartament 2 
camere, confort I, zona 
centrală. Tel. 621935.

.. . - (6309)
•  Vând casă nouă, gră

dină 0,30 ha la ţară, distan
ţa Deva 20_ km, amplasată 
la şosea modernizată şi 
distanţa CFR 500 m, pe 
tronson Deva — Arad. 
Preţ negociabil în valută 
şi lei. Informaţii tel. 627078 
şi 627388, după orele de 
serviciu. (6305)

•  Vând convenabil video- 
player Funai, casetofon Sa- 
tellite. Tel. 625572. (6315)

•  Vând urgent, negocia
bil, 8 capre cu iezi. Infor. 
maţii Bârsău, 667452.

(6350)
•  Vând lapte praf Mil-

kid, cărucior copil Deva, 
tel. 617694. (6317)

•  Vând apartament 2 
camere. Hunedoara, str. 
Mureşului, bl. 1, et. 2. Tel. 
722616,după ora 16. (6313)

•  Vând dulap bucătărie.
Informaţii la tel. 621345, 
Deva. (6325)

•  Vând apartament 3 
camere. Simeria, str. Ate
lierelor, bl. 6, sc. H, ap. 31 
parter, cu posibilităţi mul
tiple. Informaţii, Simeria.

(6325)
•  Vând urgent pavilion

apicol pentru 24 familii. 
Chitid, 128. (6327)

•  Vând apartament 3
camere, Simeria, str. 1 De. 
cembrie, bl. 104 Turn, sc. 
C, ap. 33. (6328)

•  Vând avantajos tele
vizor color Funai, nou, te
lecomandă. Tel. 627274.

(6330)
• Vând autoturisme Re

nault 18 GTL şi Merceâes 
220 Diesel. Deva. Cloşca, 
nr. 25, tel. 623901, după 
ora 1 6 . (6353)

•  FOTO CENTRAL DE
VA achiziţionează în re
gim de consignaţie obiecte 
decorative, monede argint, 
stilouri, ceasuri, fructiere, 
decoraţii etc. (6317)

•  Colecţionar german,
cumpăr pe valută păpuşi 
cu cap porţelan şi din ce
luloid, jucării' din tablă 
germane, podoabe de pom, 
nhobilier şi veselă pentru 
păpuşi, decoraţii germane 
şi austriece. Telefon 092/ 
436734. (6160)

•  Cumpăr garsonieră
sau apartament confort re
dus, exclus Micro. Tele
fon 619232. (6229)

•  Vând casă, Simeria,
tel. 661590, între orele 19— 
21,30. (6208)

• Vând două mânze (2 
ani), Tisa nr. 102, judeţul 
Hunedoara. Informaţii te
lefon 619198, după ora 19.

(5664)
• Vând casă cu grădină.

Viile Noi, sau schimb cu 
apartament pius diferenţă 
de bani. Informaţii telefon 
629648, Deva. ' (5667)

•  Vând videoplâyer Fu
nai, nou, sigilat; Deva te
lefon 622137. (4592)

•  Vând garsonieră con
fort I Deva, Mărăşti, tel. 
629040, după ora 19. (6359)

•  Vând urgent Opel Re
cord 20 E, înmatriculat, sta
re ireproşabilă, preţ conve
nabil. Orăştie, tel. 641632.

(6360)
•  Vând televizor color 

Saba, diagonala 67, 100 000 
lei şl televizor Sirius, 
25 000 lei. Tel. 617994.

' (6364)
• Vând butelie aragaz, 

preţ. convenabil. Informa
ţii tel._ 651866, Brad. (6365)

•  Vând butelie aragaz o- 
bişnuită. Tel. 615963. (6366)

•  Vând 40Q litri ţuică 
prune, vechime 10—8—0 
ani, preţ convenabil. Gro. 
za Arestide, com. Hălma- 
giu, sat Băneşti (6314)

•  Vând boxe P.A. 2x500 
W, amplificatoare, mixer.

16 canale, egalizator. Cros. 
sover. Deva, tel. 095/615789, 
612330, 617349. (6377)

•  Vând maşină de în
gheţată şi filtru de cafea, 
noi, sigilate. Relaţii tel. 
625523. (6376)

•  Vând televizor color 
Grundig, telecomandă, sta. 
re perfectă. Tel. 714306.

(5381)
•  Vând loc de casă, cu

piatră pentru fundaţie, str. 
Rotarilor. Informaţii, Hune
doara, str. Mureşului, 2 A/ 
60. Tel. 722313. (5384)

•  Vând apartament 2
camere, proprietate perso
nală, preţ negociabil. Tel. 
712070. ' (5387)

•  Vând televizor color,
sigilat şi bicicletă semi- 
cursieră rusească. Telefon 
713798. (5388)

•  Vând apartament 4 
camere, central, 4 200 000 
lei, negociabil. Tel. 720114.

(5389)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, mobilat, 
Hunedoara, Prutului 1, A. 
1/10. (5393)

•  Vând Trâbant 601, fa
bricaţie 1987, preţ conve
nabil. Relaţii tel. 718110.

(5404)

DIVERSE
•  Cu autorizaţia 1496/ 

1990, emisă de Primăria 
Judeţului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă, reprezentată prin 
Nicşa Rodica din Buceş, 
Vulcan nr. 59, având ca o- 
biect de activitate ali
mentaţie publică. (6326)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb garsonieră, zo
na pieţei, cu apartament 
2—3 camere, exclus Micro 
15. Informaţii tel. 629648, 
Deva, după ora 16. (5666)

•  Schimb apartament
3 camere, central, cu două 
camere plus diferenţă. De
va, 22 Decembrie, bl. 20, 
ap. 54 (lângă magazinul E. 
va). (6339)

•  Schimb garsonieră cen
tral şi Dacia 1310, fabri
caţie 1989, cu .apartament 
2 camere, central. Deva, 
612022. (6344)

OFERTE SERVICII
• INCOTA ATI,AS REI-

SEN SIBIU efectuează 
transport de pasageri şi 
colete pe ruta : Deva — 
Nurnberg — Heilbronn —. 
Stuttgart, în 19, 22, 26, 29 
mai şi pe ruta Deva — 
Frankfurt — Siegen — 
Dortmund, in 19—26 mai. 
înscrieri la 0956/18882. o- 
rele 16—21. (6184)

•  Urgent barman-ospătar,
fete calificate angajăm bar 
Palace. Tel. 712234. (5397)

ÎNCHIRIERI
•• închiriem cameră mo. 

bilală, centrai, unei dom
nişoare, încadrată, Deva, 
tel. 611788. (6308)

•  Familie intelectuală
căutăm pentru închiriat 
garsonieră sau apartament 
2 camere, pe termen lung. 
Tel. 626357. (6355)

•  Ofer spre închiriere în
Deva, ultracentral, str. Ul- 
pia, teren 90 mp cu baracă 
metalică (pentru activităţi 
producţie şi depozitare sau 
cu posibilităţi de eliberare 
pentru construcţii). Telefon 
613234. ' (6336)

PIERDERI

•  Pierdut- chitanţă va
mală, eliberată de Vama 
Nădlac, la 11 aprilie 1993, 
pe numele Paşalega Nico
lae, pentru autoturism Seat- 
Ibiza. Se declară nulă.

(6361)
•  Pierdut legitimaţie ve

teran de război, pe nume
le Cimponeri Ieronim. Se 
declară nulă.

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, eliberată de Meropa 
SA Hunedoara, pe numele 
Cîmpean Minerva, Se de
clară nulă. (5385)

COMEMORĂRI

•  Se împlinesc 3 ani de 
când cel care a fost un 
bun tată, frate şi soţ,

VIOREL TAMAŞ 
ne-a părăsit pentru tot
deauna.

Va rămâne veşnic în i- 
nimile noastre îndoliate. 
Fraţii, cumnaţii şi cum
natele. (5670) .

•  Au trecut şapte 
ani trişti şi grei de Ia 
despărţirea de bunul 
nostru fiu şi frate 

IOAN ARDELEAN 
din Hunedoara. Bunul 
Dumnezeu să-i dea o- 
dihnă veşnică. Mama 
şi fraţii. (6346)

DECESE

• Aducem multe şi 
sincere mulţumiri tu
turor celor care au fost 
alături de noi la ma
rea durere pricinuită 
de pierderea mamei

GOTTLIEB 
ELISABETA 

66 ani. Puiu şi Car
men. (6368)

•  Cu inimile zdro
bite de durere, condu
cem pe ultimul drum 
pe cel care a fost

MIRON MUŞA 
Un ultim omagiu din 

partea colectivului Con
siliului Local Lelese.

(5398)

, •  A trecut în ne
fiinţă dragul nostru 
mos

MIRON MUSA 
(MONICA)

la numai 44 ani. Cu 
inimile zdrobite de du
rere îl vor plânge me
reu nepoţii Sorin şi 
Dorica Seleş, Gheorghe, 
Maria şi Rodica MUşa 
şi Armina Vită.

(5399)

•  Cu adâncă durere 
în suflet colegii de la 
Sectorul Minier Lele
se anunţă dispariţia 
fulgerătoare din viaţă 
a celui mai iubit coleg

MIRON MUŞA 
(MONICA)

în vârstă de 44 ani. Nu 
te vom uita niciodată*.

(5400)

•  Colectivul de la 
E.M. Zlaştl ' regretă 
dispariţia prematură a 
celui care a fost

MIRON MUŞA 
şi este alături de fa
milia îndoliată. (5402)

•  Suntem alături de
colega noastră Ister 
Olivia la greaua în
cercare prin care trece 
la pierderea mamei sa
le. Salariaţii din PE
CO Deva. ' (6369)

i S.C. SIBOFARM S.R.L.
DEPOZIT DE MEDICAMENTE, 

cu sediul în Sibiu, str. 9 Mai, nr. 34, 
tel./fax 092/411633 

O F  E R A
•  o gamă variată de produse farmaceutice 

î din ţară şl import tuturor farmaciilor de circuit 
| deschis şi circuit închis (spitalelor), în condiţii 
> avantajoase. "“ *v
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ORDINUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN PROVIZORIU 

HUNEDOARA 
Anunţă constituirea sa provizorie, până la 

alegeri, şi roagă toţi medicii din activitatea par
ticulară sau de stat. de pe teritoriul judeţului 
Hunedoara să se adreseze la cel mai apropiat 
spital teritorial, pentru informaţii si opţiuni.

(372)

S.C. „EUROMARKET“ BRÂNDUŞ“ SNC | 
cu sediul In Orăştie, str. G. Bariţiu, nr. 1 j 
Vă oferă următoarele : ’
•  TV color Spectru . j
•  maşini de spălat, frigidere şi alte produ- f 

se electronice.
Informaţii Ia telefon 647361,

ÎN ATENŢIA ŞOMERILOR 
începând cu data de 19 mai, anul curent, 

se va efectua plata ajutorului de şomaj şi a a- 
locaţiei de sprijin pentru perioada 16.04. — 
30.04.1993. Plata se va face conform sistemului 
existent (prin factorii poştali).

Rugăm şomerii ca, începând cu data de 19 
mai 1993, să aştepte la domiciliu factorii poştali. 
OFICIUL FORŢEI DE M UNCĂ ŞI ŞOM AJ DIN 

CADRUL D.M.P.S. HUNEDOARA
(376)

S.C. „SIDERURGICA" S.A. HUNEDOARA 
cu sediul In Hunedoara, 

str. Constantin Bârsan, nr. 8
Organizează licitaţie publică în data de 27 

mai 1993, ora 11, la sala C.F.U. din cadrul uni
tăţii, pentru o serife de mijloace fixe aprobate 
la casare.

Mijloacele fixe care se scot la vânzare, prin 
licitaţie, sunt:

•  Tractor U 650
•  Mijloace auto
•  Containere fibră sticlă 2 mc.
Participanţii la licitaţie vor depune la ca

sieria unităţii o garanţie de 10 la sută din va
loarea de începere a licitaţiei.

Garanţia de 10 la sută depusă la casierie 
rămâne la S.C. „Siderurgica" S.A., în cazul so
licitantului căruia i s-a adjudecat mijlocul fix 
şi acesta nu încheie contractul de vânzare-cum- 
părare în termen de maximum 5 zile.

Relaţii suplimentare Ia telefoanele : 716121, 
716131 — interior 2526, serviciul mecanic — 
biroul plan. (377)

S.C. INFOMIN S.A. DEVA 
Organizează, începând cu data de 24.05. 

1993, cursuri de iniţiere în utilizarea calcula
toarelor IBM-PC.

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

(374)

„OUASAR ELECTRO” S.R.L. DEVA 

Vă oferă Ia cele mai avantajoase pre
ţuri :

•  TELEVIZOARE COLOR: SHARP, SA
NYO, MEGAVISION, GOLDSTAR.

Garanţie 6 luni.
Informaţii: Deva, bdul Decebal, bl. R, tel. 

611261.

(4587) i
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