
In teleaparlţia de sSm- 
băta trecută» dl Everac 
şi-a dovedit încă o dată 
caraeterul paradoxal al 
argumentaţiei: are drep
tate. dar nu poţi fi de 
acord cu el. Decât dacă 
nu cunoşti problema. Iar 
problema a  fost de data ; 
aceasta colaboraţionismul. 
Problemă care — obser
vaţi şl dv — devine ac- t 
tuală şi agită spiritele \ 
nttmai în momentele peste * 
totalitare. Cum se In- “ 
tâmplă azi» îa noi, unde 
chestiunea îmbraci une
ori "aspectul vânătorii de 
vrăjitoare. Aspect eu ca
re nici un om onest nu 
poate fi de acord. A ob
servat-© şi dl EveCac, şl 
(dd dânsul «Kt e de a- - 
cord De fapt, de alei a 
pornit, asta a şi vrut să 
ne spună. Numai eă, am- * 
«tei ea şl alte dăţi, sfă
tos cum a  ştim, a lua- 

i l-o  Istorie, tocmai ■ «te la 
' Aetetecai» a trecut lucru, 

vite prin-valţurile log*- 
cil sale reducţloniste, ie-a 
simplificai eandtd, a sa- 
b rttten  nuanţei» şi dife- 

j - ' n e ţd e  specifice şl noo 
™ •• cenfh«rettteel»precâtln«l .

înspre concluîtfâ tS , tti 
toate timpurile, marii 
creatori a c  colaborat eu
puterea, complâcându-se 
Chiar în această condi
ţie. Că. aşadar, colabo
raţionismul ar fi. Ia ur
ma urmelor, o fatalitate 
aflată în  ordinea fireas
că a lucrurilor şi n-ar 
exista idei un motiv se
rios de a-1 osândi. Că

şî îîsj. Despre aceştia 
însă dl Everac nu suflă 
«  verb*, b e  ce oare? De 
ce s-o fi complăcând d-sa 
să amotteeo f e . 
oalâ lealităţi tstarice ra
dical diferite, când, de 
fapt, referirea la colabo
raţionism Implică numai 
şi numai regimurile to
talitare, teroriste şl hes- 
tiale, nimicitoare ale

am „oglindit** te  „opere
le" lor „magistralele" 
cuvântări şi documente 
de partid. Cine să fie a- 
ceşCa? Se ştie foarte 
bine cine «unt şi tot a tâ t 
de bine o ştie şi dl E- 
verăc. De altfel, nimeni 
nu le cere capul, ceea ce 
se şi vede din faptul că 
oamenii îşi caută nestin
gheriţi de ale lor, unii

c o n t r a p u n c t

doar Şi Shakespeare „a 
colaborat** ea regtea E- 
lisabeta... Aici dl Everac 
începe să încurce borea- 
rnele râu de tot. Fiind
că orfee om, cât de c it  
la curent cu Istoria» a- 
tuauM când se re&ră la 
colaboraţiontsm, nu se 
gândeşte ia colaborarea 
dintru Aristotel şl Ale- 
xaadra Maaeden. nici Ia 
acera dintre Mateaux şl 

;D^' Gauţfe. ci la cea din
tre l vv »v » i ^  Uitler.
-dintre ■; D’Ananrwto' şl 
Mussoiln^, dintre Ş 
şl StaUn, dintre Bcnlua

demnităţii şl libertăţii? 
Filkdcâ nn e vorba nici
decum de colaborarea 
dintre Eminescu şt „no- 
menklaturistur* Titu Ma- 
ioreşcu» ci do and de 
dictatură comunist* şl 
de suporterii el, de cei 
ce |Mnt pu» in valoare 
vocattdfe temători, şi-au

msrestaeooninuRait cu
aşa- 
naţ
tul le-au
sloi jWftlît
că

r
'ITT—

descoperindu-se chiar di
sidenţi post factum. Du
pă cum, celor mai mulţi, 
nimeni au  le contestă 
talentul, ci doar carac
terul. calitatea materia- 
lulul uman din care an 
fost plămădiţi Ştim ce* 
re sunt adevăratele va
lori, după cum ştim să 
f t e m  şi dls-

- «  interes « ţr  fi având 
aorafişti ca -di Everac
S a  nivela lucruri; p8- 

la  totala lor creifu- 
î  te  «lefinitiv, putem

accepta şi răbda vântu-
rarea vorbelor cu aer În
ţelept câte «inel minute 
în fiecare sâmbătă. E In
să greu să âslştt pasiv 
la măsluirea cântarelor 
cu scopul de a pune în 
aceeaşi balanţă pe Bla- 
ga cu Beniuc, pe Vitner 
ca Vianu, pe Eugen Frun
ză cu Voiculescu. Şi toa
te ' astea pe temeiul că
ror argumente ? Pe te
meiul argumentului, ză
lud eă In toate timpuri
le marii creatori au co
laborat cu puterea. Să 
fim serioşi!

Problema reală de Ia 
care a pornit însă mora
listul nostru sabatic, lâ- 
sând-o totuşi In Coadă
de peşte, e cea a, aţa-, 
zisului. - colaboraţionism ’ 
posttotafitar de la noi. 
Aici te  pare -că suntem 
de acord cu dl Everac: 
e  o falsă problemă. Fal
să dar delicată şl n u . 
chiar simplă. Tocmai de 
aceea merită să revenim 
asupra ei cu alt p rf lij .. .'
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Discuţie eu dl Virgil Bota, viceptim M  a l Devei
......... "! f  ‘ 1  1 t*  « '"I T "» — l

**» CK* viceprimar, de
venii m  observat In ttf- 
ttma Vreme- toarte multă 
mişcare prin ataş —  pe 
străzi, parcuri, gene venit 

« râ t-ep u
z M o d , —  m a l in  g lu m flL
r u In serios — „bine-ar, 

ca In fiecare sâpţămânăt 
sf a # n ; »is|ieţl ' dm stră-*' 
iftătate" «îŢcitţţ refereau la  
rşunluriea Adunării Re- 
jun ilo r Europei.

— Oamenii noştri sunt 
glumeţi. Nn din cauza e . 
vonlmentufui respectiv am 
organizat în Deva ample 
acţiuni de gospodărire şt 
tofruiftUseţaite. Adevărul 
gste că primăvara a în
târziat, t&r lucrările s-at» 
suprapus, aşa că a  trebuii 
s* acţionăm foarte serios.

— V* credem, dle Boca» 
Să trecem in revistă, mat 
bine, ce s-a realizat până 
acum.
j *<*»»' S-a muncit şi » .firi 
creaaă cu spor la repara

rea drumurilor. S-au tur
nat plombe asfaîtfce pe 
traseele autobuzelor m t.'i  
şi s , pe buievarctel De- 
cebal,,pe strada Horea fa , 
Drumul naţional nr- V ş-a 
reparat până la  Ieşirea i ţ a ' 
Deva. Se lucrează la mar
cajele pentru circulaţie şt 
trecerile pentru pietoni; 
S-au tăiat plopii cu pro
bleme.

— Bine că aţi zis « te . 
Am auzit oameni spunând 
că nu trebuia s-o faceţi. 
Alţii susţin că s-au tăiat 
$1 te l

-— Plopii de la gară şi 
de la spitalul judeţean a- 
veau o vechime mare şi 
exista pericolul să se pră- 
buşeăseă. Tel n-am tăiat 
nici unul. Toţi copacii tă 
iaţi au lest marcaţi de 
JSomsilva", re, specia
liştii ştiu deosebi un plop 
de nn te i . ; v.'.-.'-şv.t

(Continuare tn pag. a  2-nJ

Diutr-un noian de probleme ■  ■ ■ .

Patru au fost temele ma
jore pe care prefectul j«u 
«teţatet- Munedeere, «tt teg, 
Georgel Băican, le-a abor- 
dat la  cadru* conferinţei 

aresă «  a în

cării Legii fondului fun
ciar ; 4) Relansarea econo
miei te-judeţul nostru.

Subliniind că fenomenul 
«mrţţpUei (a  %DăruţjQ§ fon
dul gĂ»ti6ifil<Sr gdnerate în

larriş-^g-ş» - — ■— m r m  t f  m  *
■c On î 'Mo t n ţ a  D E T im s A

ziua de 2* n a i b a  Acesta
teme s-au referit l a : Ij

sg mişfeetaiat. care a «te- 
v ralt (toeument oficial al 
CkivciRUlui Romlnlef; Zţ 
fracâdefauea produs* te 
Crâtere de Comerţ şl In
dustrie $ fadeţOfuf Hu
nedoara j 3> Stadiul apB-

<r— »*»"— f  v» ii.1; ■ «»"?!•. > 
perioada de tranziţie, fără 
& f i  însă specific numai 
ţării noastre, determinând 
neîncredere şl destabili
zare socială, prefectul a 
arătat că, din păcate, simt 
implicaţi şl oameni ea 
funcţii de condtKjere IO ni. 
veiul judetnl.ii, a institu
ţiilor şi a l unor societăţi 
comerciale eu capital de

stat. Ordinul în cauză a 
fost contestat în parte, dar 
şi aprobat, h* special de 
către sindicate. Pentru a 
stopa tendinţele de. îmbo
găţire tteă muaeă, s-a 
arătat c i măsurile suni 
clare. După analizele efec. 
toate, 65 la sută d in , cei 
cişprlnşi; te  ifete au optat 
pentru a rămâne numai la 
unităţile cu capital de stat, 
25 ia sută au râma» cu 
i aptivităţi particulare, iar
• 15 la «ttă, îndeosebi cei 
dte sfera, serviciilor, lu
crează şi ia stat şi cu a-

NICOLAE TÂRCOB

(Continuare în pag. a 3-a)
•  i i i i i t i i i t m

si tara ior“
i De praznieul înălţării 
Domnului, ţxqjornl român 
şf-a cinstit cu demnitate 
eroii BroH şi martirii că
zuţi; pe câmpul de luptă şi 
onoare pentru apărarea 
pământului strămoşesc, a 
limbii, credinţei şi « te 
rnului. De Ziua Eroilor, la 
Cimitirul Eroilor din De
va s-au depus, în semn 
de omagiu şl adânc res
pect, coroane şi Jerbe de 
flori. Florile recunoştinţei 
care nu' se vor ofili 
oModatâ în  sufletele noastre 
pentru cel cunoscuţi şi 
necunoscuţi * i, cei
mulţi pentru cate viaţa, 
Jertfa supremă h-au în
semnat nb ţte  Sn faţa edi
ficiului sm s^ p a l patriei 
si neatârnării e i l a  acor
durile Imnului Eroilor, in. 
tonal «ie fanfara militară, 
s-au depus coroane de fiori 
la Monumteded'- Eroilor 
Români din pdriea Asocia - 
ţîei Veteranîfor de Război. 
Prefectură

. Judeţean, a Caimlîumi Lo
cal Deva, Garnizoanei De. 

r va, Inspectoratului Jude
ţean de Poliţte, Serviciului 

’ Român de fii*Etnnaţi£ Ia 
spectoratului Judeţean pen
tru Cultură. Dfiecţiei Jp- 
deţene de Teiecmnuiii- 
caţii, U.M. 6*1} Urăşti o
Direcţiei Muncii şi

Soreşte, Eferaifci 
Ittetectoratnitii

^  ............

deva
fiuge Day.

Stadionul „Cetate". Aspect de la crosul elerritor de... Chal-- 
Foto : PA VEL LAZA

6  REVISTA „SALUT" LA 
DEVA. Astăzi, Zi mat, era 18', 
Case de Culturi din. Deva gaz- 
duieşte irUălntrea publicului lo
cal cu redactorii şt doriducerea 
revistei „Saliit‘r, a l cărei director 
este cunoscutul actor şi om de 
cultură, Ceorge hUhăiţă Este 
vorba de lansarea in premieră 
la Deaa a ntm ărubtt 13 al pa. 
bheaţiei. Surd aşteptaţi să par- 
ticţpe, in  primată rdnâ, adoles
cenţii din braş $f din întregul 
judef, care ar putea set devină

şi colaboratori ai revistei. Va ft  
oferit un  spectacol de muzică 
rock, pop, foîfc. (M.B.f

©  EXCELENT. Acesta poate 
f i  eoMficmtiml activităţii magazi
nului aUmentar din Petrita, Uite 
cunoscut rtn numai te  Valea Ji
ului, pentru modul te  ewe se 
aprovizionează şl desfete numai 
produse alimentare de cantate 
superioară. La orice oră din Zii 
găseşti aici nu numat tm larg 
sortiment de mezehert şi carne, 
dar şi cele mai proaspete tru
fandale din legumicultură. (S.C.)

O  BENF.tlcn. Secţia de mo
bila a „Consimtieop" Haţeg, con
dusă ăe dft t. Stunteanu, execută 
o gtm § largă Se- mobBă pe bază

de comandă. Mobila ce se face 
aici este foarte bine executată si
se livrează la un preţ rezonabil 
pentru populaţie. Lucrătorii sec- 
. ţiei depun eforturi stăruitoare 

pentru a folosi cât mai bine tem- 
nul, aşa eă aproape nu există 
deşeuri. De la face putui anului 
până acum, secţia a obţinut be
neficii în  valoare- de peste 670000 
de lei. (Tr.B.)

0 TEWS. Aşa cum ne-a rela
tat d l Alexandru Groza, A.S. Mu
reşul Deva organizează un curs 
intensiv de tenis, începând eu 1 
iunie a.c., la stadionul „Cetate", 
zilnic intre orele 16,00—17,60, 
fără Urnită de vârstă. Informaţii

suplimentare la telefon 
(S.C.)

612465.

0  CENTRUL DE RADlOl l- 
Cf\RE din Or&ştie a împlinit re
cent şase tuni de te redeschide
rea tui, dovedindu-se in toată a- 
ceastă perioadă un eficient m ij
loc de comunicare între consiliul 
local, care il patronează, şi ce
tăţenii oraşului, care manifestă 
to t mai mult interes în audierea 
emisiunilor sale bisăplămânale. 
(IV.) .

— Iterappra

Şcolar, Direcţiei Generale ? 
a Finanţelor Publice, 
D.G.A.A. Deva, Filiala SA. 
vică Deva, Inspectoratului 
de Stat pentru Handica
paţi, Licealul Teoretic „Tra. 
ian", din partea unor for
maţiuni politice. A avut 
loc, de asemenea, o  sRijbă 
reiigîpasa.iM tot acest timp, 
la monument au făcut de 
gardă* .eţ&teţi f f f  ; ofiţeri 
JM.Ap.lh-- H  tHjmpante v  de 
onoare a prezentat onorul.

In timp ce la Cimitirul 
Eroilor avea loc această 
festivitate^ ia. Catedrala 
Ortodoxă Română „St Ni- 
cotee" Deva se desfă
şura un serviciu divin a- 
ficiat de Un sobor de preoţi 
avândo-1 în frunte pe pă
rintele protopop Alexan
dru Ilotăran. A fost apoi 
sfinţit locul, marcat de o 
cruce, unde se va ridica 
înmiumentul eroilor şi'mar
tirilor situat t e  etatea bi
sericii. Monumentul, ce 
va fi realizat după pro-' 
ieetul arh. Dumitra Armă. 
şescu, va reda > chipurile 
Iui. Horea» Cloşca; Cri şan. 
Avram laneu şi va omagia 
(Toii căzuţi tn primul şi 
al doilea război mondial, 
pe toţi aceia care, te  în
chisori, lagăre, . mine, ca
nale, deportări, au trăit 
supliciul opresiunii comu
niste. Tuturor — recunoş
tinţă şi ne ui tarea noastră. 
Manifestări de cinstire a  
eroilor au avut loc şi în alte 
localităţi ale' judeţului, o- 

Şi comune, la troiţe' 
şi monumente închinate e- 
roilor..

-MINEI» RODEA

B  — Câtî oameni lu-1 
.. * 

. crează acum în firm a I

VoasfrS2

—  C a m  ju m ă ta te  !!! 1



Momente din<şpec- 
tacolul — premieră al 
teatrului devean.

Foto1: PA VEL tÂZA. '  Adrian Daminescu 
şi autograful de alături 
luţie de excepţie.
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Reîntâlnirea cu trupa 
Teatrului de Revistă şi 
Comedie Muzicală Deva, 
după o bună perioadă de 
timp, a fost aşteptată cu 
interes de publicul spec
tator devean. Iar aştep
tarea nu i-a fost înşelată, 
oferindu-i-se uri spectacol 
antrenant, de sub
stanţă, în care, pentru 
prima dată, pc scenă s-a 
spus mult Cupletul sa
tiric cu tematică poli
tică a fost abordat cu

E BINE ... BINE ... E VAI DE

CRONICA DE SPECTACOL

succes, precum şi atte 
momente umoristice care 
au stârnit ropote de a- 
plauze. Gât despre balet 
şi partea muzicală, ce să 
mai vorbim... A fost un 
spectacol echilibrat, de 
ţinută, care anunţă o re
venire „în'forţă" a insti. 
tuţiei in viaţa, artistică,'

chiar dacă aceasta nu ara 
încă un sediu propriu,, 
Calitatea spectacolului 6 
fost asigurată de un om 
de mare sensibilitate şl 
talent, devotat teatrului, 
care este textierul şi re
gizorul George Mihala- 
che. In întreprinderea 
sa, acesta s-a bazat pe o

trupă de balet cuprinzând 
multe nume noi, dansa
toare cu o frumoasă ţi
nută scenică, dirijate cu 
nerv şi pricepere de 
maestrul de balet, Tică 
Hanea, ajutat de, Irina 
Grosz. Intr-o manieră de 
adevăraţi profesionişti, a 
evoluat orchestra condusă 
de compozitorul Ştefan 
Moţăţâianu, soliştii vocali 
Puiu Faur, cu vocea sa 
eu nuanţe baritonale, şi 
totuşi atât de caldă, Da

niela Ognean, cu uri tim
bru plăcut al vocii şl 0  
prezenţă scenică agrea
bilă, Mariana Blănaru, 
Radu Cristea, Adrian 
Muntean care vor avea 
tot mal mult un cuvânt 
de spus in muzica u- 
şoară românească.

In rândul actorilor, I- 
leana Zanke străluceşte 
prin marile sale posibili, 
tăţi de exprimare vocală 
şi prozistice, prin jocul 
de scenă. Alături de ea 
s-au aflat Isabela Haşa. 
extrem de talentată, 
Mircea Lăscuş, Păstorei 
Vulcu, un cuplu ,de vii
tor, Călin Hărăţtăşan. 
Dintre momentele umo
ristice reţinem :* „S-au 
deschis' graniţele", „Garda - 
financiară", „Ciubucul", 
„Nâe împrăştiatul-îţi Va- 
sile Smotocitul", iar din
tre punctele de' balet —

I  evoluţiile disoo, „Ţigănea" '

In spectacol a evoluat 
> cunoscutul solist .

zică uşoară, Adrian Dă.
... minescu, care a avut o- 

interpretare de excepţie. > 
Repertoriul său Aărriplu*

|  cuprinzând melodii proprii 
< da#' Ăi din'repertoriul ro

mânesc şi internaţional, ă 
entuziasmat. A constituit, 
în acelaşi timp, prilej de 
reflexie pentru ‘ tinerii 
care trăiesc nostalgia 

-Vestului, unde, dacş şntş* 
mic eşti, nimic vei ră- 
mâne. Prezenţa sa a rl- 
dicM ţinuta şpectacelutepâ 
şi este oricând binevenită;

« ovAUNBLîBODKA.

Deva -  oraş deschis tuturor
Şi

(Urmore «fin pog. 1)

— Ar fi culmea să nu 
ştie. Dar lumea vorbeşte, 
e  dreptul ei. Ce-aţi plan
tat în locul plopilor ? ^

— 1000 de tei, pe întreg 
teritoriul. municipiului, ca 
şi mulţi castani, merişorr 
japonezi etc. Din păcate —- 
o spun cu inima grea — 
mulţi s-au furat. Am plan. 
tat, de asemenea, 2000 de 
butaşi de trandafir, 10 000 
de. fire gard viu ş.a. Şi 
din -aceştia au dispărut.

— Treaba asta' este mai 
veche, ca şi distrugerea a 
Oeea ce şe. face pe ' linia 
gospodăririi. Mulţi fac 
treaba dih rea voinţă.' Ce 
s-ar putea întreprinde pen
tru stârpirea fenomenului?

— Ne1ana gândit la o 
măsură." Consiliul local va 
împuternici — în urma 
înţelegerii cu facultatea 
din Deva a Universităţii 
Ecologice din Bucureşti -** 
un număr de studenţi care 
vor controla permanent şi 
vor aplfca amenzi celor 
ce săvârşesc distrugeri.

— Iată o idee intere
santă, când se va aplica 7

— Luni (24 mai a.c. —
n.n.) am înmânat împuter
nicirile respective. Sperăm 
să se obţină rezultate bune. 
Cu termocentrala de la 
Mintia am realizat o în
ţelegere întrucât cenuşa 
emâriată . de coşurile a- 
cesteia Înfundă rigolele, 
canalizările ş.a. — să par
ticipe la curăţenia oraşu
lui, la întreţinerea scurge
rilor ş.a, . -şj* .y
— - Dle viceprimar, au 

telefonat sau au venit la 
redacţie cetăţeni care n-au 
fost de acord cu popicele 
ce s-au plantat la intrările 
în cartiere.

— Posibil, dar credem că 
am făcut o treabă bună. 
De ce să intre eu maşina 
oricine şi pe oriunde pe 
trotuare, zone verzi, pe â- 
leile dintre blocuri ? Pen
tru pompieri, salvare ş.a. 
am lăsat căi de acces. O 
altă acţiune — punerea în 
funcţiune a- fântânilor ar. 
teziene. Se lucrează la cea 
de Ia „I.ido“, urmează fân
tâna din faţa prefecturii. 
Am hotărât ca străzile o- 
raşului — principalele ar
tere de circulaţie — să fie 
stropite ori de câte • ori 
este nevoie.

— In faţa magazinelor 
şi caselor, cine va face 
treaba asta care nu se 
prea întâmplă ?

— Este datoria, lucrăto
rilor' sau patronilor de 
magazine, a locatarilor. 
Vom întări şi controlul pe 
această linie şi vom aplica 
reglementările legale cu 
severitate.
; Ştim că aţi primit din 

Franţa maşini de tuns 
: iărbâ. Cum merg ?

— Excelent. -Le-am fo
losit de două ori până 
acum şi le vom utiliza tot 
din două în două săptă
mâni.

— înţelegem că aţi vrea 
să faceţi un apel către 
populaţia Devei.

— Da. Să păstrăm cu 
sfinţenie ceea ce s-a rea
lizat în interesul munici
piului şi al cetăţenilor săi. 
Şi încă ceva : Consiliul Lo
cal Deva este permanent 
deschis oricăror propuneri 
şi iniţiative menite a face 
din Deva un oraş tot mai 
bine gospddărit, mai fru
mos;

TRAIAN BONDOR

SOLUŢII Ş l PROPUNERI

„Locuiesc din 1972 într. 
un apartament proprietate 
personală din cartierul 
Za rând - r  Deva şi nici nu 
intenţionez să mă mut 
vreodată din casa - mea. 
De când m-am mutat aici, 
plătesc lună de lună ta
xele comune şi, de câte:; 
ori se cere, fond de rul
ment ca şi taxa de anti
cipaţie. Pentru mine, care, 
repet, nu am de gând 
să mă mut din aparta
ment, banii daţi ca fond 
de rulment şi taxă de an
ticipaţie sunt nişte bani 
pierduţi sau, hi cel măi 
bun caz, bani blocaţi fără 
termen. Din aceşti bani,însă, 
se acoperă serviciile făcute 
unora care nu plătesc şi 
care sunt datori Ia aso- - 
ciaţie cu sume de zeci 
de mii de lei. Ceea ce este 
mai revoltător, este că 
în multe din aceste familii • 
sunt eâte 2 sau mai mulţi 
salariaţi.

Asociaţia nr. 17, , din 
care fac şi eu parte, nu Se 
ocupă de -recuperarea de 
la rău platnici a acestor 
bani. Şi nu este numai ca. 
zul asociaţiei noastre. In 
general, persoanele care 
sunt administratori de aso
ciaţii, mai sunt şi salariaţi 
in alte părţi şi de la aso
ciaţie primesc doar o in
demnizaţie pentru care fac 
calcularea şi repartizarea 
pe apartamente a taxelor 
comune şi încasează cos. 
tul serviciilor de la cei 
ce vin din proprie iniţia
tivă şi le achită.

Propunerea mea este 
ca aceste persoane cu 
funcţii de administratori la 
asociaţii să aibă stătut de 
salariat, fie la asociaţie, fie 
la R.A.G.C.L., iar plata sa
lariului lor să se facă' în

funcţie de nivelul debite*' 
lor pe care nu ie recupe
rează. -

Mai propun ca penaliză
rile pentru neplata la timp 
a facturilor pentru servicii 
să fie recuperate de ia cei 
rău platnici; proporţional 
cu sumele neachitate. 
R-A.G.C.L. să studieze po
sibilitatea de sistare a 
furnizării apei calde şi reci 
doar la cei care nu-şi plă
tesc serviciile, aşa cum 
procedează şi RENEL sau 
Romtelecom» iar aceştia să 
suporte şi costul lucrărilor 
de blindară şi deblindare a 
conductelor". (Marius Cos- 
ma, Deva; cartierul Za- 
rând, bloc P 5, ap. 10).

. A FOST ODATA...
Mal de mult, ie zicea 

că meseria este brăţară de 
aur. Se vede că noi am 
pierdut brăţara. Nu căutaţi, 
căci nu veţi găsi în Simeria 
meşteşugar care să-ţi pună 
o pingea, nu Veţi găsi un 
magazin „Optica", un cea. 

sornicar, sau mai exact,o cea- 
sornicăfie; Pentru orice 
prestaţie de acest fel, oa
menii bat drumul Devei 
sau al Hunedoarei.

Avem,. în schimb, bu- 
tieuri şi baruri la tot pa
sul. Nu trăim din şl in 
crâşme, iar compensările şl 
indexările nu ne permit 
să cumpărăm totul de gata. 
Mal şi reparăm. Asta a» 
trebui să ştie cei ce auto
rizează activităţi şl repar
tizează spaţii in acest scop 
la Simeria; (Victoria Ko- - 
rosy, strada Petru Rareş, 
nr. 5, Simeria).

O RUGĂMINTE

„Ştiu că ziarul „@uvâh- 
tul liber" a contribuit Ia 
îndreptarea multor nere
guli. De aceea v4 îog să

interveniţi pe lângă cei in 
drept, să asfalteze şi cei 
20—30 mp din dreptul scă
rilor B de la blocurile 16 

; şi 17, de pe strada împă
ratul Traian. Datorită o- 
miterii acestei operaţiuni, 
cu ocazia ultimei reparaţii 
a străzii, locatarii sunt o- 
bligaţi să traverseze aceste 
porţiuni prin noroi". ; (I. 
Munteanu, Deva),

NR. Sperăm ca publi- 
- carea. scrisorii dv să con

stituie intervenţia pe care 
ne-o solicitaţi,1 pe lângă 
Primăria Deva.

NEPOATA. TE CAUTA 
BUNICA! *■"

„Sunt 6 femeie bătrână 
şi bolnavă. Am avut doi 
băieţi şi mi-au murit a- 
mândoi. Cel Inâi mare, 
Drăgoescu Constantin a 
murit acum 6 lurii. Avea 
o fată pe nume Drăgoescu 
Nicoleta, care l-a părăsit şi 
nu ştiu de unde să o iau. 
Este nevoie de- ea la dez
baterea succesiunii. Suht in
formată că ar locui In o- 
raşul Deva. Vă rog să mă 
ajutaţi prin ziarul dv să 
iau legătura cu ea. Să vină 
la Albeni, In judeţul GOrj, 
la  bunica sa, deoarece, are 
mare nevoie de ea". (Ioana 
Drăgoescu, Albeni, jud. 
Gorj). ..
• Nepoată, dacă eşti pe 
aproape, răspunde la che
marea bunicii I

POŞTA RUBRICII

•  Panta Nicolae — Criş- 
cior. Pentru dumneavoastră, 
la intervenţia redacţiei 
noastre a venit adeverinţa 
solicitată de la U.M. 02404 
Piteşti (Arhivele mtUtOTe). 
Adeverfetţa vă stă la dis
poziţie la sediul redacţiei 
noastre.

PRECIZĂRI PRIVIND 
PUNEREA 

DEFINITIVĂ; j 
ÎN POSESIE 

A PĂMÂNTULUI

In aplicarea prevederilor 
Legii nr. 18/1991 a fondu
lui funciar, in prezent se 
desfăşoară acţiunile de pu
nere definitivă în posesie 
asupra terenurilor şi eli
berarea titlurilor de pro
prietate.

In această acţiune, co
misiile locale de stabilire 
a dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor 
întâmpină greutăţi din 
partea unor cetăţeni care 
folosesc abuziv aceste te
renuri şi care se opun, la 
efectuarea măsurătorilor şi 
punerea in posesie a câtor 
îndreptăţiţi.

în acest sens, art. >.*18 
din Hotărârea Guvernului 
nr. 728/1992 privind unele 
măsuri de accelerare & - e- 
miterii titlurilor dg pro
prietate şi punerii în po
sesie a titularilor în . con- 
diţiile Legii fondului fun
ciar n r. 18/1991 precizează: 
„Constituie contravenţie, în 
m ăsu rirîn  care. potrivit 
legii penate, nt» este 
fracţiune, fapta persoanei 
eare împiedică In orice,mod 
activitatea comisiei iocale 
ţie efectuare a măsurăto
rilor ş i . punere in posesie 
a titularilor dreptului de 
proprietate constituit sau 
reconstituit conform Legii 
nr. 18 1991". în continuare, 
In art. 19 din aceeaşi ho-, 
târâre se arată : ' ‘ ‘

„ContraVenţia prevăzută 
la art. 18 se sancţionează 
cu 5880 da;

pioooo .fle^lefl ■ ’ , - ' : 4 
Având în vedere cele 

de mai sus, se face apel 
la cei ce se regăsesc in 

sMuăţii >de â 'd a  do
vadă: de mai multă Înţe
legere şi a respecta , măsu
rile stabilite dc comisiile 
locale în constituirea . şi 
reconstituirea dreptului de 
proprietate privată asupra 
tenattJriHkUv

î 1J MOARĂ NOUA j 
j LA. DOBRA
» |
ş Iată, că, la Dobra,«
J unde dacă este făină I
|  (şi de calitate), se face * 

Una dintre cele mai i 
|  bune pâini din judeţ, I 
|  a luat fiinţă, şi este la ! 
• dispoziţia cetăţenilor O I 
|  nouă moară dotată nu- '  
î  mai cu instalaţii noi, I
( care asigură calitate,« 
__ fluenţă excelentă în fiu-1 
'  xul tehnologic bine co-* 

ordonat de un morar cu
( xul tehnologic bine co-J 

ordonat de un morar cu |  
'  o bogată experienţă pro- * 
|  fesienală, dl Roman ţ 
* Crainic |
t După cum ne relata? 
* dl Marin Dincă, repre-1
« zentantul S.C, JIG lH - » 
,  PEX" S.R.L. Deva, a - j  

8ică firma care a ane- * 
uajat şi pus In fune- I 

|  ţiune moara din Dobra, * 
f  ce se află pe str. Ni- J 
* coiae Bălcescu, nr. 13 |  
• (lângă piaţă, pe partea » ! 
I stângă a râului, ultim a! 
[ casă), aici cetăţenii se J 
|  bucură de servicii |  
• prompte, de bună caii- > 
|  tate. Tot aici se poate I 
* mări na porumb pentru* 
I  mălai grlsat, grâu pcn- j 
; tru făină albă şi uruială ’ 
|  din cereale pentru ani- { 
I male, de calitate fqarte I 
|  bună. Ca la oricare alte J 
I mori, se poate achit» |  
'  cu bani . <15 lei/kg d e « 
I cereale măcinat) sau U-1 
* hun 12 Ia-sută din can- * 
|  titatea măcinată (S.C.) j



A p a  c a ld ă  la  B ra d  d e c la n ş e a z ă  

r e a c ţ i i  de p ro p o r ţ ii

; Întâiul mai muncitoresc 
din anul acesta a adus, 
după cum se ştie, reduce- 
rea subvenţiilor, ;,cei mari" 
asigurând (după cele spuse 
de .domniile lor) compen
sarea „Integrală" a dife
renţelor de preţuri. Ge se 
Întâmplă în realitate, dar 
mai ales reacţia în lanţ, 
nu mai surprinde pe 
nimeni. Ce rămâne, însă, 
cetăţeanului este o între
bare pe care mii de lo
cuitori ai oraşului Brad 
şi-au pus-o, fireşte, izvo
râtă dintr-o poveste cu 
nuanţe dramatice.

Aşadar, după scurtcircui
tarea subvenţiilor, la Brad, 
costurile pentru aPa caldă 
pe o persoană, în timp 
de o lună, se ridică, după 
actualele estimări, între. 
2000 şi 2700 de lei, la care 
se mai adaugă aproximativ» 
700 de lei apa rece, pre
cum şi alte câteva sute 
bune pentru gunoi, energie 
electrică etc. Fără a lUa 
In discuţie celelalte chel
tuieli, la o familie doar de 
trei persoane, plata pentru 
apă caldă şi rece» — apa 
caldă livrându-se de două

ori pe săptămână (şi a- 
tunci într-un interval de 
câteva ore/ bune), se ridică 
la aproape 9000 de lei. Se 
se va întâmpla la iarnă cu 
plata încălzirii rămâne O 
altă posibilă dramă. In 
urma „anunţării" acestor 
preţuri de către R.A.G.G.L. 
Brad, s-a declanşat o ac
ţiune de îpdsâ" la asocia
ţiile de locâtâri pentru a 
se renunţa la apa caldă. 
Fireşte, unii locatari ai 
oraşului Brad renunţă 
sub semnătură, pe tabele 
special întocmite, la acest 
„element" primai- şi esen
ţial al civilizaţiei. ■ -

; j.în-oraş,» majoritatea oa
menilor sunt disperaţi, de. 

“ oarece veniturile lunare, 
pe familie, se cifrează lâ 

'« m e  modeste, comparativ 
cu dinamica preţurilor. 

;■ Sau, în alte situaţii, ajuto
rul de şomaj ori alocaţi^ 
de sprijin n u  -acoperă nici 
măcar o mică parte flin 
cheltuielile administrativă, 
fără a mai lua în discuţie 
hrana zilnică, îmbrăcămin
tea . etc...

, Chiar să nu fie o soluţie ?
CORNEL POENAR

MEU
Ne ştim de mult. Ori 

de câte ori ne întâlneam 
vorbeam despre multe şi 
nu ne feream să spunem 
lucrurilor pe nume. Prie
teni, în înţelesul propriu 
ăl' cuvântului, nu eram. 
Nu că n-am fi vrut, dar 
aşa s-au. petrecut lucru- 

: . r£te. '.'ii .-■■■■»
Recent am participat a- 

mândoi la o manifestare. 
Ne-am salutat, ne-am 
strâns mâinile, apoi ne- 

,! am văzut fiecare de 
treaba Iui. Manifestarea 
era o masă rotundă şi 
acolo s-a discutat de
spre democraţie şi alte 
aspecte ale tranziţiei, pe 
care o suportăm fiecare 
dintre’ ‘fioi, La un mo
ment dat, amicul meu a 
luat cuvântul şi a . zis 

'(redau din memorie): 
&■ Eu sunt maghiar, nu 

mi-e ruşine cu ăsta. Dar 
-sunt cetăţean ăl Româ
niei. Adică sunt român, 
de naţionalitate maghiară, 
în  România m-am „ năs
cut, aici am trăit £i 
trăiesc. In România âni 
pornit de foarte de ’ jos 
şi âm ajuns unde simt 
acum, loc ide care sunt 
mulţumit. Ştiu că despre

unguri se spun şi se 
scriu multe. Şi nu înţeleg 
de ce. Maghiarii din Ro
mânia — vorbesc de oa
menii simpli, nu de eli
tele apărute de nu ştiu 
unde şi nerecunoscute de 
cei mai mulţi — nu-şi fac 
probleme din faptul că 
aparţin unei etnii. Ei se 
consideră cetăţeni ono
rabili ai acestei ţări, în 
rând cu românii, nici mal 
prejos şi nici mai presus. 
Gă unii zic una şi alta 
despre minorităţile din 
România, asta-i treaba 
lor. Spun încă o d a tă : 
sunt român de naţiona
litate maghiară, şi acest 
lucru vă rog să se reţi
nă.

Aşa a vorbit vechiul 
meu amic şi vorbele lui 
mi-au plăcut enorm. Ca 
şi price vorbe pornite din 
inimă. Căci m-âm coţi- 
vins, privindu-l atent, 
cuvintele lui porneau din 
suflet. De atunci, de la 
masa aceea rotundă de 
care vorbeam, aş vrea 
să-l consider prieten. Un 
prieten sincer, aşa cum 
aş vrea să mă considere 
şi el.

TRIAN BONDOR

Pe strada Streiului din 
Deva, la nr. 3, privirea tre
cătorului .sg izbeşte de 
'„scheletul" unui fost cămin 
de nefamilişti al S.G. 
„FORICON" S.A.
•i Aici, în urmă cu câţiva 
ani buni, în perioadă de 
Construcţie a unor obiec
tive de pe raza municipiu
lui Deva, s-a construit un 
‘cămin de nefamilişti cu o 
•dotare impecabilă. Lipsa 
spiritului gospodăresc , în 
timp, dublată de cedarea 
acestuia Termocentralei 
‘Mintia, pentru perioada 
„militarizării" sistemului e- 
inergetlc — a determinat, 
In  final, o degradare to
tală a imobilului. * -1 ‘ * * 

După anul 1989. căminul 
a reveniţ în stare de nelo. 
cifît, S.G. „FORICON" S A1. 
Deva, care, din lipsă de 
resurse financiare — după - 
opinia conducerii — n-a 
mai putut face mare lu
cru, clădirea ‘ îmbrăcând 
veşminte şi mai sumbre

dc Ia o zi la alta.
Din punct de vedere so

cial, făptui de faţă nu nu
mai că este trist, dar r i - . 
dică şi câteva întrebări, 
mai ales că există multe 
familii de constructori care 
şunt găzduiţi la căminele 
de nefamilişti ale altor

pun întrebarea : cum pen
tru sediul unităţii — o 
clădire elegantă, cu mult 
bun gust şiv simţ artistic 
—* au existat resurse fi
nanciare şi pentru a cărei 
finalizare s-au cheltuit sute 
de milioane de lei, iar 
pentru un cămin nu s-au

în  căm inul „F O R IC O N  

câ n tă  cu cu v ea u a

Întreprinderi, familii (în 
număr de 16 din cât am 
Iost informaţi)' asupra că
rora planează riscul de a 
fi evacuate In stradă, în 
timp ce aici,, în mai hirte 
de 40 de garsoniere; cântă... 
cucuveaua. Mulţi dintre cei 
cu amărăciune In suflet îşi

găsit fonduri măcar pentru 
reparaţii.

Ce se va întâmpla cu
acest .^edificiu" ? La a-
ceastă întrebare, di direc
tor general al S.G. „FQRI. 
GON" S.A. Deva, ing. Oc- 
tavian Mihăilă, ne-a preci
zat: „Am avut intenţia să-J

transformăm într-un bloc 
de apartamente. S-â făcut 
un studiu tehnico-econpmic, 
un proiect de amenajare 
pentru 14 apartamente, 
care se ridica: la aproxima
tiv 33 milioane de lei,, la 
nivelul preţurilor din anul 
trecut, Din lipsa banilor 
nu s-a mai putut face ni
mic. Ge intenţionăm ? 
După cum s-a discutat de 
către consiliul de admi
nistraţie al societăţii, îm
preună cu împuterniciţii 
mandataţi ai statului, * am 
hotărât scoaterea la lici
taţie a imobilului în pe
rioada următoare".

Din păcate, povestea de 
faţă suportă numeroase 
discuţii — pro şi contra 
— deşi, în spatele acestui 
episod schiţat. în linii mari. 
se ascunde „orgoliul" - (şi
fonat 7) al unei firme de 
construcţii cate emite pre
tenţii. -

CORNEL POENAR

Avancronică
După cum era de aş

teptat, Biroul federal a 
reprogramat ultimele etape 
ale Diviziei Naţionale de 
fotbal — atât pentru buna 
pregătire a meciului din 
preliminariile C.M. dintre 
Ceho-Slovacia şi România, 
cât şi pentru buna pregă
tire a startului celor două 
reprezentante ale noastre 
în Cupa Inter-Toto din 28 
iunie a echipelor Oţelul 
Galaţi şi se pare, Rapid. 
Aşadar, următoarea etapă 
în Divizia Naţională (a 
30-a) va avea loc la 6 
iunie. Până atunci însă, 
gândurile noastre „canto
nează" la meciul de 
miercuri, 2 iunie, al tri
colorilor. Nu mai e nevoie 
să subliniem importanţa 
întâlnirii cu Cebo-Slovacia 
pentru asigurarea partici
pării la Campionatul Mon
dial din 1994 în S.U.A, i 
Lotul a fost convocat şi în 

’ afara lui Timofţe „portu
ghezul*^ oase; îrt ciuda for
mei sportive bune, antre

norul Dinu nu 1 „vede", 
la lot au fost convocaţi 
cei mai buni fotbalişti ai 
momentului. ş' A 

Sâmbătă, tot la Brad, 
F.C. Corvinul întâlneşte pe 
I.C.I.M. Braşov, într-un 
meci hotărâtor pentru ră
mânerea hunedorenilor în 
A. Ne place să credem că 
de această dată Corvinul 
va începe şi va susţine pe 
întreaga durată a partidei, 
cu mai multă ambiţie şi 
putere de luptă, această 
întâlnire, că va tranşa mai 
repede şi cu convingere 
victoria de partea gazde
lor, că nu*i va mai „fierbe" 
pe susţinători până în ul

timul minut de jo c ! Fot
baliştii hunedoreni nu tre
buie să uite că-ceilalţi pre
tendenţi la retrogradare. 
Metalurgistul Cugir, G.F.R, 
Timişoara, Armătura Za
lău şi ceilalţi, nu numai 
că nu prea iartă acasă, dar 
au posibilităţi şi să scoată 
ceva din deplasare. Deci, 
fără victorie în acest meci 
cu I.C.IJM. Braşov, şi in 
ultimul acasă, cu Unirea 
A.I., nu se poate discuta 
de supravieţuire. Nu ne 
îndoim că şi suporterii hu
nedoreni vor fi din nou a- 
lături de echipă, că se va 
avea grijă pentru asigu
rarea transportului acestora 
ia Brad în cele mai bune 
condiţiuni.

SABIN CEHBU

SELECŢIE ORGANIZATĂ DE F.C. CORVINUL
pentru elevii născuţi după 
august 1978 până la 1 
august 1979 în vederea or
ganizării unei clase spe-

După cum ne-a informat 
dl Ioan Petcu, preşedintele 
Clubului F.C. Corvinul, în 
zilele de marţi l şj vineri
4 iunie, ora 1? şi sâmbătă
5 iunie, ora 11, la Stadio
nul Corvinul din Hune
doara are loc o selecţie

ciale de fotbal, în noul an 
şcolar, la Liceul nr. 1 din 
localitate. (S.G,)

de la
•  Amendă. încălcând 

prevederile Legii nr. 12/ 
1990, Aurel Barta, salariat 
la S.C. „Sidermet" S-A. 
Câlan, vindea ţigări Bu- 
cegi şl Snagov, fără a po
seda autorizaţi®. Pe lângă 
confiscarea mărfii găsite 
asupra sa, celui în cauză 
i s-a aplicat o amendă de 
60 000 de lei.

•  Arestat. După semnal
mentele reţinute, a fost 
identificat şi arestat nu
mitul Adrian Miclea (36 
ani), salariat Ia S.C. „Si
derurgica" S.A. Hunedoara. 
Fapta comisă ? La sfârşitul 
lunii aprilie a.c., pe o 
stradă din municipiu i-a 
atacat pe Ion Oprea şi 
Costache Cojocariu, depo- 
sedându-i de 2000 de lei, 
un aparat de radio porta
tiv şi un ceas de mână.

•  Fără permis de con
ducere. Crezându-se mare 
şi tare, Mariana Cioc (29 
ani), din Călăraşi, a fost 
depistată de către un echi
paj de circulaţie condu
când, fără a poseda • per
mis de conducere, auto
turismul I.y SîSTÎR, cu care 
venea din Germania. Acum 
răspunde pentru fapta co.

»misă.

In cadrul manifestărilor organizate cu prilejul „Săp
tămânii Arhivelor Statului" (24—29 mai), la sediul filialei 
judeţului Hunedoara a acestei vechi instituţii de cultură 
românească s-a deschis expoziţia: „Din comoara te
zaurului arhivistic hunedorean". In vitrinele expoziţie^ 
sunt expuse documente referitoare la cele mai semni
ficative momente ale zbuciumatei istorii a poporului 
nostru, printre care enumerăm : un act de la 1386, care 
atestă un privilegiu al fraţilor Dumitru, Bogdan şi Bisţ- 
siu, fiii lui VOicu Românul, un act de la 1458, prin care 
regele Matei Corvin întăreşte o danie făcută românului 
Voicu şi fiilor săi şi le îngăduie să ridice o biserică „pe 
locul cel vechi"; o diplomă de Ia Mihai Viteazu, din 
1600; Ultimatumul adresat de ţăranii răsculaţi, în nu
mele Iui Horea, nobililor refugiaţi în cetatea Deva la 
1784; mai multe scrisori adresate de către I. Buteanu, 
PI Dobra şi I. Şuluţiu în toiul luptelor de la 1848—1849 
pentru apărarea Munţilor Apuseni ca „ţară românească"} 
un protest al magistraţilor din Hălmagiu împotriva a- 
restării lui Avram Iancu, în decembrie 1849; o statistică 
cu victimele revoluţiei de la 1848—1849 di» Cercul Baia 
de Criş; procese verbale privind constituirea gărzilor 
naţionale, a consiliilor naţionale şi alegerea delegaţilor 
la Marea Adunare Naţională dc la Alba Iulia, din i  De
cembrie 1918 şi altele.

- l in  n o ia n

de probleme
(Urmare din pag. 1)

faceri particulare. S-a ce
rut însă ca şi aceştia să 
aibă o opţiune clară. In 
îndeplinirea obiectivelor 
propuse, prefectura , are 
sprijinul nemijlocit, deşi 
nu in totalitate, din partea 
Poliţiei, Gărzii. Financiare 
şi Direcţiei Generale & Fi
nanţelor Publice şi Con
trolului Financiar de Stat. 
Referitor la Poliţie, s-a 
precizat că au fost luate 
uncie măsuri de schimbare 
a comandanţilor de la 
municipiile Deva şi Hu
nedoara, precum şi a u- 
nor şefi de servicii. In 
cazul Gărzii Financiare, s-a 
făcut aprecierea că este 
nevoie de mai multă exi
genţă şi corectitudine din 
partea comisarilor, prezen- 
tăndu-se şi o listă cu cei 
care şi-au procurat auto
turisme în ultima perioadă. 
Deşi prefectul nu este a- 
dept al presiunii străzii, a 
adus în discuţie cazurile 
de la „Termerep" Hune

doara şi „Ulpia" Deva, 
unde a trebuit să fie 
schimbaţi directorii. In 
context s-a reM«fat faptul 
că printr-o conlucrare fruc-* 
tuoasă cu şi între organele 
amintite, fără considerente 
pe criterii politice, se pot 
obţine rezultate mai bune 
în combaterea fenomenului 
corupţiei. Răspunzând la 
întrebările reporterilor, pre
fectul a arătat că s-au fă
cut comunicări nominale la 
ministerele de resort pri
vind clarificarea situaţiei 
persoanelor- care cad sub 
incidenţa Ordinului 24.

Abordând cea de-â două 
problemă, prefectul a dat 
citire notei de constatare 
întocmită de către Direc
ţia Generală a Finanţelor 
Publice şi Controlului F i 
nanciar de Stat, în urma 
controlului tematic efectuat 
la Camera de Comerţ şi

Industrie a Judeţului Hu
nedoara, unde s-a produs 
o înşelăciune, prin plăţi 
nejustificate în sumă totală 
de peste 2 165 000 de je ţ  
din care -preşedintele, res- 
pectiv dna -Maria Alionesctj, 
răspunde^ pentru suma do 
1989984 de lei.

Cu privire la aplicarea 
Legii fondului .funciar, {are* 
fectul a arătat că datorit# 
insuficientei preocupări v St 
Direcţiei judeţene pentru 
agricultură şi alimentaţia 
şi a O.C.O.T.A. (ai căra* 
directori au fost schimbaţi 
din funcţie), s-au eliberai 
numai 250 titluri de pro
prietate în doi ani. - Prin 
măsurile organizatorice lu
ate în ultima vreme; ■' se 
va ajunge la eliberarea a 
3600 titluri de proprietate 
la sfârşitul lunii mai a.e* 
iar până la finele anului 
se estimează să fie date 
30—40 la sută din cele 
55000 titluri stabilite. îm 
bucurător este că s-a lu 
crat mai bine pământul, c8 
starea culturilor este mul
ţumitoare, ceea ce dă şpes, 
rânţa că in acest an nu se 
va mai importa grâu." O 
subliniere aparte s-a făcut 
privind răspunderea comi
siilor locale de împroprie
tărire, care sunt chemate 
să desfăşoare o muncă mal 
susţinută pentru impulsio
narea activităţii de punere 
în posesie asupra terenuri
lor din fiecare , localitate.

Datele statistice eviden
ţiază însemnate sporuriţ 
comparativ cu perioada co
respunzătoare din anul tre
cut ,1a producţia* de \ căr
bune, metal, mineredri, ca 
şi la export. Este un semn 
bun că în ultima vreme 
nu s-au mai înregistrat 
decât- izolat cazuri de şo
maj, Ia unde societăţi a- 
părând şi oferte de locuri 
de muncă. Toate acestea 
demonstrează că se creează 
premise pentru . relansarea 
economiei.

r e g io n a l a  c f  t im iş o a r a

SECŢIA L 9 SIMERIA

Organizează în data de 14 06.1993 LICITA

ŢIE cu vânzare a unui autocamion S.R.B. în sta

ţia Simeria-—Triaj. ,

Relaţii suplim entare la sediul Secţiei L  9, 

Biroul Mecanizare, telefon 660080, interior 553, 
586.
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•  „La mulţi ani să
nătate ţi fericire cu oea- 
tto  împlinirii a 56 ani de 
eâsStmie coţilor Avram 
fwm ţi Florien. vă urează 
« w r i i i  Poleac si Szolosi.
7 , . . . (5681)

VÂNZĂRI

•  Vând butelie aragaz»
4 ochiuri. nou, doua 

eomWne muzicale Rod- 
Mar ţi PiidiPŞ- «oi. TeL 
«4*35. (6647)
• #  Vârţd Moskvici 412. 
Betelii Orăştie. teL 642776. 
'7< 7  (6638)

•  Vând maşină de în
gheţată cu vitrina frjgo- ■ 
ftffcâ; Haţeg, tel. 770315.

(6637)
•  Vând Dacia break.

berlină. Aro carosabil, :!S, 
preţ convenabil. Deva, str. 
Dragoş Vodă. nr. 18 .(lân
gă miliţianul giătbitfc TeL 
625050. V (8R49>

•  Vând urgent autotu
risme Mitsubishi Colt, 
WarUturg, Trabant, Opel 
fEA^ett 1,2, la preţuri con- 
«eriebde. Relaţii zilnic, 
M . «9117. (6659)

•  Vând certificate de 
; preţ negociatul.

J.orele 18—20. (6654)
•  Vând garsonieră. De

va. AL Crişului, bl.’ 52» ap.
■ Sfe : ■ ' *6685)

•  Vâad urgent casă cu 
firfUMl In Sâlişte,, infor
maţii Bâiţa, tei. 180, ţi a- 
faM aM Rt 2 camere, etaj 
STfeunerioara (lângă Com-

; ffaftfc teL ,722616. (6683)
îi, •  Vând butelie aragaz 
•arm au  Tel. 615963, „(6682)

•  Vând maşini ARO 4x4,
âabtte& e 1990, făeute pen
tru  9*port. Tel. 622433, preţ 
comweâaba. (6694)

•  S.C. Comtour
Xiowe SRL vinde chioşă 
metalic in piaţa Re- 
Jaţ* — Deva şi închi- 
rifcză Autoserviee Cris- 
tp r — spaţiu protiue- 
ue, Relaţii la tel.

p  Vând Lada break, 
ICS motor Diesel. TeL 
iWt%. după ora 21. (6673) 
•  vând butelie aragaz

dublă, cumpăr butelie a- 
răgaz normală, ofer 40 COS
iei. Tel. 642234. (6669)

•  Vând lupernă zona 
Mintia Informaţii zilnic, 
bufei piaţă Deva. (6671)

•  Vând carton asfaltat.
Deva, tel. 613308. (6667)

•  Vând IMS motor Die
sel, Braşov, cu remorcă, 
.Viorel Crişan. sat Poieniţa,- 
Balşa. ! (6665)

•  Vând piese Dacia 1160. 
MZ 175, Jaiva 350, Tra
bant, Lada- (200, blitz 45 
CT—1 Ovăştie. 7 Noiem
brie, nr. 18. Tel. 642723.

(6653)
•  Vând Dacia 1100 In

stare bună. Deva, tel. 
616385. „ : ( 6 6 0 1 )

•  Vând tractor U—650,
IJvadia, nr. 155. (6688)

•  Vând butelie aragaz 
normală. Te?. 620936. (6686)

•  Vând apartament 4 , 
camere, bl. 1, ap. 3t\ sc. 
B, Poiana Narciselor (piaţă*f 
Deva). Informaţii după Ora "
15. (6687) f

•  Vând apartament două 
ere, Trabant 601. Al. : 
dului, bl. 65» sc. 2, et.

1, ap. 28. (6690) ?
•  Vând urgent agregat »

no»p.pentru cameră frigo
rifică. Teii 642654. (6679)

•  Vând mobilă stare ex
cepţională, preţ convenabil, 
Orăştie, 642726. (6684)

•  S.C. din Arad, tel. r 
096612806, telefax 096613148, 
vinde en-gros mălai extra. 
superior şi iurajer. Adaos 
comercial zero. (5890)

•  Vând televizor color,
preţ convenabil. Informaţii 
teL «20596. (6697)

•  Vând rulotă auto 
(chioşc) tip Moslcovâ, pe 4 
roţi, cii vitrină, instalaţie 
de lumină şi dispozitiv de : 
cuplare. Preţul 1 600 000 Iei ' 
negociabil.' Vizibilă piaţa 
de alimente Deva. Infor
maţii tel. 095/613896, pa
tron ec. A. Chiţîmia. (6689)

•  Vând maşină cusut 
„Veranica", ireproşabilă 
hotă aragaz aluminiu nouâ. 
Tel. 612076, zilnic. (6699)

•  Vând vacă cu lapte şi
viţel, str, Bafeeş, nr. 11, 
tel. 6209S9. rnformaţii după 
ora 20. (6698)

•  Vând televizor color 
telecomandă, stare per
fectă, preţ convenabil De
va, tel. 615786, după ora
16. ' (6701)

•  Vând Dacia 1300 stare
bună. Deva. tel. 624100, 
după 16. (8703)

•  Vând apartament două 
camere. Deva, Al. Romani-

7  S.C. „AGROIND" S.A. DEVA 

Cu sediul în Deva, str. Gh, Bar iţi ti, nr, 5.

- Organizează licitaţie publică pentru vân
zarea urm ătoarelor mijloace fixe : •  autoca
m ion SRD 6135 •  tractor U 650 crt 2 remorci 
#  -cântare de 1000 şi 500 kg. #  mobilier corner- 
eial •  chioşc m etalic şi alte mijloace fixe.

LICITAŢIA se organizează,astfel:

t— In  l4 . 06. 1993, ora 9, Ia Deva, str, 22 
Decembrie, nr. 222 ;

— In 14. 06. 1993, ora 13, la Hunedoara, 
Piaţa Obor, la sediul S.C. COMOBOR S.R.L.;

— In 15. 06. 1993, ora 10, la Petroşani, la 
sediul SC . FRUCOM S.ll.L. : ■ ,4

Lista mijloacelor fixe poate fi consultată 
la sediul societăţii, precum şi la locul ţinerii 
licitaţiei.

Licitaţia se va repeta în fiecare zi de luni 
până la data de 15 iulie 1993.

Informaţii suplim entare la sediul societăţii, 
telefon 095/614936. (399)

lor 22/32, tel. 712231. (5893) 
•  Vând butelie aragaz 

românească, preţ 50000 lei. 
Tel. 717983. (5897)

•  Vând ARO 243 D, 
cumpăr ARO 330 D 

avariat. Deva» tel. 623076.
(6704)

•  Vând apartament două
camere proprietate perso
nală, Hunedoara. Infor
maţii, tel. 717666. (5904)

•  Vând casă Hunedoara, 
Sarmizegetusa 22 A, cu 
dependinţe, orele 16—20.

(5905)
•  Vând tractor. U—650 

nou şi Oltcit, fabricaţie de
cembrie 1989. Tef. 724322.

v  (5907)
•  Cumpăr autoturism Da

cia 1300 (1310). Reiaţii,
teL 715841, după ora 15.

(5894)
•  Vând apartament deeă

camere, decomandate, et. 
2, M. 69, Micro 15, preţ in
formativ 2 500 000. Tel. 
622433. (6700)

•  Vând urgent garso
nieră confort I, gaz, OrSş- 
tfe TeL 642858. (6712)

O Vând convenabil TV 
color, sigilat, Funaî — ja
ponez.roultisiştem — Deva, 
Tel. 612298. (5680)

•- Vând butelie aragaz. 
Informaţii Deva, tel. 616402.

(5679)
SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE
•  Schimb apartament 

proprietate, 3 camere, par
ter, cu două camere 4- 
garsonieră. Informaţii tel. 
624287, după ora 20. (6675)

•  Schimb garsonieră Hu
nedoara, proprietate de 
stat, cu similar Burdujeni 
— Suceava sau Fălticeni. 
TeL 987/20754 Suceava, 
orele 18—21. (6662)

•  Schimb apartament
dguă camere şi Dacia 1310 
cA apartament 3 camere, 
exclus Micro, Dacia. Tai. 
615930. (6663)

•  Schimb apartament
două camere confort l, eu 
apartament 4 camere. Tel. 
620674. (6673)

•  SCHIMB apartament
3 camere Hunedoara, eu 
apartament două camere 
Deva, chiar şi Micro 15. 
TeL 728067. (590Î)

OFERTE
DE SERVICII ~

•  Execut ţraruport marfă 
cu autofurgonetă T.V. de

1,5 tone la tarife avanta
joase. Tel. 618446. (6681)

•  SC Marscball SNC e- 
fectuează transport persoane
şi pachete, Germania — 
Dusscldorf, transport marfă 
cu autocamioane de . 10 
şi 2 tone Tel. 717635.

. .(6674)

DIVERSE M
•  CU autorizaţia 5967/

1991» emisă de  Prefectura 
judeţului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
Tâmaş Viorica Lelica din 
Deva. având ea obiect de 
activitate comercializare 
produse alimentare şi in
dustriale. (6666)

PIERDERI

•  Pierdut autorizaţie
7831/1993 emisă de Consi
liul Judeţean Hunedoara 
pentru asociaţia, fanadială 
JBwrepa", eu sediul Jn 
Hţtaedoara. Se declară 
wdâr ^6057)

•  Pterdut caiswt coope- 
r» dîberat de Coopera 
yjte credit Haţeg, pe

"mele Tonuţ loăn. Se 
dară nuL (4638)

j SOCIETATEA COMERCIALA DEVIL S.A. |  
! DEVA

1 kx- ,y k ';y  ' c. |
î  S th  Dorobanţilor, yr. 32 A , J
| Organizează în  ziua de 10 iunie 1993, eraţi 
î 10, ta sediul societăţii, licitaţie pentru  prelua- ? 
|  rea in  locaţie de gestiune a urm ătoarelor o-1 

Iwectiveî
•  Chioşc nr. 3 — cartier D ada
•  Aţftovehlcnle cu nr. de c ircu la ţie :
— 31-HD-1190 — autocisternă ARO
— 21-HD-693 —  autoizotermă TV
— 31-HD-4149 — autocisternă SRD 
Înscrierile se pot face până in data de 7 |

» iunie 1993. . v, y , j
§ Documentele eu privire la condiţiile de I 
J preluare in  loeafte de gestiune pot fi consul-1 
t  tate la  sediul societăţii, telefon 620509. (398» |

j  ■■■ "■ ■ 1 1  --------------- ţ — ^  i

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE |

COMUNALĂ ŞI LOCATIVA DEVA j

j   ̂ Scoate la  licitaţie pobKcă şase rezervoare j 
r d e  combustibil lichid cu rapacitatea de 50 900 J 

litri fiecare. u , ' f
I

•  Tineri căsătoriţi

Licitaţia va avea loc la sediul 1LAXLC.ÎL t 
f Deva d in  str. Libertăţii, n r, 6, iu  data de 2 i*- * 

hfe I99S, ora 8. I

pentru închiriat» o- 
ferlă serioasă. Deva, 
tel. 623076, după ora

mJ*' tmm —  »J2 704>

COWEMORARt
•  Sâmbătă, 29 tnai, ora 

10, la biserica din Deva, 
str. Libertăţii, se va oficia 
parastasul de pomenire 
pentru
J0rof. ION MDNTEANU,

mMt.

•  F iu L ^c^^^^o ra  Ro
di ca, nepoţii Adi şi Bianca 
deplâng dispariţia prema
tură a celei care a  fost o 
bună mamă şi bunici.

SLCIU ANA.
Ia numai 69 de ani.

Nu te vom «Sa niciodată!

. Informaţii suplim entare se pot obţine Ia J 
1 telefoanele: 611243, 616041.
4  l» ■■ ...... ........... . * .....................* m ’ ........  •
j  ' \
J N  O  I I ! v -?

I  AGENŢIA DE TURISM ^AURUM S.R.L. ;
|  TtRGU JIU  ţ

I  Organizează o  excursie seozaţiunală tu  )
J AUSTRIA-VIENA, Ui perioada 15—1» iulie.tee.2
I » I
1 4 U ti»  asettuanea, organizează excursii î n :
J TURCIA, POLONIA, UNGARIA.
î  litfennaţii la telefon 0829^15300. |

î

i

I

I

•  FamHille Mbr&ru ţi 
for sunt» alături de Sacfu 
Victor ia greaad pierdere 
suferită prin decesul ma-

SUCIU ANA 
■ Dumnezeu ---sie -■ odih
nească ! (5682)

" " 'E T C  î  T  A Ţ

tn  ziua. de 7 iunie 1993, ora 19, la  »
I  SC SARMINTEX SA DEVA, a*r. A p u s * *  « r .)  
* lv tetefen «23339, se desfăşoară vânzarea p r in . 
( l i c i t a r e  a ifmtătoareîor bunuri «Mi Wiai»  t  |  
j  •  4 bucăţi oaaşfnt de capsat carttwn^, la  cate  * 
I  pa t participa persoanele fizice sau jurbBce ia - 1 
I  te re m ta  ,

4  Lista b u a u r i te  im m »  s i condiţiile lioeţH  j 
|  licitaţiei sc pot consulta la unitatea organiza- 1
“ toare.

.. 111

FABRICA DE NUTREI’URI c o m b in a t e
MINTIA" '■■■ . '

Achiziţionează eereale de la populaţie la ] 
următoarele p re ţu r i :

•  ORZ — 190 leiAtg
•  PORUMB — 110 lei/kg —  boabe
•  GRĂU — 115 lei/kg ,
Asigurăm transpartu l de la domiciliu cu 

mijloacele .noastre sau achităm contravaloarea 
transportului. M ata se face la recepţia cereale
lor. ' t, » ;/ .

Informaţii Ia telefoanele:
FNC MINTLA : 95 — 616625, 95 — 6258*9.

S.C. ORAŞTIETRANS S.A. ORĂŞTIE

Vinde, cu preţuri ncmajorate :

•  an v e lo p a^*  H 0 0 /2 6  '

•  acumulatori —- 12/150 Samsung

•  acumulatori — 12/60 Dalia 

§  lichid de frână — C.S.I.

Inform aţii suplim entare Ia telefon
647<^k:V:w:-'

I

I% .

Ih- .v
I%
I%
i
I

t

FRIMĂRIA MUNICIPIULUI DETA

Licitează vinteri, 4 iunie a.c„ Ia sedltd său, 
dreptul de folosinţă pe anul 1993 a terenurilor 
de mai jos :

•  „La poligon“, fâneaţă — 1,60 ha J
•  Zona „Sinţirig“, fâneaţă — 2, 9  ba V
•  JLa mal“, fâneaţă şi păşune —  4, 5 ha ţ
Cei interesaţi pot obţine informaţii de ta 1

sediul primăriei, camera 21. (460) ţ

I
t- h ■

I«
I«
I

I
■Ar"

lh

t%
I

f  '  SOCIETATEA COMERCIALA j

ţ  «AVRAM tANCU** S.A. BRAD |

I Organizează licitaţie deschisă pentru  închi- J 
|  rlerea activohd j

ţ  #  Fabrica de Gheaţă Brad. 4
* J '''■■■■' Vv-‘:
|  Licitaţia va avea loc In data de 18 iunie |

I

I
1993, ora 9, Ia sediul soeiefăţil. ( « 2 )  j
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