
FOBHtONU.
caife profrcfiii

■  RUSIA. Preşedintele 
Borls E lţin a  sem nat tex tu l 
fin a l a l p id u M ş l da
eanstitu ţie ce ■ i n i i  a  li  
sapus referendum ului la 
12

■  m SN IA -B H tŢ E G O - 
VINA. D io Saraievo au fost 
evacuaţi 290 de sârbi bos
niaci. dMr-aa Mal de «tt
oe arm  cază sS plece

_ ................Ţ fefin
ş i - n  înăsprit tonul f a ( i 
de SUA şi Japonia, cerân- 
du-le să se angajeze « ■»  
activ în  negocierile GATY, 
pentru a  f i  Stabilite, spre 

- rfârvitu l aerate» i n i ,  li- 
o& b principale alo nani 
preacord.

■  ORIENTUL MIJLO
CIU. Negocierile 
antenetmei
suspendate m arţea trecută, 

Ieri. la tre

“ 1i ■ n

Mâine, 12 noiembrie 1993
apare

UMĂRUL 1000 ai
î n  o p f  p a g in i ,  la  c u l o a r e ,  b o g a t  

î h  i n f o r m a ţ i e  ş i  l u s f r a i t e .

¥ U  RECOMANDĂM CU CĂLDURĂ.
tr-nn  loc secret d in  Cairo.

J • M irajul banului nem uncit a  deven 
1 tră  fenomen de masă. Din Decembr 
J astăzi, acest m iraj a îm brăcat  şi trăieş„
I forme: bişniţa şi hoţia (pentru că gpve 
* torg gran iţele ţă rii şi porţile  puşcăriilor); şm echeria '. 
ţ  Înşelăciunea (deoarece guvernul a  luaWm&n^ d e p e j 
•v alo rile  statului şi le-a lăsat la cherem ul panglicarilo rj 
|  şi al am atorilor de chilipiruri); corupţia şi abuzul (ta- I 
J trueât guvernul a  liberalizat în neştire preţurile şi a 2

(lăsat adună liberă noilor dem nitari şi patroni, c a re | 
s-au Îm bogăţit peste noapte şl nim eni nu-i Întreabă* 

• cum şi până când). 1
|  în să  cel m ai cum plit m iraj al banului nem uncit* 

„ * îl reprezintă jocurile, fenomenele, circuitele sistem 1 
I  „Caritas-  o ri cum se vor m ai fi num ind ele în dife- * 
« ritele oraşe ale ţării, unde au apărut ca ciupercile I 
Jd u p ă  ploaie. D ar ce ploaie vine de la  C luj!-. Că a- ■  
J semenea în trep rin d eri"  sunt caciahnale — chiar dacă. ! 
|  în  prinsa etepă, au  făcut m ulţi oameni fericiţi, cu a- * 
I devărat bogaţi —, că ele vor sucomba m ai devreme J 
j  sau m ai târziu  — aşa cum s-a întâm plat la  Ploieşti, |  
1 P iteşti, Braşov, G alaţi ş | ch iar în  reşedinţa ju d e ţu lu i; 
J nostru, cu „M inuni S.N.C.“ G alaţi — nu încape în - | 
|  doialfi. ■“  *
« De ce scriem  toate acestea ? v-t;;
I Dorim să răspundem  la  apelul unor cetăţeni care I  
J ne acuză că, deşi sun t te t mai frecvente sem nalele de î  
|  la  Cluj şi de la  Petroşapi că circuitul „Cari tas* se ]

O B S E R V A T O R
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I
CARITASUL" MOARE, I 
PAR NU SE PREDĂ |

•a " t •• • n- ■
'  clatină puternic şi că a z i— mâine se va prăbuşi spec- |  
|  taculos, lăsând in  ^ { m r e  sute de m ii de oam eni. "
J poate m ilioane, foarte m ulţi şi din judeţul nostru — j  
|  noi nu luăm  atitudine critică îm potriva acestui fe- 1 
1 ncanen şi a  celor care l-au  inven tat A lţii, dim potrivă. J
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MITING DE PROTEST
V ineri, 12 noiem brie fee* la  o ra ÎS. la  Deva a re  loc 
OriMag  de protest să  G H h h W  A L FA * rep r— ăa t 

r o s  ste fira te te  afiliate d in  Judeţele Hunedoara şi Alb*, 
respectiv U ga Solidaritatea **2 Deva. sindicatele „SUe- 
n itric e*  Hunedoara  şi ^ U u m T  C itan , . '

MeHvaţia nuurşatoi este politica sa larlală a  Guver
nului, scăderea conţinaă a  nivelului de tra i a l popu laţid , 
corelarea salariilor  o i, cea a  preţurilor.

H W h fl »  va dcafăşara po trasesd P rtfo rfs ii, Casa 
da O d ta ră  Deva. esHmândw-se •  participare de apraxi- 
■s rih r 2080 de siadicatişli.

SOLIDARIZARE
B rian ţi în  cadrul celei de-a V-a C onferinţe a  F.N.S. 

„METAitOM", reprezentanta celor peste 90000 de m em bri 
de sindicat din  siderurgie, m etalurgie şi sectoare calde, 
co n sta tă :

o  Ignorarea constantă de către G uvernul României 
a  punctelor de vedere form ulate de confederaţii sindicate 
in tr-o  procedură d e consultare care devine din ce în  ce 
m al' form ai!;

•  Perpetuarea unei politici consecvente de m oderare 
un ilaterală a  salariilo r şi degradarea gravă şi. continuă. 
In con secin ţă  a  nivelului de tra i, politică reflectată şi te  
ultim ele ho tărâri guvernam entale refer itoare  la  indexare.

Cerem  iriu a raa  Im ediată a  negocierilor guvern — sin
dicate şi adaptarea urgentă a  m ăsurilor necesare reabi
lită rii pu terii de cum părare. '

Facem apel la  solidarizarea Întregii m işcări sindicate 
In scopul susţinerii intereselor cetăţeanului rom ân şi no 
declarăm  hotărârea de a  utiliza, la  nevoie, toate form ele 
de luptă sindicate.

s  Steg. PETRU VAIDOŞ.
liderul sindicatului liber „Shtein igtsta T*

Aceeaşi Mărie cu altă pălărie?
R estructurarea economico- 

socială, proces extrem  de 
d iscu tat Şi d isputat în
tre  organism ele politice şi 
executiv va in tra  în tr-o  
nouă etapă, prin  reconside
rarea factorilor de decizie, 
la  nivelul societăţilor co-> 
u tid a le  cu capital de
Stat v':v

După prezenţa Fondului 
P roprietăţii P rivate I  Ba- 
nat-C rişana te  Judeţul nos
tru  pen tru  încheierea con
tractu lui de reprezentare 
p en tru  cota de 30 la  sută 
aferent acestuia, finalul 
săptăm ânii trecu te a  con
sem nat la  Deva u n  r i t  mo
m ent im portan t; încheierea 
contractului de reprezen
ta re  a  Fondului Proprietă
ţii de S tat cu persoane care 
reprezintă  interesele sta
tu lu i în  societăţile co-, 
m erciale cu capital de 
s ta t ■

P o triv it- p revodctilo r ie- 
gaie, jforjdui Proprietăţii de 
S ta t şi cei r i  P roprietăţii 
P rivate  au dreptul s i  nu
m ească te  consiliul f e  a d 
m inistraţie un num ăr de 
m em bri proporţional cu 
cota d e  capital deţinu tă te  
societatea com ercială. Ast
fel, pentru  societăţile co
m erciale cu capital până la 
500 m ilioane de lei. In con
siliu l d e adm inistraţie . pat 
face parte» tn  raport de 
hotărârea fiecărui fond tn 
parte, doi reprezentanţi ai 
F.PJ5. şi unul a l FJP .P .l

Banat-Crtşana. La societăţi
le  m ijlocii şi m ari, F P Ă - 
u l poate num i tre i repre- 

„ zentanţi te  consiliul de ad
m inistraţie. respectiv doi 
pentru F.P.P. Noii repre
zentanţi ai celor două fon
duri — FPJP. ş i  F P S . —v 
num iţi In consiliul de ad
m inistraţie, vor ho tărî a- 

_ supra echipei de conducere 
'  a  societăţii com erciale — 

director general, , director 
adj. etc. .. .

M ăsura de fa ţă  privind 
noua structură a  consitiiţnr 
db adm inistraţie^ â creat 
nu num ai controverse, r i 
şi ag ita te  din partea m ul
to r directori de societăţi 
comerciale, care. p rin  di
verse canale subterane, au 
încercat influenţarea F .P P ,- 
uluj in  special să nu
mească reprezentanţi din
rânduit umor persoane a- 
propiate diverselor socie
tă ţi comerciale.

Mai m ult decât atât, 
F P  S.-ul a încercat să bage 
pe gât unor societăţi co
m erciale — cu predilecţie 
la  profil alim entar, co
m erţ etc. —, persoane din
B ucureşti, «arie îş i desfă
şoară activitate* în  mi
nistere, departam ente ş a ,  
in tenţie spulberată prin tr-o  
atitudine tranşan tă a  pre
fectului judeţului şi a  con
ducerii Agenţiei de P rivati
zare Hunedoara.

'  ne reproşează că nu-i apărăm  pe d i Ioan Stoica şi pe f 
f „Caritasul“ său de gura lum ii „rele“, deşi au făcut « 
« a tâ ta -b ţn e  oam enilor, le-aa- d a t a tâ ţia  bani. I
I  Am spus-o şi o repetăm ; h a ne-am  im plicat, nu * 
* ne implicăm în această afacere, dubioasă, după pă- |  
I rerea noastră, în această bombă Incendiară — cum o  ; 
J califică unele ziare centrate, eaie-i văd explozia foarte |

(aproape. No» i-am  inform at doar — şi poate o vom I 
: mai face — despre ce se întâm plă cu „C aritasul“ din j  

j  Cluj-Napoca, însă nu ne aflăm  nici tn  stânga, nici I 
{ In dreapta, cu a tâ t m ai puţin în centrul acestei m as-1

|  Şj to ta li suntem  datori eu un răspuns pentru cei*  
■* ra re  « e  în treabă: „DieC e  adevărat că se prăbuşeşte ■  
I . jC a rita su r?  Că nu se m ai dă decât de 4 ori? Că v e i 
,  fee noi şi noi repfenjficări? Că oam enii nu prea mai |

Idepuh? Noî s i  mai depunem ?’' *
Ce să vă răspundem  oam eni buni? Fiecare poate 1 

j  judeca singur; ca să p u i un teu şi să iei opt treb u ie ! 
I ca a lţi opt cetăţeni să cedeze teul lor. Ia r când — p rin  t  
j m ultiplicare repetată de opt ori — leul devine sută, * 
{ suta devine mie, ia r m ia devine m ilion ş i când — t e l  
• preajm a iernii şi a  sărbătorilor — oamenii vor să-şi 1 
!  scoată cea m ai m are parte a acum ulărilor, este ş i te a  
» m intea cocoşului că nu-i de unde, Căci. m ice a r spune 5 
* d l Iran  S trica, şi C aritasul este un  fel de joc. Ş i cum  |  
|  Şt jpcurQe au sfârşitul lo r şi «Caritasul" îl are pe-al J 
» lu i, rare , se pare, este foarte aproape. Pe de altă parte; a 
1 cu banii lu i, fiecare poate face ce vrea. Inclusiv să-i t  
'  joace la „C aritas“. ia r despre un m uribund ce se poate j  
|  spune d ecâ t- că va m ai trăi. Cât? Cum? Cine ş tie . |  
1 Dacă luăm  de bune declaraţiile optimiste^ incura- '  
I  jatoare a le  d in i Ioan Stoica, celebrul patrtwj a l „Ca- I 
I ritasului", făcute şi file le  trecute la  Petroşani, circuitul 5 

său va fl nem uritor. Aş™ .
Personal, ne îngrijorează soarta unor oameni ne-'* 

» votaşi care — au strâns cu greu cureaua şi au depus j  
I d in  puţinul lor la „Caritaş", sperând să-î înm ulţească J 
« d e opt ori, dar ra re  s-ar putea să fluiere a  pagubă, r

\

Go r n e l  p o e n a s  — —

J Orii ş l m ai grav nesăbuinţa unora de a-şi vinde ca-1 
'  seie şi anim alele, sperând să  dea lovitura la  „C aritas“ |

t şi să  ajungă bogaţi, să-şi recupereze bunuiRe de opt |  
o ri.'

I* Să nu  mai spunem  că a lţii şi-au părăsit slujbele, I
a p u d if e ş e  de afaceri fe  ra te  nici m ăcar nu se p ri- ,

\t  perid itându-şi existenţa de mâine.
|  Eteie Domnul să n-aven» dreptate, să  durem  „Ca- * 
s ritasul" ş i să m ai facă m inuni. Pentru că e l însuşi este j 
I o  m inune. D ar cum o m inune nu  ţine.- 1
î  DUMITRU GUEONEA 2
*— ___ f

— Ce
U rb ttţi, CM»?

— Toţi sunt la h t  
D oar salariile  lor- di-

FOTBAL
a  X IV -*, 4* }

Fot». T H f.
— Fană w ;

____». — O te ttt G alaţi
. . .  C eetu iu i — F.C. Braşov 
t ;  e t a j  — « .  B is triţa  - *; o**  — irtraaa m ;

f e te r  — rii i f n i  MiLiiiL i  8,
Unlv. Cralova — Fetro tar • —i ;  
R apid  — Progresai 2—2; Spor
tu l  — o laam o  o—l  (s-a dispu
tai Boarfe, g g ş  •.....

11
•  Au trecu t 314 file  

d in  acest an ; au  m ai ră - 
m as ă l ;

•  Sf. Mc. M ina, Vic
to r şi Vichentie; Sf. Teo
dor S tuditul;

•  1910. S-a născut, la  
HâriăU, MIHAIL DAVI- 
DOGI.tr, dram aturg ro
m ân;

•  1920. A  m urit 
GEORGK I. P IT I? fe- 
1358), folclorist rom ân;

•  1934. S-a născut VA-
SILE REBREANU, scrii
to r şi publicist rom ân. 
Publică volum e de pa- 
vestiri, rom ane şi tea-: 
tru . |

*-

•  FESTIVALUL INTER- 
JUDETKAN AL P O E ţl- 
LOR POPULARI. La Itia 
şi Boşorod, tim p de două 
sile, s-a desfăşurat fe s ti
valul poeţilor populari 
„Din tra tă  inim a", orga
n izat de C entrul Jude
ţean  a l C rraţiei Populare 
şi Inspectoratul Judeţean 
pentru  C ultură. Cu acest 
p rilej, a  fost lansată car
tea  „Cântul dorurilor 
rafie", sem nată de poetul 
popular Ioan Buştea. 
(M.B.)

•  COLECŢIONAR DE 
LAME. D i tog. Valeu Ma
te*  d in  Deva, deţine o 
colecţie im portantă de 
bune, e fie  m al valoroase 
exem plare, purtând haina 
tim pului din an ii *30—’35. 
Colecţia — rod al pa
siunii fe  colecţionar a 
d lu i M ateş — cronol ogie 
In tim p a  „industriei fe  
proHl", d , m ai cu sea
m ă, o  şansă f e  procurare 
fe tim p a  preţioaselor ex
ponate f e  către  cei inte
resaţi. (G R )

•  CERCURI ALE UNI
VERSITĂŢII POPULARE.
La Casa fe  C ultură din

Haţeg, câteva cercuri se 
b u rară  f e  o  deosebită a- 
tenţie. Este vorba de în
văţarea lim bilor străine 
— franceză şi engleză — 
fe ra ra  participă peste 
45 f e  elevi; cercurile fe  
taekwon-do, f e  contabili
tate şi fe  cunoaşterea tai
nelor unor instrum ente' 
populare. (M.B.) *

•  ÎNTÂLNIRE Astăzi, 
11 noiem brie a.c- d ţ se- 
nator Octavian M unteanu 
se întâlneşte cu electora
tu l din comuna VeţeL 
în tâln irea va avea loc la 
sediul consiliului local, în 
cepând f e  la  ora 17,30. 
(Tr.B.) s

•  ZBURĂTOARELE 
S-AU ÎNTORŞI C hiar aşa, 
cel 57 f e  pui fo raţi de fe 
„Avicola* Şoimuş s-au 
în to rs de unde au jde- 
c a t Le puseseră .gănd rău  
tre i angajaţi ai firm ei, pe 
num ele lor Gheorghe 
Costin, Elena Costin şi 
V iorfi Manea, toţi aproape 
fe  60 f e  a r i. Zburătoa
relor ie-a fost arăta tă-ca
lea de întoarcere f e  sub
ofiţerii postului de poli
tie  Şoimuş. (V.N.)

FLASH!
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A M  R E V Ă ZU T O ŞCOALĂ!
Am revenit în comuna 

Balşa după mâi mulţi ani, 
cu intenţia de a cunoaşte 
ce se mai întâmplă la Şcoa
la Generală din localitate, 
o insti*,ţie de la capătul 
judeţului. într-o perioadă 
dificilă pentru ţară gene- 

. raţă de tranziţia la econo
mia de piaţă. Constatările 
provoacă o oarecare strân-. 
gere de inimă. Clădirile 
şcolii, cândva având şi in
ternat. bine gospodărite, 
conferă, deocamdată, ace
eaşi prestanţă instituţiei, 
dovadă a unor eforturi de 
investiţii anterioare demne 
de toată lauda. Acum, şcoa
la este însă destul de stin
gheră din lipsa copiilor. 
Doar 29 de elevi mai frec
ventează astăzi clasele 1 — 
IV ale şcolii primare şi VI,;. 
VIII ale şcolii generale. 
„Anul acesta, ne spunea 
dna Simona Vasilie, direc
tor, am avut doar 5 copii 
în clasa a V-a şi ca atare 
nu s-a putut înfiinţa clasa! 
în continuare, din constată
rile noastre, numărul de 
copii Vcţ creşte în comună" 
Numărul mic de elevi a

făcut ca la această şcoală 
să nu mai rămână decât 
trei cadre didactice, care 
predau de toate la cele două 
clase de şcoală generală şi 
un învăţător la clasele pri
mare.'. v

— Care este situaţia şco
lilor din sate, doamnă di
rectoare coordonatoare?

— Unele se distrug, cum 
este cazul şcolii din Ar- 
deu, prin intervenţia celor 
de la drumuri care au tă
iat din teren până- aproape 
de fundaţie. Acum, această 
şcoala-este desfiinţată. Ce 
se alege de ea ?! Mai sunt 
şi alte şcoli abandonate — 
Galbena, Stenini, Poieniţa,

• Teohereu, Vălişoara, din 
lipsa copiilor. Noi le-am 
închiria, dacă s-ar găsi 
întreprinzători particulari.

— Din discuţiile cu • lo
calnicii am înţeles că o 
problemă dureroasă.o con
stituie. naveta copailor.

— Intr-adevăr, naveta lor 
e grea. Vin copii la şcoală 
din Balşa, pe jos, tocmai- 
de la Mada. Părinţii nu 
au bani pentru plata abo
namentelor. Din cauza lip
sei banilor s-a renunţat şi 
la internat unde copiii se

simţeau foarte bine şi aveau 
condiţii bune de învăţă
tură. O situaţie foarte grea 
o au copiii navetişti de la 
Poiana. Am avut un copil din 

. Vălişoara care venea de la 
13—14 km. Nu are altă 
posibilitate pentru . a face 
şcoală decât venind pe 
jos. Pleacă dimineaţa de 
acasă la 3,30. Este într-o 
situaţie disperată. S-ar pu
tea Şă. rămână neşcolari
zat! In iarnă, navetiştii 
sunt obligaţi să-şi găsească 
gazdă în Balşa întrucât nu 

. mai pot călători, dar nici 
bani pentru gazdă nu au.

E, într-adevăr, o situaţie 
dureroasă. Credem însă că 
se va găsi înţelegere la 
Autobaza Orăştie şi Inspec
toratul Şcolar Judeţean 
pentru a se ieşi dintr-o 
astfel de situaţie disperată. 
Mai sunt şi oameni săraci, 
chiar foarte mulţi! încer
caţi să-i ajutaţi dacă pu
teţi! Cu ce sunt vinovaţi 
copiii în acest caz că nu 
au posibilitatea să facă 
şcoală ca lumea? Nu lăsaţi, < 
astfel, să se închidă o- 
şcoală! V :

MINEL BODEA
• • •

Arma crimei — vătraiul sau făraşul?
P. B. din Simeria Veche 

îşi zise că este vremea să-i 
returneze vecinului Manase 

. Morar /împrumutul ce-1 
luase cu câtva timp în ur
mă. De aceea a luat o 
sticlă cu ulei şi o pungă 
cu zahăr şi s-a dus la 
poarta omului. Bătu de
câteva ori, îl strigă, dar
nu primi nici un răspuns.

. E acasă,- trebuie să 
fie — îi zise vecina de
vizavi. L-am auziţ azi
noapte când a venit cu > 
prietenul ăla al lui din Deva.

P. B. împinse poarta şi 
aceasta se deschise. Uşa de ' 
la intrare în casâ era pu
ţin 1 crăpată. „Ce-o fi cu el 
de a lăsat-o aşa?“ — se 
întrebă. Din vestibul .stri
ga :

—- Acasă eşti, dle Mâ
nase?

Nu primi răspuns şi ia
răşi se miră. „Trebuie că 
este 'în cameră, doarme 
încă" — gândi. Intr-ade
văr, cum se convinsese 
după ce intră, acolo era.

)

dar nu în pat, ci pe po
dea. Se apropie de el.

— Domnule Mânase, dom
nule' Mănase.-

'Cel de jos nu reacţionă 
în nici un fel. Puse pair 
ma pe mâna lui, dar şi-o 
retrase fulgerător. Cel 
căzut era rece ca gheaţa. 
Ieşi repede din casa lui 
M.M. şi făcu ceea ce face 
oricine în această situaţie: 
a anunţat poliţia. în puţi
nă vreme o echipă opera
tivă s-a deplasat la faţa 
locului şi a început inves
tigaţiile. S-au constatat uri 
mătoarele : cu o seară îna
inte, M.M, băuse cu un 
mai v£chi prieten ai lui 
din Deva. Prietenul res
pectiv a fost identificat în 
persoana lui Gavrîl Gonczi; 
La început G. G. negă că 
ar fi fost apropiat cu mor
tul, dar pus îh faţa probe
lor îşi negă negaţia. Or
ganelor de- cercetare li se 
păru, încă de la început, 
surprinzătoare starea de 
surescitare, de crispare a

celui interogat. G. G. negă 
şi că băuse în noaptea 
morţii cu M. M. Mai apoi 
recunoscu, ba mai mult 
spuse că-1 însoţise acasă. 
Se dusese şi mai departe 
şi mărturisi că-i ceruse 
prietenului un împrumut, 
dat fusese refuzât. „Şi 
apoi V' — ,a fost întrebat. 
„Apoi am plecat". „N-âţi 
avut nici o altercaţie . din 
cauza refuzului ?“ „Ba da, 
ne-am ciondănit puţin". 
„Nu l-aţi lovit cu vătraiul?" 
,Nu era vătrai ci un fă
raş". „Ştiţi că a fost găsit 
mort ?“ „Nu, nu ştiu — 
tresări G. G. — dar nu 
!-&m, /omorât eu, poate 
altcineva*^ _

Aşa o ţinea G. G .: —
nu l-am omorât eu — şi 
în faţa instanţei de jude
cată. Ba mai mult afişea
ză o indiferenţă vădită. Nu 
este însă nici o îndoială 
eă cercetarea judecăto
rească îi va dovedi crima 
şi-l va pedepsi.

TRAIAN BONDOR

• • • •

Tarife de urgenţă, servicii defectuoase
Aii serviciul telefonic a devenit prac

tic indispensabil oricărui cetăţean. A- 
ceasta presupune ca de foarte multe ori 

. să apelezi la serviciul posturilor telefo- 
( nice publice, locale şi interurbane, am- 
ţ plasate pe Străzi sau chiar în incinta 
} clădirilor poştei şi a telefoanelor. Totul 
1 pare normal, dar este strigător la cer să 
( constaţi,- când foloseşti un telefon public 
\  interurban automat, chiar în clădirea 
i poştei centrale din Deva, cu fără să obţii 
\  nici un serviciu, la patru încercări, eşti 
( furat de 200 de lei. Dacă eşti inspirat să 
/ foloseşti monede de 50 de lei şi nu de 
j 100, pentru că atunci paguba este du-. 
I blă. Acest lucru se întâmplă foarte frec- 
} vent ■ introduci moneda, formezi numă- 
I rul, aştepţi apelul telefonului solicitat, dar 
ţ în loc dd apel se aprinde lampa roşie,

4 ceea ce reprezintă terminarea convorbi
rii. Moneda a fost astfel „înghiţită" de 

\ faimoteul aparat care produce mari ne
mulţumiri cetăţenilor.

Reclamând centralistei de serviciu, aşa 
cum s-a întâmplat în data de 3. X.» 1993, 
între orele 10, 20 şi 11,30, un asemenea 
aspect, ai surpriza să ţi se spună că nu 
ştii să foloseşti telefonul, că aştepţi prea 
mult „selecţia" şi de aceea sunt înghi
ţite monedele. Despre ce fel de „selecţie" 
este vorba, e greu de priceput în acest 
caz. Probabil dna 'centralistă se referea 
la a selecta preferinţa de a folosi, tele
fonul public interurban automat sau ser
viciul interurban prin comandă, unde 
taxa este în regim de urgenţă pentru 
localităţile care beneficiază de serviciul

Reclama este deosebită, dar serviciile?

telefonic automat. Neavând alte posibi
lităţi, am acceptat şi acest mod de con
vorbire cu taxă de urgenţă, dar legă
tura nu se poate obţine în nici 45 de 
minute! Şi atunci, cu toată stima pentru 
conducerea şi directorul Filialei Tele
com din judeţul ftunedoara, am scris a- 
ceste rânduri pentru cei ce se ocupă de 
protecţia consumatorului, calităţii pro
duselor şi serviciilor publice. Poate, cine 
ştie, există totuşi o „selecţie".

Foto şi text PA VEL LAZA

iie să ştie 
serviciilor R.A.G.C.L. Deva în legătură 

cu furnizarea apei calde şi reci 
şi alte probleme de gospodărie

I I . . . . . . . . . . .

I !

Dacă în articolele precedente he- 
am ocupat de* problema căldurii,a- 
pei "calde menajere şi a gunoiului, 
astăzi ne propunem să aducem la 
cunoştinţa locuitorilor municipiului 
Deva câteva probleme privind' fur
nizarea apei reci, preluarea apelor u- 
zate prin reţeaua de canalizare şi 
unele probleme generale :

; •  CONSUMUL DE APA RECE 
la nivelul municipiului este cohto- 
rizat în proporţie de 95 la sută, atât 
la agenţii economici, cât şi la popu
laţie, Căminele în care sunt -mon
tate apometrele simt administrate'şl 
întreţinute de beneficiari (cetăţeni), 
(pe străzi, asociaţii de locatari, la 
blocuri, agenţi economici) împreună 
cu reţelele interioare.

Verificarea şi repararea acestor 
aparate de măsură (apometre) se 
face în laboratorul autorizat al 
R.A.G.C.L. şi în conformitate cu 
H.G. 348/1993, art. 10, beneficiarii 
vor plăti începând cu această lună 
o taxă de service calculată la 2,20 
lei/mc. Cu această ocazie vă aducem 
la cunoştinţă şl taxa service pentru 
verificarea şi repararea contoarelor 
de energie termică, când acestea vor 
fi montate: 160 lei/Gcal.

•  Cu privire la ASIGURAREA 
APEI RECI ŞI CALDE LA. tJLTI- 
MELE NIVELE ALE UNOR BLO
CURI, facem următoarele precizări: 
în limitele fondurilor am încercat 
să îmbunătăţire presiunea apei reci 
în reţelele ne» stfe, dar ne-am izbit 
de fragilitatea unor conducte carie au 
o vechime de peste 30 ani, fapt care 
cauzează frecvente spargeri, numă
rul acestora fiind uneori de 5—10 pe 
zi. Facem un apel la cetăţeni să sem
naleze orice avarie sesizată pe străzi, 

trotuare, spaţii verzi, alei, la singurul 
dispecerat al nostru pentru relaţiile 
cu dv, care funcţionează non-stop îa 
telefon: 616376. în prezent se lu
crează la reţeaua de apă a munici
piului, la inelări în vederea echili
brării presiunii în oraş. ţ  . < .

Referitor' la asigurarea apei reci 
şi mâi ales a celei calde în orele de 
consum maxim şi în zilele de săr
bătoare mai cu seamă la ultimele 
etaje la blocuri, aceasta nu depinde 
de noi, căci prin proiectare indicele 
de simultaneitate în consumul de 
apă este până la 0,7.

•  PRIVITOR LA CANALIZARE, 
noi administrăm, întreţinem* cură
ţăm şi reparăm numai reţelele ex
terioare stradale de la căminul de 
racord al blocurilor şi al celorlalte
imobile. Canalizarea interioară pâ-

*

nă la căminul de racord inclusiv* la 
blocuri, este în administrarea şi 
treţinerea asociaţiei de locatari, iar 
reţeaua 'din apartamente, inclusiv 
sifonul de pardoseală sau de plintă 
aparţine locatarului, indiferent dacă 
este sau nu proprietar. Repararea 
sau desfundarea reţelei de canali
zare interioară se face pe bază de 
comandă cu plata pe loc, de către 
R.A.G.C.L. DEVA, pe bază <ţe de
viz sau tarife aprobate. Pentru evi
tarea înfundărilor repetate reco
mandăm cetăţenilor oraşului să nu 
mai arunce in obiectele sanitare 
gesturi ihenajere, vată, cârpe, pro
soape ete., folosind pentru acestea 
pubelele sau containerele de gunoi 
menajer. Oricilm, darii se întâmplă 
înfundarea coloanelor, până la re
medierea defecţiunii, nu distrugeţi 
racordurile, .lucru ce poate dube la: 
inundarea prin scurgerea apelor u- 
zate, a subsolurilor cu toate conse
cinţele ce derivă din aceasta.

La capitolul recomandări, rugăm 
ca cetăţenii să vegheze să nu se mai 
arunce în gurile de canal şi cămine 
pici un fel de resturi (ulei Uzat, di
ferite obiecte) pentru a se evita col- 
matarea şi înfundarea canalizărilor 
striadale.

Pentru lămurirea unor cetăţeni, 
precizăm că tariful de canalizare 
cuprinde cheltuielile de întreţinere 
şi reparare a reţelelor de canalizare 
stradale, inclusiv căminele, precum 
şi epurarea apelor uzate şi evacua
rea acestora Ţn Mureş. Anunţăm pe 
această cale câ în curând Vor în
cepe lucrările la extinderea staţiei 
de epurare Deva, constructor „CON
DOR" S.A., lucrare adjudecată prin 
licitaţie, iar la Sântămăria Orlea, 
dublarea capacităţii şi preparare a 
apei reci — constructor: Hidrocon- 
strucţia Rîu Mare — Retezat.

•  FACEM APEL la asociaţiile de 
locatari, agenţii economici şi chiar 
lâ gospodăriile particulare din mu
nicipiu să reanalizeze oferta noastră 
de servicii în întreţinerea instala
ţiilor interioâre. Informaţii supli
mentare la R.A.G.C.L. DEVA — Bi
rou producţie, telefon 627103 — str. 
E. Gojdu, nr. 83.

•  Până la confecţionarea ecusoa-
nelor pentru salariaţii R.A.G.C-L., 
rugăm ca la orice intervenţie în a- 
partamente sau blocuri să cereţi lu
crătorilor noştri LEGITIMAŢIA DE 
SERVICIU VIZATA LA ZI pentru 
identificare. , -

Aşteptăm în continuare sugestii 
şi întrebări din partea dvs.



/

ZI DE MARŢI FAR A 
TREI CEASURI RELE

li

.' Se zice că marţi ar fi 
trei ceasuri rele, deci nu o 
bine să porneşti la o treabă 
ţocmai într-o asemenea zi. 
Dar cum omul este de cele 
mai Chiuite ori obligat să 
apeleze la un serviciu sau 
altul, fără a lua în calcul 
superstiţiile, mi-am “ încer
cat norocul, în calitate de 
cetăţean solicitant la di
verse ghişee, intr-o zi de 
marţi. ■ •

Parcă special pentru a 
dezice superstiţia cu cele 
trei ceasuri rele, peste tot 
am găsit doar lucrători a- 
mabili. Şi trebuie precizat 
că intenţionat am evitat a- 
cele instituţii sau -servicii 
unde aş fi putut fi cunos
cută. Primul popas a fost 
la poşta din centrul Devei. 
Intenţionam să mă intere
sez cât costă expedierea u- 
nei scrisori într-o ţară stră
ină. Cum informaţia dorită 
am găsit-o afişată pe un 
mic panou, m-am mulţu
mit să observ preţ de câ
teva minute cum se desfă
şoară servirea oamenilor la 
ghişee. Totul se derula în 
linişte, fără aşteptări sau 
prelungiri inutile, fără 
nervi şi supărare. Deci, 
aşa cum este normal să. 
fie.

La R.A.G.C.L. am intrat 
în primul birou solicitând 
p  informaţie. Am fost în
drumată la serviciul care 
se ocupă de problema res
pectivă. Am fost întâmpi
nată cu amabilitate dar 
răspuns Ia întrebare n-am 
primit. Era vorba despre 
o decizie care ţinea âe 
competenţa conducerii, care 
la acea oră lipsea dih fir
mă. Oricum, persoanele cu 
care am stat de vorbă nu 

' puteau fi acuzate de lipsă 
de bunăvoinţă. Dimpotrivă.

Peste drum de firma deja 
amintită este o unitate 
CEC. Deşi la ghişeul de 
„informaţii" nu era nici 
o lucrătoare, m-am postat 
în faţa lui. Doream să văd 
dacă cineva observă acest 
lucru şi cât trebuie să aş
tept până atunci. După 
câteva secunde, de la un 
alt ghişeu mi s-a spus.

. „Poftiţi aici ! Ce doriţi?" 
„Vreau să ştiu ce se în
tâmplă cu carnetele de CEC 
făcute cu ani în urmă, cu 
care sg câştigau autotu
risme?". „în urma trage
rilor la sorţi, posesorii lor 
primesc 2 milioane de lei?" 
„Câştigătorii sunt anunţaţi 
acasă?" „Da". Iată, veşti 
bune pentru cei care mai 
deţin încă asemenea car
nete CEC, chiar dacă su
m a câştigată acum nu mâi 
ajunge pentru dobândirea 

unei maşini.
N-am căutat cu lumâna

rea aspecte negative. Pur 
şi simplu nu le-am întâlnit 
în acea zi, pentru că în 
realitate ele există. Nu de 
puţine ori ni le sesizează 
cititorii noştri. Nu este mai 
puţin adevărat şi că unele 
instituţii, cum ar fi -de 
pildă notariatele, sunt su
praaglomerate şi aţunc* 6 
firesc să apară iritarea u- 
nor persoane nevoite să 
aştepte ore în şi£ In ase
menea cazuri este de în
ţeles şi nervozitatea unor 
funcţionari. Fireşte ideal 
ar fi ca toate relaţiile între 
instituţii şi servicii cu pu
blicul să fie ca acelea pre
zentate la început. Da, aşa 

'  ar fi firesc. Dar câte '  lu
cruri- s-au aşezat - cu ade
vărat în perioada postde- 
cembristă? Şi câte lucruri 
sunt încă nefireşti ?!

VIORICA ROMAN

COMPARTIMENT DE CARDIOLOGIE LA 
SPITALUL DIN BAIA DE CRIŞ

drumurile atât de coşţisiIn prima zi a acestei 
luni,- la Spitalul din Baia 
de Criş a luat fiinţă un 
compartiment de cardiolo
gie cu condiţii dintre cele 
mai bune de spitalizare, sa
tisfăcând astfel cerinţele 
imperioase ale atâtor su
ferinzi de cord, din această 
zonă a  Apusenilor, în care 
trăiesc peste 70 000 de su
flete. Deci, sute şi sute de 
pacienţi vor putea evita

toare până la Deva. După 
cum ne relata dl dr. Con
stantin Blejan, directorul 
spitalului, medic primar de 
interne şi cardiologie, se 
fac eforturi, cu sprijinul 
Dîrecţţei sanitare judeţe
ne, pentru a găsi mijloace
le în vederea dotării cu 
aparatură de specialitate 
corespunzătoare (S. C.).

I . ___ CONCURSUL DIN
14 NOIEMBRIE 

1993
î 1. ACIREALE — COSENZA (pauză) X
I 2. ACIREALE — COSENZA (final) X
* In acest meci se poate conta pe un meci nul.
I 3. ANCONA — F. ANDRIA 1 X |
*- . Gazdele ar putea să-şi apropie victoria, însă An- |  
I drla este foarte incomodă în deplasare. J
î 4. BARI — BRESCIA (pauză) % J.y "/■.«.<■ A. V X |
|  5. BARI r -  BRESCIA (final) I X 2»
J Se întâlnesc două echipe angajate în lupta pentru I
I* promovare; elevii lui Mircea Lucescu pot smulge un J 

punct (cel puţin). I
* 6. LUCCHESE — PADOVA (pauză) X J
|  7. LUCCHESE -— PADOVA (final) -y X j
* Pronosticurile acestei partide converg către un-l

! MODENA — FIORENTINA X 2 |
j Liderul diviziei secunde ar putea să-şi apropie > 
* victoria pe terenul dm .Modena, atuurile fiind de par- |

Iţea lor. r . - y - - *
9. MONZA — VERONA 1 X I

Monza are nevoie mare de victorie şi poate ca în J 
I meciul cu Verona să o obţină. v ,
J 10. PALERMO — VENEZIA y X, J
| Meei specific Seriei B, adică... nedecis; .■ î
» 11. PESCAR A — ASCOLI (pauză) 4 X |
J 12. PESCARA — ASCOLI (final)' 1 X j
* Pescara va trebui să-şi apropie ambele puncte | 
I puse în joc (are şi handicapul unei penalizări de 3 * 
J puncte), altfel vor zăbovi mult în partea inferioară a | 

clasamentului. î
I  13. VICENZA — PISA 1 2 |
• Pisa a ' răm as o echipă foarte capricioasă şi în - , 
J drăznim  să spunem că, ducă nu va învinge, cu sigu-1 
|  ranţă, va pierde. J

Salvaji de polijişti
DoF prieteni din Miercurea 

Ciuc. Unul de 18, celălalt 
de 21 de ani. Lucrează la 
o firmă particulară specia
lizată în construcţii. Ii 
cheamă Florin Anghel şi 
Richard Mărtinaş.

Şi pleacă băieţii într-o 
seară la plimbare. Plimba
rea se transformă însă în- 
tr-un chiolhan. Nu prea 
ştiu ei cât beau, dar cam 
un litru de vodcă fiecare, 
pe puţin. In asemenea con
diţii, drumul de întoarcere 
este cam anevoios. Aşa 
că, din cartierul „Progre
sul4*, fură băieţii o maşină. 
O skodiţă. Văzând ei că-i 
mai uşor cu autoturismul 
decât pe propriile picioare, 
le revine cheful de plim
bare. Benzină este, aşa că 
pornesc către Călan. Con
duc pe rând, deşi permis

de conducere' nu are nu
mai unul.
. Ceea ce era firesc să se 
. întâmple, s*a petrecut la 
Batiz. Maşina este condusă 
cu „măiestrie44 într-un şanţ. 
de cel care are permis de 
conducere! încercările de a 
scoate autoturismul din şanţ 
sunt departe de reuşită. Prin 
zonă trece însă la acea 
oră din noapte şi un echi
paj al poliţiei care la sem
nele celor doi opreşte să 
vadă despre ce-i vorba. Pu
ţin le-a trebuit poliţiştilor 
să se dumirească cum stă 
treaba cu cei doi şi cu ma
şina din şanţ.

Acum vor trebui să plă
tească distracţia, fiind pa
sibili de o pedeapsă între 
1 şi 5 ani închisoare. Câte 
nu se puteau însă întâmpla 
dacă nu erau salvaţi de 
poliţie? (V.N.j
• « * • * • * • * • * «

Un traseu fără „pene“
Ş-a nimerit ca în dimi

neaţa documentării noastre, 
dispecer de serviciu în A- 
utogara Deva să fie dl 
Augustin Munteanu. După 
modul în care coordona 
plecările pe trasee ne-am 
dat seama că îşi face da
toria cu răspundere. Pe noi 
ne interesa în mod deosebit 
traseul Deva — Certej 
Hortool, unul dintre trase
e le '' grele pentru „Oora- 
trans". Oamenii trebuie'' şă 
ajungă la vreme la mină, 
la cariere, la preparaţie, la 
instituţii.

La ora 5,40 pleacă pri- 
enul autobuz. Aglomerat şi 
nu prea. La 7,05 următorul. 
Aglomeraţie mare. Se mai 
uită de buna comportare 
şi se merge pe putere. Mai

urât este că în dauna fe
meilor. De ce uităm să zi
cem „Poftiţi doamnă, după 
dumneavoastră ?“, Despre 
cedarea unui- loc pe scaun 
pentru o femeie, ce să mai 
vorbim... y,-.;.

Aglomeraţia dimineţii s-a 
domolit. In orele următoare 
— mai pleacă şase auto
buze spre Certej — Hon- 
dol.

— Şoferii Gheorghe Gli- 
gor, Viorel Păcuraru, Cor
nel Iordache, Ioan Ruje, 
care fac de obicei acest 
trâseu greu, respectă mer
sul conform graficului sta-., 
bilit — ne preciza dl Augus
tin Munteanu. Nu a fost 
nici ,o întârziere pe traseu, 
nici o pană.

Gh. I. NEGREA

\

 ̂■ 
\

f CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE JUNIORI 

î  DIVIZIA C7 ' 1I . /.Y' ' |
I Rezultatele etapei a Xll-a din 7 noiembrie : A.S.A. | 
7Aurul Brad — Minerul Anindasa 5—1; Minerul Cer-j 

' * tej — Minerul Ghelari 0—1; Dacia Orăştie — Jiul Pe-* 
1 trila 10—0; Minerul Bărbăteni — Min. Şt. Vulcan 0—3;* 
i  Haber Haţeg — C.F.R. Simeria 0—4; Cerna'Cristur —i 
I Mureşul Deva 0—3; Minerul Teliuc—  Metalul Crişcior] 
*6—2; Constructorul Hunedoara — Victoria ’90 Călan |

i3-1- . \
f clasamentul

Min. Şt. Vulcan 12 10 ■'-'T/y 1 69— 4 21*
A.S.A. Aurul Brad 12 9 e ' 3 56—13 181
Dacia Orăştie 12 8 :: 2 y : 3 36— 6 18 1
Mureşul Deva 12 8 ‘ ' 1 , 3 50—12 XT*
Constr. Huned. 12 7 1 4 28—25 15*
Victoria ’90 Călan 12 - 5 4 3 34—21 u i
Min. Ghelari 12 6 2 4 23—16 ui
Mineral Certej 12 6 : 2-v 4 . 25—25 14*
C.F.R. Simeria 12 6 - i : 5 36—25 13*
Min. Aninoasa 12 4 2 6 34—26 lftl
Min. Bărbăteni 12 4 27—29 9ÎMet. Crişcior 12 4 yi 7 22—60 «1
Haber Haţeg 12 4 0 8 20—48 8 IMin. Teliuc 12 3 1 , 8 v 14—36 7.4
Cerna Cristur 12 2 0 10 ,6—49 j 4j
Jiul Petrila ;• 12 , 2 1 9 8—102 34
Etapa viitoare din I# noiembrie: C.F.R. Simeria*

i 1r*r1; |

*— Cerna Cristur; Min. Şt. Vulcan — Haber Haţeg;1] 
] Jiul Petrila — Min. Bărbătem; Minerul Ghelari —] 
fDacia Orăştie; Minerul Aninoasa — Minerul Certej;! 
I Victoria ’90 Călan — A.S.A.' Aurul Brad; Minerul Te-* 
* liu c----Constr. Hunedoara; Metalul Crişcior — Mu-f
* reşul Deva. .

J. Echipa de juniori Mureşul Deva a fost penalizată] 
I cu 4 puncte pierzând meciul cu Minerul Certej cu 3—0 | 
f (pe teren a fost 0—12) şi Mureşul Deva — Dacia O-*
* răştie cu 0—3 (pe teren 3—1), întrucât jucătorii Stanca ţ  
*şi Bădoiu au avut cartonaşe galbene neachitate. * 
1 Meciul Jiul Petrila — Minerul Certej a fost omo-] 
jlogat cu 3—0 în favoarea echipei gazdă (pe teren a] 
(fost 2—4) întrucât echipa Min. Certej a folosit pe |
* jucătorii Lipovniciuc, David, Ciprian şi Cuceru Ale-* 

xandru care au avut cartonaşe galbene neachitate. |

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI 
HUNEDOARA

_ ORGANIZEAZĂ
Licitaţie pentru- execuţia obiectivului de 

investiţii:
•  ŞCOALA CU 24 SĂLI DE CLASA — 

BRÂD V
Forma licitaţiei: publică deschisă, fără 

precalificare.
Obiectul licitaţiei: executarea lucrărilor, 

de construcţii şi instalaţii pentru obiectivul # 
ŞCOALĂ CU 24 SĂLI DE CLASA — BRAD.

Ordonator principal de credite: Ministe
rul Învăţământului.

Investitor şi organizator; Inspectoratul 
Şcolar al judeţului Hunedoara, cu sediul în 
municipiul Deva, str G. Bariţiu, nr. 2, tele
fon 61 33 15;

Finanţator : Banca Română de Dezvolta
re Deva.

Termen limită de depunere a ofertelor:
— Ofertele se pot depune până la data 

de 26 noiembrie 1993, ora 14, Ia se-
. diul organizatorului.

Deschiderea licitaţiei.‘ data de 29 noiem
brie 1993, ora 10.

Documentele licitaţiei: se pot cumpăra de 
Ia sediul organizatorului, începând cu data de 
2 noiembrie 1993, contra sumei. de 100 000 
lei/exemplar. (8 4 9 )

S.C. „PROSERVICE" S.A. 
BAIA-MARE

str. V, Lucaciu, nr. 162, tel. 099/417113, 
fax 099/416755 v

Livrează din stoc la preţuri avantajoase ;
— GATER, diam. 800 mm cu 15 pânze
— MAŞINA UNIVERSALA PENTRU 

TÂ M PLA RI (6 operaţii). (833)

L I C I T A Ţ I E
CONSILIUL MUNICIPIULUI DEVA ?

JUD. HUNEDOARA. Piaţa Unirii) nr. 4, tel. 6134351

Organizează licitaţie publică în vederea în chirie 
şi concesionării terenurilor pentru construcţii, situatei 
în intravilanul municipiului Deva, pentru realizarea I  
obiectivelor prevăzute în documentaţii de urbanism,? 
aprobate in condiţiile Legii 50/1991, art. 10—JS, astfel:( 

#  l._ AMPLASAMENT situat în spatele Complexului? 
comercial, str. Mărăşti (Gojdu), pentru extinderea bru I 
tăriei existentă cu spaţii de vânzare produse panifi
caţie^ şi depozitare, in suprafaţă de 60 mp. Taxa a» 
nuală minimă de concesionare este 3 000 lei/mp/an. 
Amplasament aprobat cu Hotărârea nr. 57/1993 *
Consiliului Local. ,• , v

9  2. AMPLASAMENT situat în zona gării Deva, 
pentru o staţie aşteptare, autobuze^ cuplată Cu spaţii, 
comerciale in suprafaţă de 45 mp, Taxa anuală mi
nimă de concesionare este de 20 000 lei/mp/an. Ampla 
sament aprobat cu Hotărârea nr. 70/1993 a Consiliului 
Local. ' ■ ■...

# 3 .  AMPLASAMENT situat intre bl: 23, 30, IC 
zona, străzii Minerului —- Cioclovina — Scărişoara pen
tru 4 garaje, a 20 mp/garaj. Ta^a anuală mhiimă de- 
concesionare 600 lei/mp/an. Amplasament aprobat cu 
Hotărârea nr. 39/1993 a Consiliului Local.

9  4. AMPLASAMENT situat in zona Complexu
lui comercial, str. M. Kogălniceanu (cartier Gojdu), pe- 
trotuarul lat din faţa acestuia, pentru^ 4 chioşcuri a  
10 mp/chioşc. Taxa anuală minimă de concesionare 
este de 1 0  000 lei/mp/an. Amplasament aprobat c u ! 
Hotărârea nr. 47/1993 a Consiliului Local.

9  5. AMPLASAMENT situat in zona Progresului, 
între bl. P  2 şi P 3 pentru 2 garaje a 24 mp/garaj. 
Taxa lunară minimă de închiriere este 100 lei/mp/ 
lună. Amplasament aprobai cu Hotărârea nr. 64/1993 
a Consiliului Local,

Ofertele se depun până la data de 29. XI. 1993, 
ora 15, la sediul Consiliului Local.

Documentaţiile licitaţiei se vor ridica contra cost { 
de la sediul I.P.fi. — S.A. Deva, Piaţa Victoriei, nir.
2, începând cu data de 10. XI. 1993.

Garanţia şi taxa de participare la licitaţie sunt 
obligatorii şi vor fi prima egală cu taxa anuală de 
concesionare pe suprafaţa amplasamentului, cea de-a 
doua de 5000 lei şi se va depune la casieria Consiliu- 
ului local până- la data de 29. XI. 1993. > ,

Deoarece pentru poziţiile T, 2, 3 s-au făcut chel
tuieli în avans pentru proiectare, cei ce-şi vor adju- î 
deca la licitaţie amplasamentele respective, vor a-1 
chita contravaloarea documentaţiilor elaborate. . S 

Pentru punctele 3 şi 5 vor putea participa la li- I 
citaţie numai persoane care au domiciliul în zonă şl I 
posedă un autoturism înmatriculat, ţ

Licitaţia va avea loc la data de 30. XI. 1993, ora * 
9, la sediul Consiliului Municipal, sala mare.; I

Durata de concesionare a tere -rilor este de 25 J 
ani pentru poziţiile 1, 2 şi 3, de 5 a*rî pent u poziţia 4 |

i

şi de 1 an pentru poziţia 5. (861)



VÂNZ ARI* 
CUMPĂRĂRI

2
2.

•  Vând apartam ent 
cam ere, bloc K 2, et.
TeL 627100.

•  Vând Mercedes 190 E,
fabricaţie 1985, motor nou, 
sta te  ireproşabilă. «Mioare 
albă. F iat Crem a Turbo 
Diesel, fabricaţie 1987. T a . 
611430. (1060*48)

•  Vând televizor Philips 
color, stereo, telecom andă, 
ladă frigorifică 300 1, con
gelator 6 sertare, videpre- 
corder frigider Arctic, insta
la ţie  ultraviolete Sauna, 
t a .  612463.

•  Vând autocam ion 8
tone ţ i  rem orcă 7 tone, Blr- 
său, 28. (1060770)

•  Vând m ulticar 3 tone,
m aşină Peugeot, m otor 10 
kW. Ilia, teL 142. (1060786)

• ' Vând m otor Dacia .1300 
In funcţiune şi teren ara
bil. TeL 625191. (1060618)

•  Vând urgent şi con
venabil cruce m are m ar
m ură. model unicat, vizi
b ilă, str. Emincscu, nr. 106. 
TeL 617075. (1060820)

•  Cumpăr Dacia break 
U ngaria sau O ltcit 1901— 
1993. TeL 641133. (1060824)

•  Vând câine Ciobănesc 
germ an, vârsta 9 lu n i In 
form aţii Deva, tei. 626422.

(1060825)
•  Vând şură eu. grajduri

dem otabile din lem n ţ i  ţi
g lă. Tel. 651225 Brad. după 
«r» 16. $060832)

•  Vând apartam ent con
fo rt I, 3 camere, decoman
date, zona stadion Hune
doara. Tei. 717752. (4060833)

•  Vând cazan încălzire 
cen trală (cărbune), perfectă 
funcţionare, aragaz electric 
(trifazic) 3 ochiuri, frigider

Arctic, sobă m otorină (Ger
m ania), Deva, teL 613168, 
după ora 16. (1080834)

•  Vând Peugeot J. *
Transporter/1080, neînma
triculat, 1800 DM. Tel. 
655087. (1080843)

•  Vând convenabil scurtă 
nu trie  neagră, nouă. TeL 
661499. orele 7—15. (1060838)

•  Vând Deck GX F 71.
Tel. 096/733105, după ora 
17. (1080840)

•  Vând dozator băuturi 
răcoritoare nou. R elaţii 
la  teL 730532. apartam ent 3 
cam ere Călan. (1060841)

•  Benelux facilitează vize
pentru cum părare autove
hicule toate tipu rile  din 
Olanda. Tel. 611360. Intre 
9—16. (1080950

•  Vând casă cu gră
dină la Cozia. TeL 627909, 
după ora 16. (1060959)

•  Vând apartam ent 2—3 
cam ere .zona auto-mota. 
Tel. 720681, după ora 20.

(922322)
6  Vând Dacia 1310 TLX 

Ungaria, 1988, 50000 km. 
Hunedoara, V. Babcş 4, 
teL 724364. (922327)

«  Vând BMW avariat, 
inform aţii teL 712229, între 
orele 16—18, (922328)
. •  'V ând Opel K adett 1,3 
pentru piese schimb. TeL 
716435. '  (922329)

•  Cum păr mărci. Tele
foane 614809. 625433.

(1060789)
■ 0  Vând apartam ent 2 

cam ere. Deva. str. Scărişoa
ra. bL 34. eL 3; ap. 16.

- , (1060830)
•  .Vând sfeclă fu rajeri.

Şoimuş, nr. 355 (şoseaua 
Bradului). (1060804)

•  Vând chioşc din alu
m iniu. nou, fabricat ta  
Craiova, suprafaţa 18 mp. 
p re ţ 11000 DM Vând ge
nerator curent Honda, pu
tere  1000 W. p re ţ 1500 DM. 
Inform aţii teL 626076.

(1060759)

S .C  M A G IK A  —  IM PEX S .R .L . B R A ŞO V

P R O G R A M U L  PLA ŢILO R IN  C A D R U L  
SIST EM U L U I D E  ÎN TR A JU TO R A R E

. •  joi, 11 noiembrie, chitanţele nr, 3562 —
3627.

•  vineri, 12 noiembrie — chitanţele nr, 
3828—3694.

Precizăm c i  circuitul nostru de întrajuto
rare asiguri câştiguri de 8 ori suma depusă.

Depunerea minimă — 10000 lei. Plata 
după 3 luni. '*■ t

Plăţile se efectuează 
din Haţeg.

la Hanul „Bucura”

SOCIETATEA COMERCIALA „CRIŞUL" S A  
BRAD

Str. Republicii, nr. 14 
Organizează licitaţie pe data de 25 noiem 

brie 1993, ora 8, Ia sed td  societăţii, pentru ad
ministrarea in  locaţie de gestiune a unităţii gră
dina de vară, terasă şi bar din cadrul Restauran
tului „Crişul" Brad. -

Ofertele se depun la secretariatul societăţii, 
iar taxa de participare de 10 000 lei şi garanţia 
de participare de 300 000 lei se vor depune- la 
casieria societăţii până la 22. XL 1993, ora 10.

Documentaţia pentru licitaţie şi relaţii su
plim entare la sediul societăţii. -— telefon 651250.

- Licitaţia se organizează în conformitate cu 
prevederile H.G. 1228/1990 si a H.G. 140/1991. \

(860) \

PIERDERI

6  Pierdut în data de 3 
noiem brie 1993, In piaţa 
agroalim entară Deva, o a- 
gendă tip  portm oneu de 
dam ă. G ăsitorului foarte- 
bonă recompensă. TeL 
62395S.

DIVERSE

•  Solicit Îm prum ut 3000
DM cu acte p rin  notariat. 
Tei. 628582. (1060959)

ÎNCHIRIERI^

•  Caut garsonieră pentru
Înch iria t TeL 615002, 
618258. (1050811)

•  O fer spre închiriere a- 
partam ent două camere, 
parter, la  stradă. Inform a
ţii Livezilor, 26, Deva.

(1060952)

OfEHTE DE 
SERVICII

•  Electroservice Deva a 
redeschis atelieru l de tlnl- 
ehigerie ţ i  m ecanică din 
curtea morii (Plevnel, 14).

(1060828)

•  F irm ă de com erţ 
en-gros angajează re
prezentant perm anent
(studii superioare) tn  • 
Deva, autobiografie, fo
tografie. telefon, auto
turism  la: Bucureşti 2, 
CP 39—19. (1060611)

g  Pensionar văduv caut 
fem eie pentru m enaj. Min
tia , 72, tonei Com ea. »

(1060812)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb casă particu
la ră  din str. Florilor, nr. 8, 
Baia de Criş, teL 142, cu 
Deva — apartam ent două 
cam ere. (1060813)

•  Schim b apartam ent 3 
cam ere, u ltracentral, Deva, 
cu apartam ent două camere 
plus garsonieră. TeL 625325.

(1080963)

COMEMORAU

•  Astăzi, 11 noiem brie 
4993, se îm plinesc tre i ani 
de îâ  dispariţia d in  viaţă 
a  celei care a  fost

CU3NA MANOIU 
îl rog mereu pe bunul 

Dumnezeu să te odihnească 
în pace. Saţul (1060792)

DECESE

•  Cu adâncă durere 
fo suflet soţia M aria, 
nora V ictoria ţ i  ne
poţii Rareş ţ i  C ătălina 
anunţă încetarea din 
v iaţă a  iubitului lo r 
soţ, socru ţ i  bunic 

LAUXENŢIU RUT 
înm orm ântarea are loc 
joi, 11 noiembrie, ora 
13, de la  Casa Mor
tuară  Deva. (1060847)

•  Suntem  alătu ri de 
fam ilia Îndurerată T ri- 
pon la  dispariţia pre
m atură. la  num ai 26 
de ani. a  fiului lo r ' 

NELU
Dumnezeu să-l odih

nească In pace! N aţii 
Nicu ţ i  Ica. (1060842)

. •  Mama T reja, fra ţii 
Traian, Petru, Victoria 
şi Ileana anunţă cu a- 
dâncă durere încetarea, 
din  v iaţă a  celui care 
a  fost ■ ■

W JT L A B R E N P J 
(1060970)

1 !
SOCIETATE COMERCIALĂ ÎN  UCHIDARE !

• I
Vinde avantajos: ■ 2

•  autofrigorifică JSavlemM 7 to;

•  m ulticar 1,5 to;

6 . baracă dublă 11/4 m;

•  vane fade 180 cm;

•  cântar electronic;
O ambalaje răcoritoare;
6-  butoaie motorină;
•  marină sifon. I...... -_vV.,,. . . ..... ... ...... y;

Informaţii la telefoanele: 627558; 614145; J 
613021. (1960529) j

— ,--------------------------------------------------------------1

Ita

I 

I■ %-

I
................. ......... .....

! c o o p e r a t iv a  m e ş t e ş u g ă r e a s c a  1

|  „DRUM NOU" HUNEDOARA I

I Cu sediul In Hunedoara, strada Libertăţii, I 
» n r .8 . ' !

J Vinde prin LICITAŢIE pubUcă |

I •  Camionetă TV 14 A C

I Licitaţia se va desfăşura in data de 18 no-1 
|  iem brie 1993. -

In cazul în care activul nu se adjudecă In j 
I prima fază se organizează LICITAŢIE — faza I 
I a 2-a, ln  data de 25 noiembrie 1993. Informaţii j 
I la telefon : 716193. ; (1060533) 1

£M

S G .  E B E N -E Z JE R  L t d .
R E Ş IŢ A  ROM AN1A

Itr- registru comercial J/1082/92 
cod fiscal 3471711 

PIAŢA 1 DECEMBRIE 1918 n r? t 
telefon 096-416109 fax 096-410782

MAGAZINUL DE MOBILA DEVA '
Vă invită la EXPO-MOBILA efin zona găru 

C.F.R. (fostă depozit de ape m inerale), unde v i  
puteţi cumpăra ta pretori ce sfidează concu
renţa urm ătoarele: biblioteci, sufragerii, holuri, 
m ese bar (4 tipuri), tabureţi, colţare. (1060530)

CORPUL GARDIENILOR PUBLICI 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 261 

1993, începând cu 1 decembrie 1993, se înfiin 
ţează Corpul gardienilor publici sub autoritatea 
Consiliului judeţean, care asiguri pe bază de 
contract de serviciu para ta agenţii economici
cu capital de stat sau privat, instituţii ş i aso
ciaţii de m ice natură.

fa  vederea organizării Corpului gardienilor 
publici în teritoriu, se pot depune, in  scris, op
ţiuni pentru încheierea contractelor de servicii 
Ia Consiliul judeţean Hunedoara, str. 1 Decem
brie, nr. 35, camera nr. 8.

Informaţii se pot obţine ta teL: 611350, 
611450, in t. 241,251.

S.C. 1NFOMIN S A . DEVA ţ
Organizează, începând cu' data de 15 noian- ţ 

brie 1993, cursuri de iniţiere in utilizarea cal- ţ 
calatoarelor IBM-PG. ţ

Dhrata cursului este de 5 săptămâni. i
R elaţii se  pot obţine ta telefon 613915. • ■

(1060517)
- ■ . : ; iii :■

S.C. J5IGMA —  M OLOP S jCJS.
Organizează în  Deva, începând «fin 6 

cembrie 1993.
■ O Curs de formare analişti — 

tori asistenţi pe microcalculatoare compatibile 
IBM—PC.

Durata cnrsuhii este de 10 săptămâni, tar 
absolvenţilor li se asigură diplome. înscrierea şi 
inform aţii ta sediu] firm ei: str. A. fancu, b l 
H 1, sc. E, parter. teL 814888, 61266L (1060524)

S.C. NAGI * ZSOK 
— EXPORT 

Anunţi:
Odată cu finalizarea întregii investiţii, Sa - 1  

cietatca Comercială NAGI 6 ZSOK pune ta dis
poziţie următoarele posturi:

•  marketing —  management 2 locuri
O contabil 1 lo t)
t  creaţie 1' toc J
•  tapiţeri 2 locuri)
•  tricotaje manuale 10 locuri \
•  croitori (serie ri comandă) 190 locuri ţ
Relaţii ta tel. 616190. Fax: 616109. (1060531) \

......’ ţ

*S.C. „SANSERE" SÂNT ANDREI S.A.
str. Aeroport, nr. 1 r  (

Vinde prin licitaţie pui» li că to data de 2 2 1  

noiembrie 1993, ora 10
•  2 camere de refrigerare, cu o  capaci

tate de 8 mc, «fin dotare, ta sediu! uai- 
tăţii, str. Aeroport, nr. 1.

înscrierile se fac la sediul unităţii, până ta 
data de 19 noiembrie 1993, ora 15.

Inform aţii suplimentare ta sediul unităţii 
sau la telefon 621052.

S.C. „SANSERE" SANTANDREI S.A.
Comunică intenţia de creştere a adaosului 

comercial. < n .* i
— - ■ ■ ............- mdj-------------  - - ■

COOPERATIVA „SILVANA" DEVA
Scoate la licitaţie următoarele u tilaje:
•  autofurgonetă TV 1 4 Fî
•  autocarosată 5 to  cu macara; :

■■ •  motor cu cutie de viteză.
Utilajele pot f l văzute ta secţiile coopera

tivei, Iar licitaţia va avea loc to  data de 23 no
iembrie 1993, ora 11, ta sediul cooperativei.

Ziar editat de S.C. ..CUVÂNTUL LIREI’" S A. DEVA J'20/618/1991. Cont 30 70 50 601 B.G. Deva, 2700. str. I Decembrie. 35, îud Hunedoara. 
Telefoane 611275 612157. 61.1269 6̂ 25904 (ax 618061 Consiliul de adm inistrare: Dumitra Gheonea — preşedinte. Minei Rodea, Vlrgil
Crişan, Tiberiu Istrate, Nicolae Târcob — adm-ni-'traţori întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestora

îiparul executat la S.C. ^OLIDAVA* &A. DEVA , -  '— .................
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