
__ Pre
şedintele Croaţiei, Franio 
Tudjman, l-a acuzat pe 
omologul său bosniac, Alia 
Izetbegovici, că urmăreş
te crearea, unui stat ista. 
mic in Bosnia, in pofida 
campaniei sale publice in 
favoarea unei republici fe
derale — relatează Reuter. 
„Bosnia nu poate vieţui 
pe baza aceloraşi principii 
care au dat greş In fosta

a decimai 
Tudjman, intr-un Intervin 
acordat ziarului „SlobOdna 
Dalmaţia". „Noi am. pro
pus o soluţie confederată 
pentru problema Iugosla
vă, dar st fost respinsă", a 
spus Tudjman. „Izetbego- 
vicl — a adăugat el — ofe
rii o soluţie chiar mai cen
tralizată pentru Bosnia". 
„El vorbeşte despre un 
stat civil, dâr care, în rea
litate, ar fi un stat islamic 
în Europa".

S MOSCOVA. — Pre- 
il Sovietului Suprem al 

Federaţiei Ruse, întrunit

ieri în şedinţă, a hotărât 
ea bancnotele emise în pe
rioada 1961—1992 să fie 
Valabile pe întreg teşite- 
viul Federaţiei Ruse până . 
ta retragerea lor completă 
din circulaţie prin comerţ 
şi sfera serviciilor — infor
mează agenţia Itar-Tass, 
care precizează că infor
maţia a test obţinută de 
la purtătorul de cuvânt ăl 
parlamentului.
• Itar-Tass arată însă că 
preşedintele Băncii Centra
le a Rusiei, Viktor Geraş- 
cenko, a dezminţit că banc.

notele din perioada 1961 
—1992 rămân h  circulaţie. 
E3 a ţinut să precizeze că o 
asemenea hotărâre » poate 
lua numai Banca Centrală 
şi nu Prezidiul Sovietului 
Suprem.

î ■  BEIRUT. — Aviaţia, 
artileria şi forţele navale 
israelicne au continuat 
miercuri bombardamentele 
asupra satelor şi oraşelor 
din sudul bibanului, pro
vocând alţi morţi şi răniţi. 
Totodată, postul de radio 
al armatei Libanului de 
Sud (A.L.A., forţă creată

de Israel) a cerut din nou 
populaţiei libaneze locale 
să evacueze zona.

In urma atacurilor de 
miercuri dimineaţa, alţi 10 
civili libanezi au fost ucişi. 
48 fiind răniţi. Cu aceste 
noi 'Victime, numărul vic
timelor civile libaneze se 
ridică la cel puţin 60 de 
morţi şi 297 răniţi, potri
vit AFP.

şi-au- pierdut v i  ţa 5 oa
meni, alţi 900 fiind răniţi, 
au fost revendicate de o 
grapăre autodenumită 
„Falanga armată", dar care 
nu a putut fi Identificată 
până in prezent de servi
ciile de poliţie. Aceeaşi 
formaţiune, notează AFP şi 
Reuter, s-a declarat a fi şi 
autoarea atentatului de la 
Florenţa, din 27 mai.

■  ROMA. — Atentatele = 
de marţi noaptea de la 
Roma şl Milano, în  care
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Sttmuleftt pentru lucrătorii poştali
Cititorii noştri din Deva 

îşi amintesc, probabil, că 
in urmă cu circa două luni 
abordam Intr-o discuţie cu 
factori de răspundere de 
la R-A.G.C.L. Deva pro
blema costurilor energiei 
termice pentru încălzirea 
apartamentelor şi prepara
rea apei calde menajere, şi 
anume © abordam plecând 
de la ideea că tariful de 
9000 lei/gigacaiorie stabilit 
de guvern, să se dimensio
neze la  această sumă la 
locatar şi nu la producător. 
Ei bine, prin negocieri con- 
duse şi uneori arbitrate de 
Consiliul Judeţean, Pre
fectură şi Consiliul local 
Deva s-a ajuns la acest 
ta r if : 9000 lei/Gcal. la lo
catar.

în  ziarul de miercuri, 
furnizorul de energie ter
mică pentru municipiul De
va, Filiala Eîeetrocentrale, 
Deva a RENEL s-a cxpli. 
cat cu privire la tariful de 
6500 lei/Gcal pe care-1 per
cepe «Testatorului de ser. 
vicii R.A.G.C.I, Deva.

( fe t i ţi  astăzi i-am abor
dat pe aceeaşi temă, a ta
rifului gigacmoHei, pe dnii 
ing. ţ^mCliu Ioneşcu, di- 
rector general, ing. Nico- 
lae Ardelean Muntean — 
diredpr tehnic şi 1 jurist 
Nicolac Bcrevoeseu — şe
ful biroului urmărirea şi 
încasarea producţiei din 
cadrai R.A.G.Ci,. Deva.
■ — Aşadar domnilor, să 
vorbim pentru cititorii noş
tri ş i beneficiarii servicii
lor dv. despre partea ce 
Vă revine din tariful de 
9000 lol/Gcal perceput de 
la tocător, adică despre aşa 
numitele cheltuieli de ex
ploatare care în cazul 
RA.G.C.L. Deva Se ridică 
la 2500 lei/Gcal.

Ing. CORNELIU IO- 
NESCU:

— înainte de a vorbi de
spre structură acestei cifre 
aş dori să fac pentru bene
ficiarii serviciilor noastre 
de termoficare câteva pre
cizări. înainte -de 1 mai 
a.c. — data ridicării sub-

d e  s e rv ic ii 
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venţiilor pentru ’ energia 
termică — noi încasam de 
la populaţie sub formă de 
tarif pe gigacalorie 5500 
lei, din care 3800 reprezen
tau partea producătorului 
de energie termică, iar 
1700 iei trebuiau să aco
pere cheltuielile noastre 
de exploatare. După ridi
carea subvenţiei, partea 
producătorului în tariful de 
9000 iei reprezintă 6500 
lei, marcând o creştere de 
71 la sută.
• In  «militate costurile 

noastre de exploatare nu 
reprezentau numai 1709 
lei ci 2065 lei/Gcal. Dife
renţa o suportam din alte 
activităţi mai profitabile. 
Raportat deci la cheltuie
lile reale, 2500 lei, partea 
noastră din tariful pe Gcal 
reprezintă o meştere de 
huma! 21 la suta.

Ing. NICOLAK ARDE
LEAN MUNTEAN: 
j Acum să explicăm ce 

cheltuieli facem, pentru 
care percepem de la popu
laţie încă 2500 lei/Gcal pes
te preţul perceput nouă 
de producător. Noi inclu

dem aici două categorii 
mari de cheltuielii mate
riale şi eu munca vîe. Ca. 
pitalul cheltuielilor ma
teriale însumează 1520 lei/ 
Gcal, incluzând energie e- 
lăctrică pentru funcţiona
rea pompelor de recircui. 
ţâre a agentului termic 
(şi !n zonele unde presiunea 
apei reci este insuficientă’ 
şi a celor pentru apa caldă 
menajeră) — AM'lei:, apă 
de adaos pierdută prin 
evaporare şi neetanşeităţi 
-i- 74 lei, reparaţii curente 
şi capitale în punctele de 
termoficare şi reţelele ter
mice de distribuire — 876 
lei, consum tehnologic de 
apă rece reîncălzită în caz 
de avarii sau probe teh
nologice — 132 lei, amor
tismentul mijloacelor fixe 
— 1 leu. Cine doreşte să 
însumeze va ajunge ia  
suma de 1520 lei/Gcal. în- 
tariful general perceput de 
la populaţie, de 9900 lei, 
aceste cheltuieli reprezintă 
69 la sută.

fel'acelaşi tarif, cheltuie
lile cu munca vie repre
zintă doar 3Î la sută din 
care salariile — 506 lei 
(20 la sută). Diferenţa a  
compun: cota de asigurări 
sociale .şomajul, cheltuie
lile indirecte şi toate cele
lalte cate care se calculează 
ia brice societate comer
cială prin raportare la sa
larii.

NiCOLAE BEREVOESCU:
-— Aş dori să «e oprim 

puţin la  cheltuielile cu sa
lariile, Întrucât &-a acre
ditat ideea că de aceea sunt 
costuri mari la termoficare

r  ION CIOCI.EI

(Continuare in pag. a 3-a)

1 Cu p Jună în urmă, zîa- * 
fol „Cuvântul liber" a ini. 
ţiat un concurs pentru 
creşterea numărului de a- 
bonatnente. Concursul este 
deschis diriginţilor de ofi- ’■ 
cii şi factorilor poştali din 
comunele şi oraşele jude
ţului. Pentru a afla dacă 
această întrecere a stârnit 
finele reacţii în mijlocul ' 
celor cărora Ie este desti
nată, am stat de vorbă cu 
dna Crina Bencăii, dirigin
ta Oficiului Poştal Unirea, 
cu rezultate bune la nive
lul judeţului. „Cred că a-f 
cest concurs va avea re
zultatele pe care le aştep
taţi. In ce filă priveşte pe 
mine şi pe cei patru fac
tori poştali pe care îi avem 
la oficiul nostru, sperăm 
să reedităm performanţa 
obţinută cu ani în urmă de 
a obţine primul loc pe ju

deţ. Ne bazăm pe expe
rienţa noastră In această, 
muncă. Atonei însă nu s-a 
ţinut cont de întinderea 
comunei noastre, de numă
rul său de locuitori la care 
nu s-a raportat numărul 
de abonamente realizat. 
Acum. acest raport este 
prevăzut în precizările con
cursului. Avem pe luna 
iunie 102 abonamente. Spe
răm ca numărul acestora 
să crească în următoarele 
trei luni, perioadă Ia care 
se referă întrecerea. Re
cunoaştem, vara e mai di
ficil să realizăm acest lu
cru. Ne vom strădui însă 
Iar începând de ia toam
nă, situaţia va fi cu totul 
alta. Alte concursuri cre
dem că se vor organiza 
în continuare. Ne stimu
lează acest lucru în acti
vitate. (M. B.).

Miercuri, 28 iulie, la Deva, a avut toc şedinţa 
de constituire a „Casinel Naţionale", societate cul
turală care a funcţionat în Deva până în 1948, când 
a fost desfiinţată, iar localul preluat de stat. .

Între scopurile majore ale „C'asinei Naţionale" 
se înscriu r promovarea culturii şi artei, precum şl 
educaţia civică a  populaţiei municipiului. -

între a«|iunile de primi urgenţă pe ţara şi le 
propune „asociaţia sp află reintrarea în posesia sa a 
localului ce l-a aparţinuţ şl in care acum desfă
şoară activitate comercială ş | de alimentaţie pu
blică o societate comercială particulară. S««s

IN ACEST NUMĂR

o Zi de vară până-n seară, la lila
, } (pagina a Il-a)

•  Cine dă apă la moara şarîataniel ?
•  Hotărâri se adoptă, dar nu se aplică

(pagina a Ilî-a)

0  PRIETENII NATURII. în
perioada 10—20 iulie a.c. echi
pajul „BRADUL" al cercului de 
protecţia mediului din cadrul 
Clubului copiilor şi elevilor Brad 
a participat la faza pe ţară a 
concursului „PRIETENII NA
TURII" ce s-a desfăşurat la Or
şova, judeţul Mehedinţi. Aid, 
copiii au participat la activităţi
le de cunoaştere a florei şi fau
nei locale, Ia excursiile şi dru
meţiile organizate în zonă. S-au 
întors cu un frumos premiu I

pentru cunoştinţele pe care ie 
posedă. (M. B.). ... >, , > ri

O SE APLICA LEGEA FONi 
DULUI FUNCIAR. în s a t u l
Breazova, comuna Sarmizegetu. 
sa, s-a încheiat măsurarea pă
mântului ce revine cetăţenilor, 
întocmindu-se fişe pe fiecare 
familie. Se preconizează ca a- 
cesta să fie primul sat din co
mună în care se vor distribui, 
în curând, titlurile de proprietate. 
La aplicarea Legii fondului fun. 
ciar, o contribuţie importantă o 
are dl lt. Victor Stancu^ topo- 
graf, dintr-o unitate a M.Ap.N. 
(Tr. B.>.

o  LACTO BAR. Pe strada 
Libertăţii din Deva, la parterul

blocului L 4, s-a deschis o nouă 
Unitate tip Laqto-Bar, ce aparţine 
de „Metalotex" Deva. AK1.' sA 
pot servi produse lactate, dar. şi 
ciorbe, numitori, gustări reci şi 
calde, toate la un preţ accesi
bil. Se onorează şi comenzi pen
tru acasă. Şe preconizează ’ ca, 
In colaborare cu asociaţiile de 
locatari, pentru copii şi pensio
nari să se realizeze abonamen
te la lapte, la 170 de lei litru. 
(V.N.).

G  TRACTOARE PARTICU
LARE. în  comuna Densuş oa
menii lucrează pământul ce l-au 
primit conform Legii fondului 
funciar, cu multă hărnicie. Ca 
urmare, comuna are culturi foar
te frumoase. Bunul mers al lu

crărilor pe ogoare este datorat 
şi celor 20 de tractoare aflate 
în posesia cetăţenilor. (TR. B.).

0  HOŢUL DIN PIAŢA. 20
de api. Fără ocupaţie. Locu
ieşte ia Orăştie şi se numeşte. 
Alexandru Covaci. Traiul şi-l 
ducea prin piaţa oraşului. In
tr-o zi s-a crezut norocos. Nu 
de altceva dar a reuşit să fure 
91000 de lei de la un cetă
ţean ce făcea piaţa- Noroc nu 
a avut, pentru că a fost prins. 
(V. N.). •

W iV r tw w .v r .v . - .v A v

La şedinţa sa din 
săptămâna trecută, Gu
vernul României a e. 
taborat un . proiect dc 
Ordonanţă (în com
pletare la Ordonanţa 
nr. 3/1992) a cărui 
nouă listă cuprinde 
produsele şl serviciile 
scutite de plata taxei 
pe valoarea adăugată. 
Acestea sunt: carne 
de animale şi păsări 
(scutirea nu se aplică

la vânzarea de ani
male şi păsări vil), 
pâine (sortimente cu 
preţuri stabilite con
form H. G. nr. 179/ 
1993), ulei comestibil. 
Unt, medicamente de 
uz Uman şi veterinar 
(inclusiv substanţe far
maceutice şi plante me_ 
dicînale), proteze şi 
produse ortopedice, 
combustibil solid pen
tru uz casnic, energie 
electrică şi termică 
pentru uz casnic, ser
vicii de salubritate, 
deratizare, dezinsecţie, 

apă şi canalizare, trans
portul în comun ur
ban de călători.

fel vederea asigură
rii unei protecţii socia
le mai mart pentru 
Pensionari şi şomeri, 
se prevede ca aceştia 
să beneficieze de un 
procent unic de com
pensare — de 75 ia
şutii —, celelalte ca-
tegorii de persoane în
dreptăţite te compen. 
sare urmând să bene
ficieze de toi procent 
de 50 ia sută.

De ’ asemenea. Gu
vernul a totonovot «tn 
proiect de lege prl*

tUizârş* «atoMtoto^pe. 
cial pen t dezvolta
re» sistemului ’ ener
getic ; a discutat un 
proiect de hotărâre 
privind realizarea. In
vestiţiei de Ia punctul 
de frontieră din înu- 
nicipiul Giurgiu; a 
adoptat o hotărâre 
prin care „Casa Re
publicii" se transmite 
Camerei Deputaţilor, 
iar investiţiile conexe 
— unităţilor de profil.

Executivul a mai a- 
doptat acte normative 

, referitoare la unele a- 
corduri internaţiona
le şi a luat la cu
noştinţă despre Pro
gramul antidrog „Ru
ta Balcanică", urmând 
să-l semneze. (N. T.). 

O W iW .W Z .V M W A S V

UNA FE ZI
Şeful vizitează acasă 

un subaltern.
— A» bănuit că si

mulezi, Popeseule, însă 
acum constat cu satis
facţie că intr-adevăr ‘ 
eşti grav bolnav.- '
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Ilia este tina din comunele mari ale 
judeţului Hunedoara. Incorporează nouă 
sate cu un total de 5 000 de locuitori. Pe 
teritoriul său fiinţează multe întreprin
deri, instituţii, unităţi agricole şi comer
ciale — de stat şi private.

Cei mai mulţi dintre locuitorii săi 
însă trăiesc de pe urma pământului şi a 
animalelor, au case frumoase, grădini, 
garaje, maşini,, multe alte componente 
ale Vieţii moderne; civilizate.

tn Ilia sunt oameni harnici şi între- 
•— *—*—*_*—*— *■— *— #—*—*— *—*—

prinzăteri, buni gospodari şi cu credinţă 
în Dumnezeu, a căror viaţă pulsează azi 
în ritm cti ţara întrbagă pe drumul sinuos 
al consolidării statului -de drept şi al 
tranziţiei la economia de piaţă.

Din consideraţie şi respect pentru 
locuitorii comunei Ilia, am trăit o zi cU 
ei, la ei acasă, le-am înregistrat bucu
riile, dar mai ales necazurile, în spe
ranţa că acestea din urmă vor ajunge 
la urechile celor care trebuie, iar aceş
tia se vor apleca spre rezolvarea lor.

SPITALUL NU ARE VOIE SA MOARA!
Spitalul din Ilia este 

amplasat într-o> oază de 
linişte şi de verdeaţă, pu
tând acoperi nevoile de a- 
sistenţă medicală dintr-o 
largă zonă a judeţului. 
Din păcate, această insti
tuţie de sănătate se află 
de mult în 'suferinţă. Poli.

Cea mai mare durere 
-pământul ;

Pentru şedinţa consi
liului ' local; care urma 
să înceapă peste câteva 
minute în biroul dţui in
giner Valentin' * Giobanu, 
primarul comunei Ilia, 
sosiseră deijâ dnil Nico- 
din Câmpeanu — şeful 
■biroului producţie de ia 
„llVofranS" ,şi Nicolae Po
pa — medic. Veterinar. 
Am discătat împreună 
multe aspecte, şi mai 
bune şi «»«£• relC/ din 
munca şi din viaţa oa
menilor de1' ai,ci. „Păi zi
ditori de fântâni nd mai 
există pentru că avem apă 
de la puţul) comunei, a, 
tâta câtă avem', şi vom 
avea în curând suficien
tă de la aducţiunea de 
la Roşcani". „Coşari,- nu 
mai sunt fiindcă... nu mai 
sunt". „Singura frizerie 
s-a închis Şi ea deoarece 
unicul frizer nu-şi mai, 
scoate nici minimum de 
salariu pentru el“. „Nici 
cu croitorii şi cizmarii nu 
stăm prea bine".. „Apoi 
sunt probleme cu cana
lizarea, cu transportul, cu 
starea sănătăţii, cu dru
murile, în comerţ prolife
rează birturile, iar de
spre bugetul primăriei 
mai bine să nu vorbim 

— Eter &a mai mare 
durere est? şi la noi pă
mântul- — apasă pe cu
vinte dl primar. Comi
sia comunală a făcut ce 
a putut şi, a realizat pu
nerea fo posesie ă locui
torilor comunei, însă cu 
titlurile., de proprietate nu 
au reuşit nimic. Nu am 
eliberat nici unul până 
acum. Apoi a u a p ă ru t 
nemulţumiri, conflicte 
intre oameni, intre Vecini,

între rude, pe tema pă
mântului. Unele terenuri' 
s-au vândut, s-au înstrăi
nat^ au fost ocupate de 
diferite construcţii. Vechii 
proprietari îşi revendică 
loturile lo r ' din moşi- 

i strămoşi. Nu prea mai 
est? posibil. ■ ■

--.Există reclamaţii,
' scnfnale .zvonuri că s-âu 
comis nedreptăţi, ilegali
tăţi in atribuirea sau 

f neatribulrea anumitor su. 
prafeţe de pământ unor 
ţărani şi funcţionari pu
blici, dle primar.’ v 

• — Greşeli s-au mai 
făcut, dar ilegalităţi. nu. 
Oamenii • înţeleg greii 
rosturile noi de astăzi, 
sunt suspicioşi la orice 
măsură. );-r;

— Se mai spune că este 
pământul nelucrat.

— în zona noastră nu, 
că nu are lumea atâta 
pământ cât să-l lase pâr
loagă, numai că unii' îl 
lucrează mai bine şi la 
timp, iar alţii nu prea. 
După posibilităţile mate. 
riale ale fiecăruia. Mai 
ales că. „Agromecul“ 
prestează servicii exce
siv de scumpe, iar ţăra
nii sunt săraci.

Asistând la discuţie, dl 
ing. topograf Mihâi Da- 
vidovici, de la O.C.O.T A. 
Deva, a ţinut să facă o 
precizare îmbucurătoare 
pentru ţăranii din cen
trul de comună Ilia, pe 
care am consemnat-o ca1 
atare : Până la sfârşitul 
lunii august a.c., cel pu
ţin $0 de; familii vor pri
mi titlurile de proprietate 
asupra terenurilor, Con
form prevederilor Legii 
fondului funciar.

Poliţia la datorie
.Cei cinci poliţişti de la 

postul din Ilia au în per
manenţă mult de lucra 
Şi aceasta pentru ' că zo
na are un trafic intens — 
auto şi feroviar, pentru 
Că a proliferat comerţul 
liber — Îndeosebi alimen
taţia publică —, pentru că 
pe teritoriul comunei fiin
ţează- o serie de unităţi 
industriale, agricole, so. 
ciale etc. Despre faptul 
că oamehii- la post sunt 
puţini, că dotarea este in
suficientă, poliţiştii din 
Ilia preferă să nu mai vor
bească. Ştiu asta foarte 
bine superiorii lor — de la 
judeţ şi de la minister; Ei 
n-au- decât să-şi facă da
toria.

— Şi am vrea să ere. 
dem că ne-o facem, a- 
preciază cu modestie tână
rul *lt. Mirel Leucian, şe
ful postului de poliţie Ilia. 
Sunt destule motive de su
praveghere şi de interven. 
ţie în unităţile comer
ciale şi în disputele pen
tru pământ, pe drumurile 
publice şi în parcările pa
tronilor turci, unde „traseis- 
tele" îşi găsesc culcuş în 
cabinele tirurilor, vânzân- 
du-şi trupurile pe o cio
colată, un pahar de whisky

şi o pereche de ciorapi, iar 
traficanţii de valută găsesc 
aici vad la şoferii străini.

Ceea ce nu. reuşim să 
ordonăm, nici noi, nici pri
măria, este prestarea pazei 
obşteşti de către cetăţeni, 
pe timp de noapte ,in sa
tele comunei. Oamenii nu 
Vor să facă pază şi, con
form Decretului 477/1983, 
sunt amendaţi cu 350 de 
lei. Nici o pagubă pen
tru ei, 4—5 ouă...

Poliţiştii au obiective 
clare, le cunosc bine şi se 
află zi şi noapte la dato
rie. „Săptămânal, cU e. 
fective mărite, organizăm 
acţiuni pe timp de noap
te, atât în centrul de co
mună, cât şi în satele a- 
parţinătoare, relevă plut. 
adj. Ioan Moldovan, om cu 
12 ani la activ în poliţie. 
N-aş putea spune că am 
făcut niscai bravuri, însă 
avem grijă de liniştea şi 
de bunurile oamenilor, ne 
străduim că munca şi via
ţa lor să nu fie dereglate, 
conturbate, viciate de e- 
venimente antisociale. Cât: 
putem prevenim, cât nu, 
intervenim, luăm măsuri 
operative, sancţionăm, ne 
facem datoria...".
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! Cine mai coboară in g a ră  i

— Păi coboară mult® 
lume, spune dl Borbely 
Ştefan, impiegat în gara 
Ilia Oameni necăjiţi, dle. 
Unii de prin Maramureş, 
la coasă aici in zonfi, şi 
pe la Lugoj. Apoi sunt 
navetiştii xare lucrează la 
unităţile economice şi so. 
ciale din comună. Şi el 
necăjiţi. De Ia orele 45

Intr-un registru deNbSMtf. 
Apoi ne spune: „în 24 
de ore, prin gara Ilia 
trec 103 trenuri, dintre 
care 59 sunt de călători 
— personale şi accelera
te. Nu nud circulă cu 
trenul atâta lume ca altă- 
dată, ■ din cauza preţului 
biletelor, dar cine : are 
treburi de serviciu şi de

sau 15,30 când termină 
programul de muncă stau 
în gară până la ora 17, 
când au trenuri spre De
va ori spre localităţile 
dinspre Arad. Rău au 
mai gândit cei care au 
alcătuit noul mers al tre
nurilor. Şi nu-i vorba 
doar despre această si
tuaţie. Sunt multe alte
le la fel în judeţ, .în ţa. 
ră. Economie, economie 
dar nici aşa.

Gara Ilia este, totuşi, 
una mare şi frumoasă, 
mereu proaspătă, bine 
gospodărită. Câteva femei 
curăţă iarba dintre linii. 
Dl Borbely se scuză şi 
iese să treacă în revis
tă mărfarul care vine • în 
viteză dinspre Deva. Dna 
Gabriela Arazan, impie
gat, citeşte ceva cifrat

altă natură tot la calea 
ferată apelează mai mult".

Şi ce mai fac ceferiş
tii din ilia ? .

Veghează la siguranţa 
circulaţiei, . compun şi 
descompun trenuri de 
marfă, încarcă materiale 
în staţiile de la Brăniş- 
ca (îndeosebi pietriş) şi 
de la Gurasada (bentoni- 

-tă de la cariera din lo
calitate), se îngrijesc de 
paza bunurilor din va
goane, gospodăresc clă
dirile şj. celelalte anexe 
în care-şi desfăşoară ac
tivitatea.

Şi cine mai coboară în 
• gara Ilia ? /  ).). _ ..-; '* 'V

Destui vânători şi 
pescari, pe care blândul 
Mureş şi luncile sale îi 
găzduiesc cu generozita- 
te. V;:w  '■

I

tica regimului nu de mult 
apus a făcui să dispară pe 
rând secţiile de chirurgie, 
oftalmologie, O.R.L., ob- 
stetrică-ginecologie, altele: 
Azi au rămas aici doar 
secţiile de interne şi de 
pediatrie, dar numai prima 
funcţionează. - 

Persoane bine informate, 
cu importante funcţii in 
comună, ne-au spus că spi- “ 
talul din Ilia moare pe 
picioare. .„A r trebui, sări 
ajutăm, şi -hoi — relevă 
dl primar Valentin Cioban 
nu, dar:; cum ? NU ne pu- 
teni ajuta pe noi îrişine. 
I-ar putea da o gură ’ ele 
oxigen şi Direcţia Sanitară 
Judeţean®.. Irisă şi ea este 
săracă. Şi. Ministerul * Să
nătăţii este sărac.

: Da, însă spitalul din 
Ilia nu are voie să moa-? 
lă. De serviciile lui mi 
trebuinţă mulţi oamCrii. 
Mai 'aflasem că el are şan
se de însănătoşire, dacă o 

»mână forte ar face puţină 
ordine. Pentru că nu este- 
admis ca numărul secţii, 
lor şi al medicilor să 
scadă alarmant, iar perso
nalul funcţionăresc — ad
ministrativ să se menţină 
la un nivek destul de ri
dicat. Nu poate fi accep
tată situaţia ca un medic 
pediatru, în persoana di- 

-rectorului spitalului, dl dr. 
Adam Muneanu, să nu 
activeze secţia de pedia. 
trie, chiar dacă are nu
mai zece paturi. Nu se 
poate concepe ca pentru o

simplă tăietură la un pi
cior un copil să fie dus la 
spital la Deva deoarece 
la Ilia nu s-a putut da un 
minim ajutor. ’

Am mers la spital. Ima
gine exterioară şi interi
oară departe de ceea ce ar 
trebui să prezinte o ase
menea instituţie . de *ă- 

. nătate. Dl director se afla 
frt ’ concediu, ia r dr. 
Dumitru Hoţea s-a lăsat 
cu greu convins să ne spu
nă câte ceva chiar şi nu
mai) despre secţia de in
terne pe . care o conduce. 
Afl» reţinut, totuşi, că sec
ţia* are cincizeci de pa
turi şi sunt ocupate 48, 
că este încadrată cu patru 
medici, dar trei se află la 
cursuri de specializare, că 
personalul mediu este in
suficient, că oanieni! vin 
cu încredere j  la . îngrijire 
şi tratament «iei (ceea ce 
aveanr s ă , reţinem, şi din 
disboţia' : dlî 'Atei "'•pacienţi, 
doi bărbaţi şi o femeie).

Intr-ădevăr, suntem să
raci. Avem bani puţini, 
Dâr pentru sănătatea şi vP 
goarea naţiunii n-ar trebui 
să facem economii. Din 
păcate, guvernul are o altă 
optică. Extrem de păgu
boasă. Aceasta, coroborată 
şi cu rutina şi insuficien
ţa unor cadre de conduce
re, face ca durerile oa
menilor să fie mai multe, 
mai accentuate; c" 

Nu e bine, în general. 
Iar ■ în particular, spitalul 
din Ilia nu are voie să 
moară

Zi de seceris ratată
Joi, 22 iulie a.c., în ju

deţ şi în ţară a plouat. La 
Ilia — chiar destui de 
abundent. Aşa că nu s-a 
putut ieşi cu combinele la 
seceriş. De fapt, Ilia nici 
nu are aşa mult teren a- 
rabil. Totuşi,; din cât are, 
în acest an au ftişt însă
mânţate 450 de ha cu grâu 
şi 150 de ha eu orz, după 
cum consemna dl ing. Va
lentin Ciobanu,* primarul 
comunei. Sigur, orzul a 
fost" deja recoltat, iar 
acum s-a intrat ’la grâu, 
din care s-au secerat deja 
100 de ha, mai menţiona 
domnia sa. ; j

Ne-am interesat şi cu ce 
mijloace se efectuează lu
crările de seceriş din a- 
ceastă vară. „Cu mijloacele 
tehnicef ale „Agromec" 
Ilia, dar şi cu vitele şi cu 
atelajele cetăţenilor, deşi 
acestea sunt foarte puţi- . 
ne, spunea dl primar. Oa
menii sunt nemulţumiţi 
însă de preţurile mari 
practicate de „Agromec"

— până la 62 000 de lei/ha 
—, au venit combine de 
la Timişoara, care seceră 
mult mai ieftin, ca şi de 
faptul că nu li se acceptă 
ţăranilor să plătească în 
produse, ia r bani ei nu 
prea au; Plâng oamenii 
lângă hoidă". K:)

Dacă-i aşa, e rău, ne-am 
zis, şi ne-am îndreptat 
„aţă" spre „Agromec" (a. 
dică spre S.M.A., că firma 
i-a rămas tot aşa). Cine 
ş tie : nostalgie, lipsă de 
interes... Pe dl ing. Axen- 
te Guţea, şeful unităţii, 
n u , l-am aflat la sediu. 
„Este plecat ’ cu treburi Irt 
teren", ni s-a spus. Foar
te bine* Excesiv de re
zervată, dna. Irina Coştea, 
contabila şefă, n-a făcut 
deefet să întărească din pri
viri spusele dlui Cornel 
Orşa, şeful secţiei din 
Gurasada „Şi la Gurasa
da şi la nivelul „Agromec" 
Ilia se lucrează bine, re
leva dânsul. Avem atâtea

soliei ţări de combine- pen
tru seceriş că nu le pu
tem face "faţă. (Oare chiar 
aşa să fie ? — n.n.). Eu lu
crez cu două combine în 
patru sate — Gurasada, 
Gothatea, Uleş şi Câmpuri 
—, câte două zile in fie
care, pentru a nu nedrep
tăţi pe nimeni. Am .ter
minat orzul şi, dacă timpul 
va permite, până cel târziu 
în 2—3 august termin de 
secerat şi grâul. Lucrăm 
şi sâmbăta şi duminica, 
iar de Sf. Ilie am avut o 
zi de seceriş record".

„Oamenii fac plata nu
mai în bani ?“ — l-am în
trebat. „Nici vorbă Cine 
vrea să plătească în . pro
duse o poate face.. .Cu 
condiţia să ducă produsele 
la „Romcereal", iar acesta 
ne virează banii. Chiar, eu 
am avut un particular cu 
3 ha de grâu la Gurasada, 
j-am  reeoltpt omului grâul, 
i-am calculat costul :o- 

, 170 000 de lei —, dânsul 
a dus grâul la „Romce
real" şi... toate bune. Nu 
ştiu să fi fost asemenea 
solicitări şi să nu le dăm 
curs",

Oare să nu ştie primarul 
această problemă? Exclus.,.

Staţia de benzină
’La ieşirea din Ilia, spre 

Arad, vizavi de „Agro
mec", a fost deschisă nu 
de mult prima staţie de 
benzină privată din ju
deţ. Patroni : dnii Ioan 
Belu şi Nelu Ardelean. 
Cochetă, bine aprovizio
nată — eu benzină, mo
torină şi uleiuri auto —, 
eficientă. Ne-au spus toa
te acestea cetăţenii din 
Ilia cu care am stat de 
vorbă. „Chiar dacă pre
ţurile sunt ceva mai mari 
decât în Deva, de exero. 
piu, .staţia acoperă în

bune condiţii trebuinţele 
de benzină şi de motori
nă ale deţinătorilor de 
autovehicule din zonă", 
sublinia un inginer. „Azi 
(joi, 22 iulie — n.n.) nu 
am găsit benzină, o cam 
termină sârbii şi ăştia cu 
tirurile care ies din ţa
ră, dar în general se 
găseşte, releva un alt 
şofer amator. Turcii măi 
ales încarcă puternic mo
torină aici. Cred că şi 
patronilor le m e r g e  
bine.,,", . . , .. *

Intr-adevăr, in ziua 
respectivă nu era _ ben
zină, dar la motorină 
aşteptau trei uriaşe . ti- 
ruri turceşti. „Nu prea 
avem goluri, însă acum 
a întârziat vagonul cu 
benzină premium de la 
Ploieşti, sublinia dna 
Tudoriţa Belu. Activita
tea este în general bună. 
Şi va fi mai bună când 
vom reuşi să ne mai do
tăm cu pompe, când vom 
deschide barul şi vom 

- amenaja parcarea, când 
vom materializa şi alte 
gânduri pe' care le avem. 
Mai ales că funcţionăm 
non-stop“i ’
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Străzile au
arr intri

N-am fost niciodată 
din centrul comunei 
Ilia la gara din loca. 
litate. L-am întrebat 
pe un cetăţean cum să 
ajung la gară. , Sim
plu, zice. De aici (din 
centru — n.n.) o luaţi 
pe strada Tudor Vla- 
dimirescu şi la capă
tul săti e gara. Dar e 
cam . departe". „Nu-i 
nimic, merg.cu maşi
na". „Dacă e maşina 
dvs. şi .ţineţi la ea, vă 
sfătuiesc să, n-o băgaţi 
ne strada aia. Asemc-.. 
nea gropi h-aţi văzut 
în viaţa dvs"

Abia m-a făcut cu- 
; rios. Şl cum ploua cu 
’ găleata, âm dat. bice 
caitor putere spre ga
ră. Dâr ce zic bice 
că abia m-ari strectt- 
rat. Intr-adevăr, aşa 
stradă n-am prei vă
zut. Gropi şi l icur» d»S' 
asemenea- mărimi şi 
adâncimi este greu să 
găseşti pe vreo altă 
stradă Dar strada Tu
dor Vladimirescu din 
Ilia le are din plin. 
Sunt tot atâtea găuri 
din activitatea primă
riei locale. Pentru că 
nu există nici o scu
ză — chiar dacă buge
tul este foarte „subţi- . 
re" — ca o stradă să 
arate astfel ; ea de ani 
de zile nimeni să nu 
pună măcar o roabă 
de pietriş, de nisip, de 
zgură într-o groapă dc 

. pe această stradă. Şi 
ce case au oamenii...
Şi ce grijulii sunt cu 
ei înşişi.
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CINE DĂ APĂ LA MOARA ŞARLATANIţl?
Corelaţia obligatorie din- 

trş  capriciile climatice şi 
comportamentul uman, atât 
individual cât şi colectiv 
(grupuri, comunităţi sau 
popoare) nu mai pare - ori
cui o întâmplare.

Desigur, nu vom da vina 
pe petele solare, deşi, in
tr-un fel, tocmai activita
tea solară intensă deter
mină' absolut tot ce este 
vju pe planetă. Psihicul u- 
man este senzorul ultra- 
sensibil care oscilează în 
funcţie de evenimentele 
cosmice solare şi chiar ste. 
lare. De aici uriaşa au
dienţă la public a mai

mult sau mai puţin auten
ticelor oracole, horoscoape, 
cu riscurile inerente ale 
unor contrafaceri, specula
ţii, specifice jucăuşei firi 
a oamenilor, propensiunii 
lor dintotdeauna pentru 
mitologi zare.

Frica naşte zei, ca şi do
rinţă refulată de cenzu
rările de tot felul. „Foa
mea" de înţelegere, fie şi 
prin graiul Unor previzio- 
nari, a viitorului, a ex
plodat după o îndelungată 
interdicţie a tot ceea ce nu 
corespundea, dogmei mate- 
rialişm-ştiinţifiee, devenî- 
nită în ultimele decenii
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şi,-spaţii verzi staţionează 
autoturisme, tractoare şi 
chiar maşini de măre td- 
naj care încurcă circula
ţia pietonilor şi distrug 
suprafaţa verde, uneori 
creată prin contribuţia ce
tăţenilor, fără ca nimeni 
să se sesizeze de acest 
fapt şi să ia măsurile â- 
deevate.

Proprietarii de autotu-

Un cetăţean din Deva 
(este vorba de dl N. T., bl.
2, sc. 1, apt. 11, care ne-a 
rugat să nti-i® publicăm 
numele), ne-a adus la re
dacţie o scrisoare prin ,. 
care abordează Q  proble
mă ce a mai fost-sesizată 
ziarului nostru. Iată, . ţ>k 
scurt, conţinutul scrisorii: 

Consiliul local din reşe
dinţa de judeţ â emis Ho.

Hotărâri se adoptă, 
dar nu se aplică

jfu'ârea nr. 32/25 mai a.c. 
prin care reglementează 
circulaţia auto în muni
cipiu, stabileşte locurile de 
parcare şi interzice stgţio-' 
narea mijloacelor de trjins- , 
port de orice fel pe tro
tuare sau pe zone verzi. 
O hotărâre extrem de u- 
tilă menită a  pune cât de 
cât ordine într-un dome
niu în' care, trebuie s-o 
recunoaştem, domnea hao
sul şi bunul plac. Ho
tă să rea a fost afişată la 
panoul primăriei din cen
trul municipiului.; Aici se 
ridică două aspecte : pri
mul, că s-a făcut foarte 
puţin pentru popularizarea, 
şi cunoaşterea reglementă
rii respective. Nu s-a a- 
pelat nici la mijloacele ' de 
informare in -masă — zia. 
re, Televiziunea locală etc. 
Al doilea aspect constă în 
faptul că nu s-a organizat 
’iici controlul asupra mo
dului cum se respectă. Res- 

ţ  peetiva hotărâre a fost 
emisă eu mai; mult de- două 
-luni în urmă, iar în do
meniul In care'ţte*referim 
situaţia continuă să fie 
aceeaşi. Autorul scrisorii , 
aduce drept argumente 
străzile 1 Decembrie, Re- 

I voluţiei, M. Kogălniceanu, 
M. Emincscu, I. Creangă şi 

. altele. Dar situaţia, se în
tâlneşte pe tot cuprinsul ' 
municipiului. Pe trotuare

risme ar putea să susţină 
ca parcarea pe trotuare şi 
zone verzi Izvorăşte de 
acolo că in Deva nu exis. 
tă locuri unde să-şi lase 
maşinile. Treaba este a- 
devărată şi nu prea. Iată 
câteva exemple concrete: 
In faţa blocului nr: 29 din 
spatele Poştei centrale e- 
şistă o suprafaţă întinsă 
unde pot fi parcă te auto
turismele. Puţine sunt 
însă garate aici, ‘proprie
tarii preferă să le aşeze 
Pe trotuarele înguste! alei 
dintre .blocul amintit şi cel 
din spatele lui. La cape
tele blocurilor nr. 36 şi 37 
din acelaşi cartier există 
spaţii suficiente unde pot 
fi parcate maşinile mici. 
Proprietarii acestora însă 
le ocolesc, aglomerând 
spaţiul dintre cele două 
clădiri. Şi astfel de cazuri 
sunt foarte multe în Deva, 

Revenind la hotărârea 
Consiliului local, - socotim 
că este de datoria lui să 
emită decizii în raza de 
activitate pe care a admi- 
nistrează în interesul ce
tăţenilor, dar acest lucru 

, nu este suficient, tot el 
fiind chemat să acţipsneZe, 
prin toate căile ce le are 
la dispoziţie, pentru în
deplinirea lori. îritr-un cu
vânt, este nevoie de mai 
multă fermitate. 0 j

TRAI AN BON DOR
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surogatul Credinţei. T
lată-ne, deci, la impac

tul cu o altfel de cunoaş
tere, pe terenul alunecos 
al revelaţiilor dar şi al' 
mistificărilor. Cei care 
speculează, prin presă, în
deosebi, fac prozeliţi (chiar 
în judeţul nostru), iar 
spectacolul în care se pe
rinda năucitor „profeţi", 
„extfasenzoriali", „specia
lişti" de tot felul, este unul 
profitabil pentru cel care, 
fără să ţină cont de ridi
colul acestor „glume", vor 
să speculeze năuceala ge
nerală.

Mâini tremurânde, de vi- , 
talizate de un regim aii-, 
menţar mediocru, nevroze, 
frică de existenţă, de ziua 
de mâine, smulg din gră
bita mână a vânzătorului 
presei ziarul care le spu
ne ce e bine şi ce să nu 
facă îiî săptămâna sau lu
na cutare! ' , f

Rubrici prin care,* pitiţi 
în spatele Unor pseudonime 
rizibile, rânjesc cinic „spe. 
cialişti" în toate, sunt 
parcurse in colţ de stradă, 
în tren, în autobuz, febril, 
te ia groaza dacă nu ar fi 
comic, grotesc de comic, 
să vezi cum omul în toaţe

minţile - ia în serios ce-i 
răspunde marele vizionar 
din umbră bietului cit'tn- 
suprasaturat de angoase.

Şi uite aşa. Oameni buni. 
enigmele naturii umane 
sunt reale, suntem în 
pragul unor mari -revelaţii 
din necunoscut, dar igno
ranţa naşte misticism, dro
gare cu orice,' dar nu ce 
se pretjnde 'întrebarea pe 
care trebuie s-o puneţi a- 
cestor mistificatori este cea 
pe care o puneţi ţigăncii 
ghicitoare, cerşindu-şi tai- 
nul pentru a-v ă  face feri
ciţi- dar tu de ce eşti 
cum te văd, desculţă,. mur
dară, săracă, tu de ce nu 

: te. faci întâi pe -tine ş i, ai 
tăi fericiţi ?

Dar nu cumva,. din fri
că, o .frică s p e c i a l ă  
(nu-i aşa?)* noi îhşine îi 
determinăm pe aceşti „pro
feţi" falşi să existe? Cum- 
părându-le ziarul. La urmă 
urmei, e'.mai uşor să -faci 

■ horoscoape/ decât să Scrii 
despre durerile oameni
lor, despre minciună, de
spre : gravele probleme care 
ne macină- Sau nu ?

EUGEN EVU

Căldura în apartamente (H)
(Urmare din pag. I)

pentru că oamenii din gos
podăria comunală primesc 
salarii exagerat de mari. 
Aş vrea să se ştie că faţă 
de 1 mai (de fapt pentru 
noi 10 mai de când ni s-a 
permis aplicarea noilor ta
rife), creşterea cheltuielilor 
cu salariile reprezintă o 
majorare de numai 33 ia 
sută şi nu de 45 Ta sută 
cât ne-ar fi permis rezul
tatele economice ale regiei, 
în acest timp au avut loc : 
negocierea salariilor, acor
darea compensaţiilor, două 
indexări ale salariilor.

— Ce altceva aţi mai 
dori, domnilor, să spuneţi 
populaţiei interesate l e  co
rectitudinea raporturilor cu 
regia dv ?

NICOLAE ARDELEAN-
MUNTEAN:
— Am dori să se cu

noască faptul că toate con
sumurile Pe care le reali
zăm pentru r termoficare: 

’ de energie termică,7 energie 
electrică, apă rece pentru 
prepararea apei calde me
najere sunt contorizate în 
punctele termice; că am 
dori ca la citirea acestor 
consumuri pe contoare să 
participe reprezentanţii a- 
sociaţiei de locatari, fără 
a ne mai contesta* apriori, 
facturile. Dacă populaţia 
este interesată, am dori să 

- afle că. din -cheltuielile de 
exploatare, pe care le facem, 
menţinem permanent în 
stare de funcţionare 34 de 
puncte de termoficare e- 
chipate cu 2100 schimbă
toare de căldură şi 180 de 
electropoirtpe, precum şi 
472 km de reţele de termo- 
ficare..c

S C . GHIROM PROD COM S.R.L. .
O R  A Ş T I E

, Angajează prin concurs, care va avea Ioc 1 
} în data de 3 august 1993: ţ
» •  măcelari \
l •  preparatori I
ţ •  mezelari i
j •  tâmpla)- ?
ţ Relaţii: Orăştie, str. 9 Mai, nr. 90 (fostul '
( sediu C.A.P.). (559297) )
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A N U N Ţ Ă  
începând cu 26. VII. 1993, a repus în cir- |  

culaţie cursa de călători pe traseul DEVA — î 
S1MERIA — CALAN — HAŢEG — PETRO-1 
ŞA NI. {

Plecarea va f i:  din autogara Deva, oral 
9,20 ; autogara Simcria 9,45 ; autogara Călău I 
10,16 ; autogara îlaţeg 10,55. Sosirea va fi la î 
Petroşani — aeroport, la ora 12,35. Plecarea | 
din Petroşani — aeroport, la ora 15, din auto- j 
gara Haţeg 16,45, autogara Călan 17,24, auto-1 
gara Simeria 17,51. Sosirea in autogara Deva î  
— orâ 18,15. |

în municipiul Deva, autobuzul opreşte 2 
pentru urcarea şi coborârea călătorilor în sta-1 
ţiile „Opera*4, Ceangăi si Biserica Catolică. |

(606) 5Autobuzul nu circulă duminica.

I
S.C. DECEBAL S.A.

D E V A
cu sediul în Deva, Piaţa Unirii, 8 

Angajează prin concurs 
. •  REVIZOR CONTABIL, cu locul 4e| 

mujică la Abatorul din Haţeg, pentru zona  ̂
Haţeg — Valea Jiului. ' . I

Condiţii: 5 ani vechime pentru persoane! 
cu studii superioare sau 8 ani pentru persoane’ 
cu studii medii de specialitate.

Salarizarea conform contractului colectivi 
de muncăspeirtunuiă. ■ ■ tl 1

Informaţii la telefon 6117 60, şi la sediul? 
Abatorului din Haţeg, telefon 77 06 60. I

(607) 5

S.C. „FARES** S.A. 
O R Ă Ş T I E

cu sediul în Orăştie, str. Plantelor, nr. 50, 
telefon 64 19 40

V i n d e  prin licitaţie următoarele mijloa
ce fixe:.

•  instalaţie catalitică de laborator
•  maşini de ascuţit scule
•  maşini de găurit
•  etuvă laborator
•  gaz cromatograf
•  instalaţie de hidrogen
•  cazan abur 2 to
•  camion S R 114
•  autovidanjă
•  ifron
•  motostivnltor 

eleetrostivuitor cu proţap
(603)

k* -I

I

S jC. S.A.

1993

INFOMIN 
D E  V A

Organizează, începând cu data de 2. VIII,

■  CURSURI DE INIŢIERE 
In utilizarea calculatoarelor IBM—PC. 
Durata cursului -este de 5 săptămâni. 
Relaţii se pot obţine la telefon 613915. -

(574).

IDIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
HUNEDOARA*— DEVA

' ' A N U N Ţ A  j
La data de 1 august 1993, în localitatea * 

SARMIZEGETUSA se va da în comunicaţiei 
CENTRALA TELEFONICA AUTOMATĂ, co- - 
neetată Ia reţeaua telefonică interurbană auto- | 
mată. J

Numerele dc apel ale abonaţilor telefonicii 
sunt formate din 3 cifre. j

Pentru obţinerea unei convorbiri telefonice I 
cu abonaţii conectaţi în această centrală se va j 
proceda astfel: . ;

O Abonaţii telefonici din judeţul Hune- | 
doara vor forma la discul aparatului cifrele : , 
762xxx |

O Abonaţii telefonici din celelalte judeţe * 
ale ţării vor forma 095/762xxx. |

Informaţii cu privire la numerele de apel j 
ale abonaţilor telefonici conectaţi în centrala I 
telefonică din localitatea SARMIZEG ETUSA 
se obţin formând cifrele 762115. ' (604) I

S.C. B.T.T. ~S.A. BUCUREŞTI 
str. Dem. I. Dobrescu, nr 4-6, sector 1, 

cod 70119, telefon 01/6141968, fax 120126 
Organizează licitaţie deschisă cu strigare, 

in baza Legii 58/1991, H. G. 634/1991, H. G. 
758/1991, H. G. 545/1992, pentru vânzarea ur
mătoarelor active cu activitate îrt turism, situa
te în judeţul Hunedoara:

Etapa I — în data de 30 august 1993, etapa 
a Il-a — în 15 septembrie 1993, iar etapă a 
IlI-a —- in 21 septembrie 1993, ora 10, la se
diul Agenţiei B.T.T. Deva :

•  COMPLEX DE CAZARE — ALIMEN
TAŢIE — AGREMENT, Geoagiu-Băi, preţ de 
pornire a licitaţiei: 62 000 000 Iei, taxa de parti
cipare: 124 000 lei;

•  VILA NR. 18 GEOAGIU-1ÎĂI, preţ de 
purniţe a licitaţiei: 18 000 000 lei, taxa de par
ticipare: 36 000 lei;

•  VILA NR. 19 GEOAGIU-BĂI, preţ de
pornire a licitaţiei: 21000 000 lei, taxa de 
participare: 42 000 lei ; r r ; .

•  CABĂNA VALEA DE PEŞTI, Câmpu 
lui Neag, preţ de pornire a licitaţiei 76 000 006 
lei, taxa de participare : 182 000 lei.

înscrierea participanţilor pentru presetecţie 
se va face în conformitate cu prevederile le
gale, până la data de 19 august 1993.

Ofertanţii selectaţi vor depune, până la 
data de 25 august 1993, taxa de participare şl 
garanţia de participare de 10 la sută din preţul 
de pornire a licitaţiei, la casieria agenţiei 
B.T.T. din Deva sau în contul 4072096200064, 
Banea Dacia Felix S.M.B.

Terenul ocupat dc tiecare activ nu este 
inclus în preţul de pornire a licitaţiei, urmând 
regimul stabilit de legislaţia în vigoare.

Informaţii suplimentare şi dosarele de pre
zentare se pot obţine zilnii . la INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI PENTRU TURISM (din ca
drul Ministerului Turismu ui), telefon 01/ 
6311241, ec. ALEX STA) r u  şi ec. ALIN 
D1MA, sau la sediul B.TA Deva, intre orele 
9—13, bulevardul Deceba! ’ I — parter, te
lefoane : 627587 si 62758C



ANIVERSARI
7 •  Cu ocazia împlinirii 
Irumoasei vârste de 25 de 
ani, mama, tata, cumnaţii, 
nepoţii şl logodnica Mari 
Ji urează lui Larion Va- 
Stto «n călduros „La mulţi 
* n m  (559G00) .

VANZARf- 
i C O M PA R A »!

•  Vinei frigider Zii. Te
lefon i 65088Î.. ■ (559617): ;

•  Ş.C. Jmpact Inter- 
COm SRL Deva vinde 
t a  BT-360, LM— ;
614. Assos — 625, Bas-
gfc — A13, Wave

Pive Star — 212. 
Deva, str. M. Emi- 
nescu, nr. 85 (Bistro 
Stil). TVA inclus fo 
preţ. (559612)

•  Sdcietate corner- ’ 
ţială vinde chioşc dd*‘ 

Mu din aluminiu, testa* 
M  In  s ita»  de 
buz din centrul
îafprmaţii telefon 
T«Jt®4 sauiu 714752.

(556737)

'M , Vând urgent maşină 
îngheţată, preţ avantajos, 
informaţii telefon 629975, 

după ora 22i 
r  (559611)

•  Vând Barkas (pentru 
taaurfăj, fabricaţie 1986. Te. 
îefdane 622184, 622372.

(559609)
' •  Vând vilă, 3 garaje,

•  focuri gaz, 1000 mp te- 
ten  şi caroserie Audi «0 . 
Eleva, Vânătorilor 27.

. i : 4 , . - ■ - (559607)
•  Cumpăr instalaţie sa- 

jtelit import. Hunedoara, 
telefon 724341.
u (559605)
* •  Vând covor persan 2/3 
«i, fond roşu, preţ nego
ciabil. Telefon 627227.
|  (559599)
ţ  •  Vând maşină îngheţată 
ga trei capete, producţie 
jjfehnofrig, în garanţie, 
luncţionare ireproşabilă, 
f>reţ avantajos. Informaţii 
Silnic între orele 16—20, 
telefon 0935/43292. 
f  (559549)
> •  Vând apartament două 
camere, Deva, telefon 
94162$, după ora 16. # ,
I (559465)

•  Vând garsonieră în 
f>acia, 2 camere, preţ con
venabil. Deva, Dacia, bl.

2. «p- . 3L .
(559598)

7 •  Vând 0,66 ha teren a- 
rabii în Băcia. Informaţii , 
Zilnic • la telefbn 960478.
|  . (559593)
■ •  Vând apartament 2
îţaş&ere. Deva, Gojdu, bl. 
AJ». 8P- 2. 7 000 dolari, ne
gociabil. , (559593)

• •  Vând Dacia 1 300 TLX 
an de fabricaţie 1987, preţ 
convenabil. Deva, telefon' 
6I188S. (559589)

i •  Vând urgent aparta- 
i ttient 2 camere, Orăştie, 
bdut Eroilor, bl. A, fele- 
fon €41346. (559588)

•  Vând maşină îngheţa
tă, EstrellQ, 220 V, preţ 
Convenabil. Telefon 738001.

(559587)
•  Vând ARO 320 (furgo.

notă) cu motor Braşov, în 
gafanţle. Stare ireproşa
bilă. Informaţii în Brad, 
La telefon 650679, după ora 
14 (559586)

•  Vând maşină de spă
lat cu încălzire apă şi stor
cător. Deva, telefon 618015.

(559585)
•  Vând ladă frigorifică, 

stare bună, marcă germană, 
rtaeftm 085/668162 sau Şoi-

flr. 12. (559583)

•  Vând Dada 131(1. De
va, Minerului, bl. 36/12, 
sâmbăta —■ duminica toa. 
tă ziua. •

•  Vând apartament trei
camere. Deva, Micro 15 
(preţ negociabil 200 0  000). 
Informaţii Deva, telefon 
624478. ■

•  Vând Lăstun. Deva, te
lefon 612190, (559462)

•  Vând remorcă Salon-
ta, pavilion apicol, motor 
tractor, Savlem. Telefon 
618245. (559516)

•  Vând scule foto pro
fesionale, Canon, Hune
doara. Transilvaniei, bl. 
2 A, ap. .3. .(559761)

•  Vând pian vienez. Hu
nedoara, str. Dorobanţilor, 
32. Informaţii telefon 
713802; / ş  i r  (559762)

•  Vând apartament doi 
camere, Hunedoara, M. Vi 
teazul. Informaţii telefon 

,/ (559763)

•  Vând garsonieră con
fort 1 ţi marină pentru 
vată de zahăr. Telefon 
712821. (559760)

•  Vând apartament 4 
camere decomandate, Mi
cro 2. Telefon 724774,- !

(8302)

•  Vând convenabil a- 
partament 2 camere. Ha. 
nedoara, str. Batiz, bl. F2, 
ap. 22, Micro 6. Reiaţi 
la ap. 30, după-amiază.

(559751)

•  Vând Oltcit Club, 
26 000 km. Telefon 711235, 
după ora 16. (559752)

•  Vând Audi 100, fn 
stare de funcţionare sau 
pentru piese schimb. Te
lefon 716738. vi;

‘ (559755)

•  Vând urgent Skoda
L 105, cdftvertabil.f* Hune- 

-  - . €/doară, str. Carpaţi, bl. 
40. vy, (55966-1)

•  Vând convenabil TV 
color Funai, japonez, mulţi- 
sistem, sigilat. Deva —

.6U.85l;.:,/_„v..,.fiŞ98f8)-î-

ÎNCHIRIERI

•  Ofer pentru în
chiriat spaţiu comer- 

, cijal amenajat sau de. f 
pozitare en grăi. De 
Va, -telefon 632137. f 

(559513)

p  Ofer pentru închiriat 
garsonieră ultracentral. De
va, telefon 614220, între 
orele 18—20.

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

■.77%-Schimb-- apartament 3 
cartiere central Deva cu a- 
pârtâment 2 camere şi di
ferenţă. Telefon 612616.

(559615)

•  Schimb (vând) casă 
cu grădină, sat Bacea (Ilia) 
cu apartament 2 camere 
Deva. Telefon 666540. , 

(559613)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Facilitez înscrieri „Ca- 
ritas" Cluj-Napoca. Tel. 
616519, intre 10—20.

(559513)
wtm.

•  liotei Sârrtuhalm 
angajează ospătari, 
barmani şi bucătari 
calificaţi, informaţii 
telefon 621077.

(559612)

•  Efectuez transport per
soane, în condiţii de Sigu
ranţă, pentru înscriere Joc 
„Caritas" Cluj-Napoca. De
va, telefon 6118 56.

(559818)

•  Vând apartament 1 
mânere. Hunedoara, ansam
blul a e m & m  (lângă can
tino GSJL), Informaţii ia 
telefon 713906, după om 
20. *• 1 . (539759)

Milarez"
, „Intertran* 
SRL va «-

fectua începând cu 2  
'august cursă rapidă
Hunedoara — Deva şl 
retur. Plecarea din 
Gara Hunedoara şi sta. 
ţia „Opera" S e ta

(559460)
•  Important La 

subsolul sediului Ju
decătoriei s-a t a r **!* 
o  nouă imitate de coa
for şi frizerie. Servi
ciile sunt fespr&şabtte.
preţurile 
Vizitaţi-m 
de funcţit

aţi-ne. Programul 
tcţionare este de 

la 8—15.
(558296)

•  Pierdut legitimaţie 
serviete, pe numele Du. 
mitrâche Dumitru, eţioŞ- 
rată de C.S.U. Hunedoara. 
O declar nulă.

7 . (559756)

•  Pierdut carnet şomaj, 
nr. 5944, pe numele Pet- 
cuţi Valentina, eliberat 
de Direcţia de Muncă şi 
Protecţie Socială Deva. .11 
declar nuL (559616)

•  Pierdut adeverinţă de 
primire şi plată nr. 1885, 
din 5 iulie 1993, pe nu
mele Florea Valeria, eli
berată de Industria Cărnii 
Deva. O declar nulă.

•  Pierdut ştampilă a- 
genţie Loto-Pronosport, nr. 
20-26 Orăştie şl ştampilă 
Achitat, eliberată de Loto- 
Pronosport Deva. Le de
clar nule. (559584)

COMEMORĂRI

i.y•  Cu nemărginită 
tristeţe amintîm că la 
1 august 1993 se- Im- • 
plinesc 6 săptămâni de 
când a plecat dintre j 
noi 

Ing.
GHEORGHE ZUDOR,

.un bun soţ, tată şi 
bunic. Mulţumim tu
turor celor care au 
fost alături de noi fn < 
aceste dipe pline de 
durere. Dumnezeu să-l 
odihnească în p.acet 

Familia.
(559006)

1» Se iu’.pli nesc 5 ani de 
la nedreapta plecare spre 
eternif itp ci dragului nostru

SPANCIU MUIA]
Te vom plânge mereu. 

Soţia Maria şi cei 4 copii.

•  Pios omagia celui care 
a  fost . 7 •

TRAIAN MANAŢIE, 
la împlinirea unui an de 
la trecerea in nefiinţă. Co. 
memorarea — sâmbătă, 31 
iulie, ora 12, la cimitirul 
din Călugăreai.

Nu te vom uita I Soţia, 
copiii şi nepoţii.

(559820)

f  * *— '  ta» * -bţ » —• » # »  '  •— *
I ■ -•> Vi -  ■ . -‘f-

I SUCURSALA RÂU MARE RETEZAT

•  Cu durere în su
flet şi un dor nestins 
amintim că la 6 au
gust 1993 se împlineş
te un an de când a 
plecat pe drumul eter
nei linişti dragul nostru 
soţ, tătie, socru şi 
bunic

GUI AŞ
ALEXANDRU ;

Comemorarea — sâm
bătă. 31 iulie 1993, ora 
10, ia Cimitirul Re. 
format din Deva.

. (559590)

•  La (teta de 9 au
gust se împlineşte un 
an de dor şi lacrimi 
de când a plecat pe 
drumul fără întoarce
re, la numai 20 de ani, 
fiul meu drag 

DAN HALCA

|  Organizează licitaţie pentru predarea In 
î locaţie de gestiune a unor utilaje de construc- 
j ţii cu o valoare de aproximativ 120 mii. tei, 
j simultan cu preluarea execuţiei lucrărilor la 
î Şantierul H. C. Băcia, din cadrul investiţiei 
|  A.H.E. Strei, cu un program de 127 m ii lei in 
2 sem. D 1993.
|  Locatarului i so va percepe beneficiul dc 
* 5 la sută Si cotă de cheltuieli indirecte 12,6 Ia 
|  sută.
|  Ţinerea licitaţiei se va face în data de 27 
(august 1993, la sediul Sucursalei din Colonia 
I Brazi. Informaţii suplimentare la biroul teh- 
« nlc, telefon 095/770771. (597)

l ' .X -ş. ~

I
i UNITĂŢILE a g r o m e c  

DIN JUDEŢ
• Anunţă beneficiarilor Intenţia de a actua-
* Uza si negocia tarifele dê  plată în vederea 
j aplicării, cu data de 1. IX. 1093.

i
(559296)

l

l
I

BANCA AGRICOLA S.A. 

SUCURSALA JUDEŢEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA

\

Ai lăsat în urma ta 
lacrimi amare şi un 
gol în sufletul meu. 
Dumnezeu să aibă 
grijă de sufletul tău 
tânăr.

„Dane de când ai 
plecat de la mine/ A 
rămas casa pustie/ 
Fără soţ, fără copil/ 
Cu sufletul tot pustiu/ 
far de când tu te-al 
dus/ Eu zile bane 
n-am avut Flori şi 
lacrimi vor fi pe mor
mântul tău. Parasta
sul, la data, de 1 au
gust 1993, ta' Biserica 
din satul Măgura.'
Mama Viorica.

(559314)

I
I

I

I

I

I

I
\

Anunţă că în data de 5 august 1993, ora 
12, la Casa de Cultură din municipiul Deva va 
avea loc adunarea preliminară a acţionarilor 
băncii, cu următoarea ordine de z i :

•  desemnarea reprezentanţilor din judeţ 
care vor participa la adunarea generală a acţio
narilor Băncii Agricole S.A. din data de 31 
august a,c. Ia Bucureşti, conform prevederilor 
art. 17 din Legea nr. 31/1990 privind societă
ţile comerciale;

•  prezentarea statutului şi contractului 
de societate ale Băncii Agricole S. A.

Lista acţionarilor este afişată Ia sediul 
Băncii Agricole S.A., Sucursala Deva, filialele 
Călan, Haţeg, Orăştie şi Agenţia Ilia, precum 
şi la sala unde are loc adunarea preliminară a 
acţionarilor băncii. Prezenţa acţionarilor este 
obligatorie.

CONDUCEREA SUCURSALEI 
BĂNCII AGRICOLE S.A.

(609)

I
S.C. BIBLIO FOR S.A. DEVA

T - I cu sediul în  Deva, Piaţa Unirii, nr. 10

. Organizează în ziua de 5 august 1993, ora 
•  Cu profundă durere J ^  CONCţJRS pentru următoarele posturi:

anunţă împlinirea pe
data de 8 august a 6 
de când ne-a părăsit pen
tru totdeauna cea care a 
fost . ■ - ’
MARIANA CIOBOTARU 
Dumnezeu să te odih

nească în pace ! Comemo
rarea va avea loc la Ci
mitirul Ortodox Călugă
reai, în 31 iulie, ora 12. - 
Părinţii şi fratele nu le 
vor uita niciodată. Nu este ; 
durere mai mare pe pă
mânt, ca aceea de a-ţi şti 
copilul în mormânt.

(559573)

I prezentator muzică (colaborator)

’ •  vitrinier, decorator, deslgner.

I înscrieri până in ziua de 4 august 1993.

' Informaţii la telefoanele 611597, 614455.
I

•  Cadrele de la Inspecto
ratul de Poliţie al judeţu
lui Hunedoara reamin
tesc celor care l-au cunos
cut că se împlinesc 6 luni 
de la trecerea în eternita
te a

lt. col. dr.
V VLERIE HFKŢESCU

Comemorarea la Cate
drala Ortodoxă Română 
din Deva,

„ dlm vnsiani 
S a r a r t t tv u n ty i .

M0T0C0MPRES0AR
|« i pcrtww ţntsy Sfe 
l i  umili fi linii— I
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