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•  Se extinde racordul 
la gaz metan. Cu ex
cepţia' apartamentelor din

: blocurile- :racofdate', la 
gaz metan (peste 2000) şi 
a celor 126 de gospodă
rii din străzile Florilor, 
Progresul, I.L. Caragia- 
le şi Carpaţi, 'se va in
troduc® gazul tfietem la 
încă 250 de case situate, 
pe aleile Moria, ■ Orizon
tului, -Victor: Batieş,' Obo
rului, Tineretului. '.Lu
crarea a fost contractată1 
.CU o societate. particula
ră din Deva, avansul 
fiind .adiltii“ — spunea 
dl Ioan Ajjjâehe, de ■ la 
compartlmeutuf de gos- 
pcidărie .comunală şi. lo- 

-catWă al> jprieiiriej.
•  Grafice ş-au tntoe- 

mi(. Mal trebuie res-

RADIOG RAFII CITADINE

Haţeg în miezul verii
jpecţatc. A avansat cât 
de cât, noua construc
ţie centrală, care va 
găzdui consiliul local şi 
câteva: imporţatţte instl- 

r tuţiî . ale Oraşului. Pe 
lângă- cele 143-. milioane 
de lei „înghiţiţi" în a- 
cast an de lucrările pe 
etape, ar mai trebui 200 
de' milioane de' Iei pen- 

, tru finalizarea obiectivu
lui conform gfttflpufui. 
„Tac uh apel <$tre Cbn-

k  siMyl -judeţeaps uare ne-a 
promis ajutor din recti- 

JŞe^ri bugetare - ţ?  spu- 
• ,~.nea dl vioeprţrnhr I.

Gabroveanu. Dar şi că
tre beneficiari — res
pectiv Banca de Dezvol
tare, C.E.C., Credit Bank, 
firma de asigurări „Uni
ta" — să contribuie fie
care cu cota parte, con-

- form ceţor stabilite". .
; ' - « Gânduri şi intenţii

butuţ sunt, dar fără 
bani.-‘ Artera ' principa
lă de circulaţie, drumu-

1 rile . oraşului sunt dis
trase din cauza intensi
tăţii traficului rutier. în-

- tdtiţia primăriei era să 
realizeze, eu sprijinul 
Consiliului judeţean şi

' ai Direcţiei judeţene de

Drumuri R.A., centura i 
de circulaţie Deva • J 
Petroşani şi podul peste i 
râul Galbena. Nu s-a |  
făcut însă nimic din |
cauza lipsei de fonduri. I 
„Vom începe plombarea » 
zonelor mai afectate, că I 
alte posibilităţi nu a- ! 
vem“ (dl Gabroveanu). |
-1 •  Pentru aspectul ci- J 

■ vlllzat al cartierelor şi |  
străzilor. Odată cu t lua- » 
rea în locaţie da gestiu- ! 
ne, începând cu 1 iulie |  
a.0 ., a gospodăririi ora- { 
■şului, se speră - într-o I 
îmbunătăţire radicală a % 
acesteia. Se ocupă d® I 
această activitate dl *
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(Continuare în pag. a 2-a) I

Demografie şi semnificaţii
S-au prelucrat şi valo

rificat în Informaţi! .uti
le pentru actele deci
zionale datele . statisti
ce referitoare la popu
laţia judeţului pe anul
1993. Interesante sem-

! nificaţii se pot desprin
de din datele respecti
ve. Mai întâi cu refe
rire la sporul natural al 
populaţiei; .

S-au născut în 1993
în judeţ 5 912 copii, 51,4 
la sută băieţi şi 48,6 la 
sută fete. Este posibil 
deci ca pentru nunţile 
anilor 2010, 2015 să „im
portăm" fete din alte
judeţe ?

Poate este interesant 
de ştiut care sunt cele 
măi fertila luni din an 
In privinţa naşterilor? A* 
eestea sunt lunile iunie 
şi august In schimb, cele 
mai. „sărace" sunt luni
le ianuarie şi februarie. 
Dacă dăm calendarul îna
poi cu 9 luni, ajungem 
la concluzia că lunile cu 
cea mai bogată activita
te... creatoare au fost 
lunile noiembrie şi de
cembrie. La vremea a- 
ceea; tulburelul ■> începea, 
să se; riume'ască vin, dar 
nu tragem din aceasta 
rtlci o semnificaţie. Dacă 
dumneavoastră doriţi să 
extrageţi semnificaţii din 
lunile săraoe în naşteri, 
dăţi calendarul înapoi J?i 
desprindeţi-le pe pro
pria răspundere. >;
. 14 Ia sută din născuţii 
anului trecut au rezul
tat din afara căsătoriei, 
ceea; ce parcă ne-ar du

ce cu gândul - la mul
tele şi grelele probleme 
sociale cu care se con
fruntă tinerii ce se în
cumetă să întemeieze o 
familie ; mal cu seamă 
dacă avem în vedere şi 
alte date statistice: 37
la sută din mamele care 
au născut copii în afara 
căsătoriei au vârsta sub 
20 de ani, iar 63 la sută 
— sub 25 de ani. Aten
ţie, domnilor guver
nanţi! Sunt adevăruri pe 
care se clădeşte viitorul 
naţiunii, nu-1 amanetaţi 
printr-o proastă gestio
nare a resurselor mate
riale ale; societăţii.

Alte date despre ma
me : vârsta medie a ce
lor aflate la prima naş
tere 22,0 .arii, eeea «a, 
privind prin prisma zes
trei native de sănătate 
a feţilor, nu poate de
cât să bucure. -

Mamele în vârstă 
peste 35 de ani au năs
cut preponderent, fetiţe. 
J2ele sub 35 de ani «•- bă
ieţi. . Semnificaţiile ă» 
cestor „coincidenţe" 
lăsăm pe seama im 
cilor. Dacă vreun 
cialist. doreşte să la «K̂  
plice şi altora, îl 
teptăm.

Dispunem, de date flj 
referitor la alte eîflmen^ 
te definitorii pentru j 
sporul natural demograf 
fie, dar nu vrem 
întristăm pe cititor a< 
cu ele. Poate cu alt -pri
lej

ION CIOCIEI

— Iubito, eredo-mă, toată noaptea 
tmtea să stau şi să te privesc doar **

— Vezi. tocmai asta mă intrigă/

Gâlceava de la Cluj-Napoca
Povestea este, proba

bil, cunoscută., de mulţi 
oameni, dar o ,relatăm şi 
noi*, pentru cititorii zia
rului /.Cuvântul liber". 
Iată despre ce ©te vor
ba : Muzeul Naţional al 
Transilvaniei' din Cluj- 
Napoca, -. bazându-se pe 
argumente puternice, 
ştiinţifice, ; intenţionează 
să' efectueze1 nişte săpă
turi. arheologice în cen
trul oraşului, unde — se 
ştie eu certitudine — a 
fost un puternic eastru 
roman. Se aşteaptă găsi
rea unor obiecte care să 
ateste existenţa în aceas
tă vatră a poporului ro
mân, a unor noi vestigii 
care să dovedească con
tinuitatea, locuirii acestui 
teritoriu şi să argumen

teze, că, alunei, când au 
venit migratorii . locuri-, 

au erau puştii .:
. cum susţin anumite for

ţe ostile , României. .
Treaba este cât se poa

te de firească. O instilu 
ţie cum este un „ muzeu 
poate efectua săpături, 
mai ales că instituţia ţie 
profil din oraşul de pe 
Someş avea avizul co
misiei naţionale, de spe
cialitate. In fine, s-au 
găsit şi ceva fonduri şi 
s-a purces la organizarea 
şantierului arheologie. 
Iată însă câ au aflat de 
treabă liderii U.D.M.R., 
care au sărit la mare

t TRAIAN BONDOR
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•  Pentru iubitorii de ani
male, tânărul medic Marius 
Nedelcu a deschis o unitate în 
care se efectuează tratamente 
medicale şi chirurgicale, vac
cinări. Cabinetul medical ve
terinar se află îii Deva, vizavi 
de halele centrale (piaţă), str. 
Ioan CorVin, nf. ' 2 A, telefon 
617085. (T. I.),

•  Non, modern, la „Cora- 
trans". De câteva, zile, în Auto
gara din Deva, procesul de 
modernizare ia proporţii. Un 
nou sistem de .eliberare a bile
telor este pus la îndemâna călă

torilor. Pe calculator, La eeie 
trei case de vânzare a biletelor, 
călătorii sunt serviţi prompt, 
corect. Inclusiv sunt informaţi 
la ce oră pleacă, ta ce oră so
sesc la destinaţie. Şi ce] mai 
ifnportant lucru care' ne supă
ra'pe toţii cozile.: Au dispărut. 
Calculatoarele fac ordine... (GH. 

-i. n.). i;;-/;::

• Concesionări de terenuri.
La sediul Consiliului local Zafli 
s-a organizat o licitaţie pentru 
concesionarea a două terenuri 
în vederea construirii a două 
locuinţe proprietate personală şi 
a unui complex comercial. O- 
fertele propuse pentru adjude
care — la locuinţe —'au fost 
între 50 şi 52 lei/mp/aii, Pentru

Desen do CONSTANTIN „GAVBILA
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complexul comercial, n-au fost
oferte. (E. -S.)

• Gaz metan la Brănişea.
Tânărul primar al comunei 
Brănişea, dl Corual Gh. Corneâ- 
nu, arc încă un motiv să fie 
mulţumit şi bucuros: a fost 
aprobată introducerea gazului 
metâir în satul de reşedinţă al 
comunei şi în Boz. Iată că stră
daniile sale tenace au fost în
cununate de succes.’ (TR, B->.

•  De două ori păgubos. Ni- 
cuşor Rus, dih Petros, comuna 
Pui, a jucat la aparatele In
stalate la cafe-barul din locali
tate o importantă sumă de 
bani — 120 000 lei — într-b sin
gură seară. Ce s-a gândit el? 
Să-şi recupereze banii; In acest

scop, într-o noapte, împreună 
cu Alexandru Scripei, din Valea 
Lupului, au pătruns prin efrac
ţie în Unitate, şi au „umflat" 
600 000 lei. Bineînţeles că au 
fost „înhăţaţi" în scurt timp de 
poliţia din, Pui, (TR. B,),

•  Cine-i păgubaşul? Per
soana care a călătorit marţi, 26 
iulie a.e., cu Rapidul 22, pe 
ruta Arad—Deva —, persoană 
căreia i s-a furat un rădioca- 
setofon, este rugată să se pre
zinte la Poliţia T.F. De vă pen - 
tru a-şi recupera obiectul. Făp
taşii sunt doi minori. (O. P.).

ÎN ATENŢIA 
VIITORILOR 1 

ŞOFERI
Venind în întftâipinarca 

cerinţelor" şoferilor ama
tori sau profesionişti, pre
cum7 şi a celor ce dpresc 
să-şi însuşească această 
meserie, librăria S, C. 
„Garant" SRL din Deva 
pune la dispoziţia celor 
interesaţi două noi apa
riţii editoriale. Una din
tre acestea —- „însuşirea 
şi aplicarea regulamentu
lui de circulaţie", de prof. 
Cosma Vaier şi col. (r) 
Durlut Constantin — cu
prinde 10 lecţii, 10 tabe
le, precum şi 8 chestiona
re referitoare la circula
ţia rutieră, acestea fiind 
structurate pe legislaţia în 
vigoare. Cartea oferă 
material Complet pentru 
autoverificşrea, cunoştinţe
lor în domeniul circula
ţiei rutiere.

De asemenea, pi in gri
ja cunoscutei Şcoli de 
şoferi amatori „Iliora" S.A. 
din Bucureşti, a fost edi
tat un volum cuprinzând 
28 de chestionare, redând 
şi • răspunsurile- corecte, 
foarte utile şi necesare ce
lor ce aspiră să devină 
posesori a], permisului de 
conducere, (N. T.).
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«, Au trecut -208 zile 
’ din an, au mai ră

mas 157.
•  Sărbătoarea Naţio

nală a Republicii 
Peru ;

•  1854, S-a născut Vic
tor Babeş, savant 
român de renume 
mondiai, unul din 
fondatorii microbio- 
logiei moderne (m.

; 1926)..
•  1932. S-a născut Ioan 

Şerb, folclorist ro
mân, autor al mai 
multor culegeri de 
folclor din Transil
vania. ‘
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Prin programai de dez
voltare (UNAP) şi Comi
sia Economică pentru 
Europa (UMECE), Naţiu
nile Unite sprijină rea
lizarea de zone de de
monstraţie a oportunită
ţii tehnice, come reia ie,
economice şî instituţionale 
a implementării strategii
lor de eficienţă energeti
că. Prin asemenea. ro

şi gestiuna a energiei tn 
reţelele secundare, ame
liorarea eficienţei energe
tice şi sistem local de 
cogenerare la S.C. „Avi
cola" Deva, bloc de lo
cuinţe cu consumuri . e- 
nergetice reduse, sistem de 
iluminat public utilizând 
tehnologii noi. Specialiştii 
din echipă, având in ve
dere tematica lucrărilor,

R.A.G.C.L. DEVA COLABOREAZĂ CU O.N.U,

- ne se urmăreşte demonstra-:
' rea, la scara unui oraş,
. a efectului combinat ^tl 
'tehnologiilor eficiente c- 

ţ’%%ergetie, al politicii de pre- 
-Sţtef. â energiei, structurii 

f ferifâre favorabile, ser-r 
f  vfeUJor âe consultanţă^ 

campaniilor de informare,
»• măsurătorii or, mohltoriză- 
' KV'şl controhilui, măsu-
- rării schimbărilor in ni- 
,* veftrt • poluârîr, bilanţuri-

. lor energetice, scutirii
- ite tarxe. donaţii, întpru-
- • rhuturi garantate guver- 
5 namentat, asistenţă teh

nică internaţională şi
: V programe de dezvoltare 
ţv comercială.' Evident, sco

pul aefiâftfi este* aceia de- 
a multiplica rezultatele 
favorabile.

Activitatea în cadrul 
C.E.E./O.N.U. în acest do
meniu a început în anul 
1991, ' I a prezent fiind 
propuse 27 de amplasa- 
rbHuV.e pentru zone de de
monstraţie în 15 ţări. 
-Foarte important de 

menţionat este faptul că 
ţara noastră participă ia 
aceste, acţiuni eu zona 
fie eficienţă energetică 
(UDEE) Deva, coordonarea 
lucrărilor realizându-se 
prin Ministerul Industrie» 
şi Regiei Autonome de 
Electricitate.

Din echipa locală, pen
tru coordonarea lucrărilor 
la proiectul ZDEE, din

■ partea R.A.G.C.L. Deva a 
fost desemnat să facă pan
te dl ing. Nieolae Arde
lean, director tehnic Iată 
câteva dig obiectivele es* 
scnţiale ale proiectului ce 
se va derula: creşterea e- 
ficienţei energetice a sis
temelor de distribuţie a 
energiei termice «— op
timizarea funcţionării «- 
chipamentelor de măsură

'domeniu te care colabo
rează strâns e« reprezen
tanţi ai ICEMENFJRG, vor 
asigura furnizarea şi *o- 
lectarea datelor necesare 
pentru documentare pe Sta
ză de măsurători, Tot
odată, JLAfiSţyu,- Deva va 
întreprinde toate demer
surile în scopul obţinerii 
surselor financiare de dez
voltare pentru realizare* o- 
biectivelor ia care vai-fi 
beneficiar direct eu solu
ţiile la care studiile de 
favorainiitate- vor pe* 
zenta concluzii, cu aplica
bilitate practică.

Potrivit protocolului în
cheiat recent, se are in 
vedere ca 1CEMENERG să 
introducă în planurile pro
prii de lucru, finanţate 
de către RENEL sau de 
Ministerul Cercetării şi 
Tehnologiei, a unor lu
crări care să pauc^şărse- 
tapele de dftborârer a 'sţă  
diilor de f^zaibilltate ă 6- 
biectivgîor propusa, ca ce 
au drept flifelţtate: eonr- 
servarea energiei şj a 
mediului, fee notat că 
Naţiunile „ Unite sprijină 
aceste activităţi pentru pe
rioada următoare pe timp 
de trei ani, existând a- 
corduî pentru încă o fa
ză ulterioară în cazul ab
ţineri; de rezultate-- favo
rabile în prima fază. Spe
răm ca această colaborare 
I n t r e  ICEMENERG, 
R.A.G.C.L. Deva şi O.MU. 
să se soldeze cu realizări 
cât mai bune în folosul 
locuitorilor municipiului 
nostru, al economisirii re
surselor energetice, al Op
timizării consumurilor fi 
costurilor energiei termi
ce, precum şi ai reduce
rii poluării te  —

NICOLAE fffiCOf

UPBA  # E
L ş g w r A T E f f

lu  or«fif:Orăftie
tă două reguli arare a3  
mai au apficaţie şl teta- 
me : regula bunului simţ 
şi regula de trej simplă. 
In regimul trecut, care 
sperăm să apună pentrur 
totdeauna, mai existau şi 
unele legi care erau bune, 
azi se pare că nu mai au 
valabilitate, cum a fost 
legea prin care organala 
abilitate aveau obligaţia 
să răspundă Ia s*>sî«irg» 
cetăţeanului într-un ara*, 
mit termen .

La Orăştie se execută 
o literare tfe «*re anvergu
ră Ia aere Primăria ora- 
şuluj nu se implică. Ba, 
mai mult, este anunţată
neîiBplîearea prîft foaîâ
irxi'ccmativă a  Primăriei, 
De asemenea, nu se im
plică. Prefectura şi Gu
vernul. Este vorba de In
troducerea gazului motan 
la casele paatieailare, mo
tivul fiind că lucrarea iau 
este nouă, ea fiind o eon- 
tinuare a anilor anteriori. 
Ia ţară, în unele local»- 
tăţi, statul at subvenţionat 
această lucra*®, chiar şi 
te unele sate din. Jarul 
Grăştiei. Peatrn inţrcjda-
oerea gazului s-an înfiinţat 
comitete de stradă, care 
încasează bani fără nici 
ua statut, nu se Ştie cât, 
nu exista nicj o formă de 
copt rol, mei o logică, de
oarece : a) Pentru o casă 
cu ' patru . camere defalca
tă în două apartamente se 
aprobă 4 focuri (1,27 mo 
gaz. nominalizai, x 2 egal 
2,54 mc); b) Pentru o casă 
cu şase sau şapte camere, 
prevăzută ctr încălzire cen
trală, se aprobă 1,67 mo 

Pentru o - paşă 
*ÎBţp& s<- aprcfăfe 

f  «tei, ■ respectiv &Î7 mo 
gaz.

Lucrările pg stradă sunt 
a c e le i  pentru (,4®ate trei 
cazările. La punctal l  se - 
pretinde plata de două ori, 
matevialete de asemenea 
se folosesc ..fa mod egal 
Există pe stradă gospodă
rii care au de două ori 
ma| mare lăţimea case; şi 
a terenului ca a vecinu
lui, folasîndu-se în mod 
practio dubla ţeava Bl 
unul faţă de celălalt. De 
aceasta nu, se ' ţine seamă, 
deci în asemenea situaţii 
regula de trei simplă nu-şi 
găseşte aplicaţie, ca şl la 
punctul S (cei cu încălzi
re centrală).
: După terminarea lucră
rilor, ţeava de pe straAf 
va trece în proprietatea 
Societăţii de Gaz Metan 
Mediaş, ca obiect de in
ventar. Datorită sumelor . 
mari pretinse, peste 10 
la sută din locuitori nu>

i m i t
.fot introduc* g, 
ţusţine «ă Societ 

-. Metri» nai ar* foi 
tra  investiţii#: 

feJne scumpit 
ficat- de peste o» 
ori, fă »  căldură .te*.; se 
poate supravieţui, in în- 

V treaga ţa r in a  operează ja

atât mal fault ar frvbulca 
aceste conducte care se 
ia ta n te  pe d w jte ite  »
tăţeanului să fie trecute 

-te
iar societatea Gaz Metan 
să-i furnizeze gazul Ia tm 
preţ mai mic Pe go-P- deţât 
la cei ce nu au învestit 
ia conducte stradale, 
î #  *ft* variş i*& arfi|# ?  

societatea Gaz Metan, în 
cazul preluării conductei, 
să furnizeze gazul gratis 
pană la amortizarea, chel- 
tuielilor de către contri
buabili. ;V ,V: ’ '.S,/ţ.:.;-: 

G anomalie este şl ^ l i 
cărea TVA de ia  la sută, 
sumă impusă cu atât mal 
mult că in*estiţţ»,e$te a 
Statului ; se- pretinde la 
fiecare această surftâ. Ce 
se va întâmpla cu cetăţea
nul care construieşte o 
casă? Este pus el să plă
tească TVA 18> la sută pe > 
construcţie, după ce a 
plătit la cumpărare pe 
fiecare material TVA ?

Ne-ar fi de un real fo
los dacă prin ziarul dv. 
ni s-ar da şi un răspuns- 
la cele arătate în rându
rile de faţă. Astfel vor 
auzi şi cei ce trebuie să 
vexeze la aplicarea şi 

. respectarea legilor, ar afla 
şi ■ cetăţeanul de rând ce 
este legal şi c*. nu.

,fi TRAIAN POPA, 
pensionar, Orăştie

s i  se ;£teiunţe te
m  va.irite

lica, scrisoarea^ fe l

ad3 k,orlilS
chetnţut de *■* If^gă SoS.

___Hătefdpare,
•  fricfpdţî' sdMdfeilă â- 

redacţiei, stimată 
fete» SzScs (stra

da Ion Slavici, nr. 1), cu 
reproşul că nu ne depla
săm te-âimeria. Articolul 
„Radiogrăfa chadii9e‘‘, pu
blicat nu de mult fîi co- 
Idăneie ziaruîtii ’ Ittostria, 
confirmă că nu-i chiar aşa. 
l a  reş^ problemele pe 
care Id aveţi cu apa sunt 
de competente primăriei

cărui om în parte noi nu 
aven cum să ne năpla- 
săm oricât v-am îttţele- 
ge disperarea. -

pei
X02

In  numărul din 9 iulia 
al ziaruiui. Ia rubrica 
„TVteima CtwântUM li
ber", Bl cadrul Căreia aş celor semnalat# prha

r ..tul citite 
»pta' „Cine 

au mânc*|? ....
___J  se referea te faptul
dk te  spatele blocului 28 
iii» cartierul Dacia — 
Deva, doi cetăţeni de p# 
scara A a blocului res- 

:ctiv au depozitat mo- 
ozul rezultat de la o sea

mă de lucrări interioare 
In apartamente, pe zona 
verde. Unul dintre cei 
doi locatari criticaţi pen
tru asemenea faptă era 
dl Petru Crişan, de la a- 
parlamentul 8, cu care, 
probabil, autorul scrisorii 
adresate ziarului are ceva 
diferende.

precizarea pe care o fa- 
cera; în legătură eu a- 
ceasta regretabilă, eroare, 
este că molozul respectiv 
provenea de la lucrările 
de înlocuire a unor con
ducte uzate de la parter, 
lucrări car care di Petru 
Crişan nu are nimio co
mun.

Atenţionăm pe cei ce 
m  scria 0  sunt găzduiţi 
la rubrica noastră că au 
partea lor d» răspundere 
cu privire la  respectarea 
mlevărulu^ şi că induce
rea ia  eroare « . redacţiei 
şi a  cititorilor înseamnă 
diminuarea credibilităţii

Gâlceava de fa Cluj-Napoca
(Urmare I)

POŞTA
f UGRICII

: •  Sthnate dle Reis Atâ- 
naste, din Bretea Româ
nă, nr. 63, am parcurs 
rândurile expediate de 
dv. şi am reţinut foarte 
multele nemulţumiri re
feritoare la modul în care 
au fost soluţionate ori ne
soluţionate problemele dv. 
în justiţie, precum şi fap
tul că ceea ce v-a determi
nat să ne scrieţi a fost 
articolul publicat în zia
rul nostrtt din 7 iulie, sub/ 
titlul: „Respect faţă de 
oameni şi valorile socia
le*. £8n eaua» dimen
siunii, dar şl pentru c& 
bot au pateu» să verifi
căm hotărârile unor or
fane abilitate să Judec»

înălţime de Indignare. 
Au strigat te gara mare 
cum c* se Intenţionează 
a se atenta la stabilita
tea ''masivei statui a 
Iul Mahă -Corvinţ fiul lui 
loan de Hunedoara : — 
fapt ce maghiarii nu4 
precizează — român de 
origine. în locul unde 
urmau să intre te acţiu
ne arheologii &-au orga
nizat mitinguri şl pi
chete da pază, pentru a 
nu se începe lucrările. 
Specialiştii , au subliniat 
limpede că cete două— 
statute şi biserica uni
tariană, din spatele ei 
nu vor fi clintite şi na 
vor avea de suferit.

Liderii loca» şi cen
trali af D.D.M.R. au a- 
meninţat eă dacă lucru
rile nu vor ft stopate, 
evenimentele se pot a- 
grava şl pot ajunge mal

r ve ca la Tlrgu Mureş.
fine, Guvernul a  te- 

terventt ri a numit o 
comide tfe speriaUştj care 
să studie» prtAîema.

fn tegâtur# gâlcea
va de la CTuJ-Nefmca sr 
ridică unele aspecte şl 
fetrebărL lată eâtera

dintre acestea :
ă. De ce 1-e frică 

U.D.M.R.-ulur de -• săpS- 
turfle de I» Cluj-Napo- 
ca ? Se susţine , de că
tre specialişti că aici
s-ar afla nişte vestigii 
foarte importante cu pri
vite la  trecutul nostru 
istorie, la continuitatea 
românilor pe aceste me
leaguri; Bj bine, aşa
ceva maghiaril’sr nu le
convină,

2. De câhd un for
Ştiinţific — iar Muzeul 
Naţional al Transilvaniei 
avea toate aprobările ne
cesare — trebui» A  so
licit* aprobarea unei for
maţiuni politice ? Deci, 
o instituţia ştiinţifică are 
nevoie de aprobări pen
tru a organiza săpături 
arheologice. De unde 
până tunete?

3b Gâteewi de la Cluj- 
Napoca 1 s-au dat cono- 
taţll p^ittee. Nu tre
buia. De acest fapt se 
fae vinovaţi liderii ce- 
lor doua tom 
P.U.N.R. şt 1ÎJ1.MR. — 
care sa devvcteso jrecon- 
ciUabill #  inteteanţi. 
Cb înseamnă asta pentru 
9 formaţhm* pcâtică? 
ViRorul m  v»

I
I

(Urmare din pag. t)

|

I
I

Constantin Ştefoni, mais
tru. Zonele verzi sunt 
întreţinute, salubritatea 
este mulţumitoare, pia£t 
de alimente a fost igie
nizată. Dar curăţenia ge
nerală permanentă tre
buie întreţinută de că
tre toţi locatarii araşţ*. 
iul :■ v;

# Încep pregătirile de 
iarnă, După ce se va ra
corda şi blocul 17 B Ia 
npua centrală CT 3 şl «e 
va rezolva problema 
apei din subsol la Imo
bilul 38 B, s-ar pute» 
spune că în mare prefă- 
tirile pentru aaotunjâjl 
rece sunt făcute. Eter 
trebuia w  «I locatarii 
să-şi revizuiască insta
laţiile termite dl» a- 
partament*, ©acă JW> 
vor face, dac# m  
renunţa la improviza

RAD I O G R A F I I
C I T A D I N E

Haţeg în miezul verii

%

de suferit Ia terni nu 
numai «S. ci şi vecinul 
de scară, colocatarul de 
bloc,

*  Un sfat, o» ajutor 
1* timpul potrivii. Le
gătura proprietarilor de 
pământ ce» „mecanizarea11 
te teee prin Centrul a- 
ffteoU La vrtetea samă- 
natului, specialiştii cen- 

iteftedte' da»
[ feredor rtfenau 

H

seminţe de calitate. 
tîvatbriî 4k eartofţ eafâ

C

fac parte din filiala- 
Hvmedoara a  Federaţiei 
Cultivatorilor de cartofi 
din România, au avui-

frioritate la procurarea 
9  seminţe.
•  La concret. S-au e- 

liberat, pentru «Haţeg, 
404 titluri de proprieta
te şl s-au întocmit şt 
trimis la CkCJ>.% 60 
de proces* verbale de 

uner* în poştele, pea* 
eliberarea ridurilor 

de proprietate Se apre
ciază oă la Nălaţl — 
Vad tn mânerea titluri
lor cate rezolvată te to
talitate, iar te oraşul 
Haţeg ta  proporţie de 
90 te şuti tf&rt 
Silva»» do Sus şl 
şu do Jari-

laborează 7* Mal exist#

şl sare-

vind aplicarea Legii fon
dului funciar, respectiv, 
eu delimitarea între o- 
rasul Mate* si comuna 
Sîntămăria-Orîea, Pe de 
altă parte, ritmul de pu
nere ta posesie la Ha
ţeg — cum. spunea dna 
topograf Adriana Ti- 
maru — este încetinit, 
pentru că cel cere au 
făcut parte «fin comisia 
locală de aplicare a Le
gii 13 nu se întruneso 
„I-am rugat să vină azi 
(20 iulie — n.a) să n« 
înţelegem, însă n-au ve
n it Stăm după comisia 
locală, care nu răspun
de".

o Omul sfinţeşte lo
cul. în palid» clădirii 
improprii, |ş  Casa de 
Cultură a oraşului func
ţionează numeroase eer- 
ttOrir eaţţj (te d»

croitorie, contabilitate şl 
limbi străine» dar şl un 
cerc de culturism, da 
teekwn-d©> (arte mar
ţiale) şl unul de yoga. 
„Din teama# — spu
nea dl Marcel Anghel, 
vom deschide şl cercuri 
de chitară şi cânta.. O- 
dată cu reriforarea An
samblului „B u cu ra"  
(deocamdată tinerii sunt 
ocupaţi cu lucrările 
câmpului), din septem
brie vom începe pregă
tirea, repetiţiile şi o se
rie de spectacole".

O Solicitata grădină de... 
ymci. . Printre căutatei* 
locuri de recreare şi 
destindere este şi Grădi
na de vară a  restauran
tului „Retezatul" da la 
Intersecţia străzilor Ho
rea cu Mihai Viteazul 
Cum aprecia dl Nîculiţă 
tftmar. contabil şef al 
S.G. „feara Haţegului" 

investit aicţ

cs? ram -s
lei, spaţiul ftiad acum I 
solicitat ş| pentru nunţi, 1 
boteze şi alte mese festi- *” I

O D atorii (te„ im lioa- I
j »  Peste m milioane I 
Iri datorează asociaţiile I 
de tocători ftogiei Auto- ■  
nome de Gospodărie Co- I 
munală şi Locatfvă H«- ■  
ţeg. „Sume neachitate I

Strei ard** — preciza !
ing- Aron Turc, dl- I 

rectorul regM. Orie mai S

rtri le au asociaţiile nr. I 
şi 7. Iirire riB-platnf- S 
cU din rândul agenţilor I 

.economici notăm: Re- a 
fractara Bara Mare (cu I 
6 milioane fel restanţă), ■  
Centrul d» execuţi* ba-' |

s a s ,  ^  i
Pul, eu p ^  I 

a» miilor» de tel «stan- I
ţ#.



Cine-i mal „sapă" pe apicultori ?
Pare un fapt paradoxal, 

dar tranziţia i-a atins zdra
văn şl pe apleultori, chiar 
ţ i  albinele simţind pe 
pielea lor efectul crizelor 
de tot felul care ne bân
tuie. Dovada concluden
ta o reprezintă scăderea 
drastică — cu peste 11000 
de familii ■#' a număru
lui stupilor, deţinuţi de 
către apicultorii din Ju
deţul nostru, tendinţă ce 
se menţine in  continuare.

Căutând o explicaţie a 
fenomanului respectiv, se 
ajunge la concluzia că se 
vrea cu premeditare că
derea în dizgraţie a acestei 
îndeletniciri, care nu prea 
este agreată de tineret, 
iar veteranii se cam duc 
fără ca cineva să le mai 
ia locul, Scăderea expor
tului de miere şj preţul 
redus de pe piaţa inter
nă îi descurajează pe 
toţ mai mulţi' .crescători 
de albine, care abandonea
ză această îndeletnicite, ,ţ 
Un fapt este cert, şi a- 
nume acela că nu te poţi 
îmbogăţi peste noapte şi • 
ttîei rentabilitatea rut prea 
se obţin# decât dacă deţii 
cel puţin 40—50 de fa
milii de albine.

' Scumpirea materialelor, 
zahărului şi a medica
mentelor, care uneori nici 
nu se găsesc, creşterea 
tarifelor la transporturi (un 
dns la  cule» la_ floarea 
soarelui în Oltenia ajun
gând undeva la 400*000 
Iei) şi aîte influenţe au 
făcut ca o serie de api
cultori s$ renunţe la o a- 
semenea preocupare. Deşi 
s-ar putea găsi unele so
luţii pentru protecţie, fă-

cându-se in acest sens pro-

Euneri şi intervenţii până 
t Parlament, se pare că 
pe nimeni nu-1 mai inte

resează apicultura, deşi 
roltd ei pentru polenizare - 
este imens şi benefic Ie 
producţia de fructe şi da 
floarea soarelui în spe
cial. Dacă apicultorii a- 
mericani primesc câte 13 
dolari pentru fiecare stup 
folosit la polenizarea unor 
culturi, înseamnă că ştiu 
ei ceva. Din contră, la 

"noi s-a ajuns în situaţia 
ca apicultorilor să li se 
perceapă taxă, cu nimic 
justificată (ordinul ve
nind de sus, de la Minis
terul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor),' pentru cei ce 
se duc să culeagă necta
rul care şi aşa se pierde 
din, fondul forestier.

Un apicultor» din Pe
troşani, dl. R. Miron, care 
de curând s-a intors din 
Canada, îmi spunea că a- 
colo preţul unui kg de 
miere este echivalent cu 
cel al unui kg de carne, 
respectiv 5 dolari. înain
te şi Ia noi costul . unui 
fcjjţ de miere era echiva
lent, eu cdl al nnui kg de 
telemea sau al 2—3 kg de 
zahăr. Dar, acum, aceste 
raporturi s-au deteriorat, 
grav, punând sub semnul 
înttebârii producerea mie
rii care este un produs 
considerat aliment — me
dicament natural.

Dl Iosif Korb, secreta
rul Filialei A.C.A. din 
judeţul nostru, îşi expri-, 
ma teama că dacă nu 
se intervine acum cu mă
suri de redresare a situa
ţiei, mai târziu vă fi mult 
mai greu să se refacă, ceea

ce s-a stricat. Desigur, a- 
picultorii înţeleg că bu
getul este foarte sărac şi 
nu se pot acorda subven
ţii la producţia de mie
re, dar ar fi posibil ca 
ei să fie ajutaţi cu unele 
facilităţi la transport spre 
exemplu.

Pentru a se forma un 
apicultor, bun cunoscător 
al meseriei, este nevoie 
de ani mulţi de muncă, 
de multă experienţă prac
tică. Suta acest aspect se 
face prea puţin la noi, 
singurul liceu de profil 
din Bucureşti fiind acum 
desfiinţat» S-a gândit to
tuşi o universitate parti
culară să formeze . cadre 
de specialitate. In rest, 
mai activează cercurile api
cole, rămânând ea mer 
seria să se înveţe pe „fu 
raţe“. O pot practica însă 
numai cei care nu sunt 
alergici la înţepături, care 
au curaj (căci nu este u- 
şor să stai noaptea prin 
munţi sau în câmp) şi, nu 
în ultimul rând, cei care 
au dorinţa şi chemarea 
spre îndeletnicirea de a- 
pieultor.. Şi mai este 
ceva, anume că prea pu
ţin se face pentru edu
caţia eohsumatorildr, • fix 
sensul de a stimula con 
sumul intern de miere, 
aşa cum se face în Ger
mania, spre exemplu, unde 
nu se produce rât se con
sumă, fiind •  rute can
tităţi aprecia liile în fie
care familie, căci să nu 
triţim ci acolo unde cur
ge lapte şi miere este 
şi sănătate şi nivel de 
trai.

NiCOtAE I1RCOB

S.C. AVICOLA S A. ALBA

Vine în sprijinul consumatorilor şi unităţilor de desfacere cu amă
nuntul, prin mari reduceri de preţuri ia  produsele avicole şi anume:

Sortimentul

Pui, cal. I
Pui, cal. a Il-a
Găini, cal. I
Găini, cal. a Il-a
Pulpe
Piept
Pipote
Grăsime
Ficat

Preţ vechi 
cu ridicata

2 600 
2500
2 25?
3 800
4 450
3 200 
1950
4 516

Preţ nou 
cu zîdicata 

2 600
2 400 
2260
1 900
3 400
4 000
2 950 
1 200 
4 546

Conform reglementărilor, carnea de pasăre este scutită de TVA. Ca
litatea produselor corespunde normelor în vigoare.

Comenzile se primesc Ia telefon 8132 35.
.v.v,

Vara, prin condiţiile 
în plus oferite înmul
ţirii şi răspândirii unor 
microbi patogeni, est# 
sezonul to care trebuie 
să manifestăm cea mai 
mare aterrţte în preveni
rea unor boli ca: boala 
diareic* acuţi, febra 
tifoidă, hepatita acută vi
rală, toxiinf ecţiile ali
mentare; paraziteze!® di
gestive şa. Perioada căl
duroasă impune respecta
rea unor măsuri cores
punzătoare de igienă. 
Atunci când nu' se res
pectă regulile de igienă, 
alimentele, în ioc s i 
întărească organismul şi 
sâ-i crească rezistenţa 
faţă de microbi, pot de
veni nocive fie prin de
gradarea albumindor pro
prii, fie prin germenii 
patogeni pe care îi ve
hiculează.

Alimentele care se 
infestează şi sa alterea
ză cel mai uşor t# |p»  
dură sunt: laptele şl pro
dusele lactate, « n u #  
ouăle, fructele şi zarza

•.WJ'JV.V.

ADEVĂRATUL EXAMEN
Aşadar, F.I.F.A. a pre

zentat de curând situa
ţia echipelor naţionale de 
fotbal după Campionatul 
Mondial. ROMÂNIA este 
pe locul 7, lăsând în ur
ma sa reprezentative cu 
renume cum sunt cele ale 
Argentinei, Elveţiei, Da
nemarcei. Tot la C.M, s-au 
remarcat câţiva fotbalişti 
de mare valoare, între 
eare HAGI se bucură de 
un marc prestigiu în lu
me. Şi mai stint Ilic 
Qsmitrcscu, Răducjoiu, 
Belodedici, Bt Petreşcu şi 
mulţi, alţii.

Aprecierile onorează, dar 
şi obligă ! Ne dăm seama 
ce ar însemna pentru 
confirmarea valori) fot
balului românesc ca toa
te echipele noastre „euro
pene" — Steaua, tîniv. 
Craiova, Gloria Bistriţa,

Di na mo şi Rapid să mear 
gă mai departe, să treacă 
toate de preliminarii şi 

’ în continuare să urce cât 
mai sus. Gum nu am vrea 
să judecăm ce recul ar. fi 

' © Recalificare din partea 
mâi multor echipe de 
ale noastre în competiţia 
europeană. Deci meciuri
le lor din. preliminarii, din 
următoarele etape aie 
cupelor, trebuie privite 
eu toată responsabilitatea. 
Cu excepţia Rapidului, 
toţi antrenorii echipelor 
antrenate în competiţia 
sunt mai tineri, cu mai 
puţină experienţă, dar au 
confirmat că au valoare. 
Deci să le dăm tot cre
ditul necesar. Acum ur
mează adevăratul EXA 
MES-! Al antrenorilor, 
conducerilor cluburilor, dar. 
şi al eelpr care intră pe

ta.pl' se eon- 
iai mult, fiind 
ză din apăraf

Astăzi în Sal» 
Sporturilor din Deva

. .. i. ■—t»— • i.p.— «>■ . H . ijiii— ..

SELECŢIONATA 
DE HANDBAL FEMININ 

A ROMÂNIEI — 
REMTN DEVA

După cum s-a mai re
latat bi ziarul nostru, la 
Deva se află în pregătiri 
_____________ __-______

lotul reprezentativ de 
handbal. feminin af ţării 
noastre, care în acest an 
participă la Campionatul 
European, ce va avea lac 
între 17—25 septembrie
a.e. în Germania, unde 
România face parte din 
serie eu Cehia, Slovacia, 
Germania, Rttsjarşi dlnga- , 
ria, precum şi la alte 

-competiţii şi turnee în

teren Din păcate şî la
ora actuală sunt încă des
tule incertitudini eu pri
vire ia componenţa Ioturi
lor formaţiilor participan
te în Cupele europene. Cum 
se vor încadra in jocul, 
în . tactica preconj?ştâ 
antrenori noile achiziţij 
pe care de fapt ş.e «on- 
tează cel ma 
piese de lioză 
re, ta mijloc sau la înaini 
tare ? De nepot) spuneri) 
că acum o evâratul- exa
men este ,ii tuturor facto
rilor implicaţi in carava
na ce pui n ?te peste puţilţ 
timp iii Clipele europene, 
aşteptau I .cum e- normal, 
rezultate pc măsura- valo
rii fo-'vi ist - o etalate re
cent In -Cam; minatul Mon
dial de fo‘Ui‘ din S.U.A, 
•<)4

S VI» S CEBHU

■ - ", • -"jsŞ
diferite ţ ă r i  ale Europei.
- Seria mec urilor amicale,
de pcf'îîut re a ie se Ir 
na tei României încep# 
ia ora lâ in Sv.da -ŞportU; 
rilor efhi Deva. Ui» bUI 
prilej pentru iubitori^ 
han jbalulin feminin de 
vedea pe—.vie mm * bun 
jucătoare, d.u . ţară 
„noutăţi !e‘ la. REMf
Deva. (S C.)

î,

Desen de CONSTANTIN GAVHILÂ

vaturile crude. Laptele 
trebuie consumat numai 
după fierbere, iar pas- 
teurizarea trebuie extin
să şî pentru laptele uti
lizat în prepararea brân- 
zeturîlor şl smântânii. 
Carnea trebuie bine fiar
tă sau prăjită, după 
se ne-am asigurat asupra 
provenienţei şî prospeţi
mii ei. Este de prefe
rat ca preparatele din 
carne tocată să fia astfel 
dozate încât să fie con
sumate în termen cât 
mal scurt ,fără a fi păs
trate pentru mai multe 
mere, p» maj multe zile.

Ouăle, fiind contami
nate mai ales la supra
faţă, sa recomandă să 
fie spălate înainte de a 
le folosi Ouăle de raţă 
expun. Ia toxifafecţii a» 
limentare chiar dacă sunt 
perfect proaspete. Este 
interzis să fie folosite 
s«b formă erUdâ, lă pre
pararea maionezelor, cre
melor, prăjiturilor sau 
a altor preparat# ce na 
au suferit a  tratare te»-

Igiena alimentaţiei
în

mică adecvată. Singu
rul mod de întrebuinţare 
admis est# după 0 fier
bere d# cel puţin 10—îâ  
minute.

Dintre alimente!# care 
se consumă vara în can
tităţi mari, şî pe care î» 
recomandăm ea insisten
tă, pentru conţinutul ir» 
bogat în vitamine, să
ruri, minerale, glucide şi 
zaharuri, sunt fructele, 
legumei# şî zarzavaturi
le crude. Dar, pe cât 
surit de folositoare or
ganismului, tot pe atât 
pot deveni nocive prin 
încărcătura lor de praf 
şi pământ, în care se 
pot găsi tot felul de mi- 
crobf .ouăle unor para
ziţi t'atestteatt sau '  te- 
seeto-funfidde. De a- 
cec# ele trebui# spăr 
late sub jet puternic de 
ap*.

Apa, ea dement in- 
dispensabil vieţii, poat? 
constitui şi ea o cale 
de transmite»# de ger
meni patogeni, mai ales 
în sezonul cald. Apa de 
suprafaţă (fântâni, ba
zine descoperite, ape 
curgătoare) reprezintă 
cel mal mare potenţial 
epidemiogen datorită po
sibilităţilor crescute de 
contaminare. în locali
tăţii# fără canalizare, 
germenii patogeni s# pre
ling în sol eu apa de 
ploaie şi pătrund în a- 
pd# <Bo fântâni Apa 
respectivă şî legumele 
sau fructele spălau? cu 
această apă devin con
taminate şi pot infîcta 
omul. -

Folosirea apei impro
prii de băut duce la a- 
pariţia unor bpli c a : 
dizenteria, febra tifoidă,

holera, hepatita epide
mică ete., care au, de 
cele mai multe mi, un 
caracter epidemie. Tot
odată , apa mai poate 
înlesni apariţia unor in
toxicaţii cu substanţe ce 
au pătruns accidental in 
organismplumb, zinc, 
cupru, crom, cianuri sau 
apariţia unor beii lega
te de lipsa din apă a u- 
nor substanţe necesare 
(lipsa iodului produce 
guşa endemică). De ase
menea, nu trebuie ne
glijată principala regu
lă de igienă a alimen
taţiei spălarea mâini
lor, riu numai înainte de 
a sta la masă, ci şr îna
inte de manipularea pro
duselor alimentare. Mâi
nile sunt oglinda grijii 
pe care o purtăm sănă 
tăţii noastre.

Muştele sunt o altă 
sursă d'e răspândire a 
germenilor patogeni, de 
aceea distrugerea lor eu 
ajutorul insecticidelor este 
de maximă importanţă

Pentru păstrarea \ -să

nătăţii populaţiei, Un 
«â important îl arc for
marea deprinderilor igie- 
BfCo-sazitare la gena*» 
ţi i te tmere Pentru a* 
ceasta #>te. de asemenea, 
esenţială- creşterea ■ re
zistenţei naturale nespe- 
cifiee ta infecţii, prin 
folosneti factorii or na
turali de eâiîre a orget- 
rnsmutui aerul şi
soipi'le) practicarea e- 
xerciţiiior tizice şi spor
tului. Pentru toată lu
mea uri regim de Via
ţă echilibrat, eu alimen
ta ţu* raţională, c» o- 
dfbnă suţîcsenită şi evi-, 
tarea uzului de tutun şi 
alcooli, cu mişcare în 
aer liber, ajută mult : la 
dobândirea -şi menţiBe- 
rea unei r e z is te n ţe  spo
rite a organismului ia 
b o lile  in foetio-T -p  in  ge
neral

M.t t Ş GOŢ1U, 
n»c.iie.

t ’.-lm*1 ifoi tri de 
t’roio'ii n a Sânidăţii 

Deva



•  Vând canapea şi dou.i 
fotolii, preţ convenabil

•  Vând casă Mârăr-eţti. 
nr, ' 30, preţ negociabil. 
Deva, tel 629957

(1530790)
•  De vânzare Fiat Fio Ti

no de marfă, an fabrica
ţie 1987, televizor color 
Panasonic, maşină auto
matic Bosch, ladă frigori
fică, 4 sertare, frigider 100 
1, aparat sudură 220 V/ 
140 A; maşină spălat va
se, maşină electrică cusut.- 
maşjnă uscat haine. Tel 
628357. ' '  (8709)’ _ “

•  Vfind Diesel pe moto
rină, Mariş Cornel, corni!- 
ria Zam, sat Pogăneşti, tel. 
im. 8. după -ora 20.
/- ’ v: (8710)

.. •  Vând urgent BMW 
320. stare bună, neînma • 
triculat, preţ 1200 DM 
Telefon 6181116. (8796)

Vând garsonieră. De
va. Libertăţii, bl. I. • et. 4. 
ap. 52 (lângă gară).

> ' J8792)
...-■ « Vând aparat confec
ţionat cornele pentru in» 
gheţată, pe gaz. . Relaţii 
lâ: telefon 611464, între* 
orele 8—15. (8791)

• Vând apartament con
fort I, cartier Gojdu, -str. 
Mărăşti-, Telefon 623077.

J (8790)
•  Cumpăr 'BMW ava

riat, seria 300 sau talon, 
661479. v \  . (8789) '

•  Vând Dacia Break.
1993, 4000 km. Telefon 
614564; /  (8786)

• Vând 5 căţei Lup. De
va, str. Al. Romanilor, bî, 
16, ap. 67,. sc. 4.

(8706)
•  Vând televizor color 

ITT, stare excepţională 
cu telecomandă, telefon 
629801, după ora 11.

:/> (8802)
•  Vând casă în Sime

ria, central, 5 camere, bu
cătărie, cămară, hol, te
rasă,- două băi, încălzir» 
centrală, gaz, canalizare, 
dependinţe. Informaţii, 054/ 
661144. (8784)

•  Vând apartament Ha
ţeg, bine întreţinut, două 
camere, cărămidă, par
chet. Informaţii telefon 
612489 sau 770554.

(8783)
•  Vând garsonieră Deva,

Progresului, parter. Tel. 
619428. (8C90)

•  Vând garsonieră Al.
Pescarilor, bl. 30. Infor
maţii Simeria. telefon 
860629. (8689)

•  Vând tractor U 650.
Telefon 615614. după ora 
18 (8782)

•  Vund apartament trei
camere, lângă piaţă, preţ 
negociabil, str. M. Vitea
zul, bl. 42. sc. A, et. 4. 
ap. 10. (8781)
• •  Vând casă, anexe, gră
dină, instalaţii trifazic, 
apă, Tîmpa, 121.

(8780)
•  Vând (schimb) apar

tament 4 camere, cu două 
plus diferenţă, Audi 100 
Înmatriculat, motor elec- 
frlc, 10 kW. Tel. 629409.

(8775)
•  Vând tractor China,

cu multe anexe, două a- 
Cordeoane, motor Dacia 
1310, cu garanţie. Tele
fon 625194. (8777)

•  Vând Dacia 1 100, str,
22 Decembrie, nr. 235, De
va. Telefon 626993, zil- 
hic. . (8773)

•  Vând garaj demon- 
ţabil 4/5 ni, baterie auto 
stare perfectă, preţ con
venabil. Telefon 621035. 
după ora 16.
t

•  Vând apartament. Do
va. Âl Romanilor, bl. 23. 
ap. 28. ' (8767)

•  Vând convenabil bi
bliotecă, dulap cu 3 uşi, 
masă cu 6 sqaune, Telefon 
612196, după ora 15.

"W7 (8761*
•  V â n d  apartament 

ultracentral, 3 camere, et. 
1. confort I. Informaţii 
La telefon G13&34, după ora
17 ' (8704)

•  Vând casa şi teren 
arabil în Cirj iţi, Deva, 
telefon 624879, după tom
18 " ' (8700)

•  Vând ARO camione
tă,'fnotor Braşov, telefon 
615079 — Deva.
•" /  V- : (8699)
•  Vând casă 3 camere 

şi anexe, grădină, gaz, 
îp Orăştie, str. Viilor, nr.

. 15. ■ : (8323)
• •  S.C. „VAF-COM“ SRL 
din Deva, str. Eminescu, 
nr. 67, produce şi vinde 
cornete pentru - îngheţată 
de foarte bună calitate, 
la Un preţ avantajos. /

' ■ (8766)
•  Vând (sau schimb) a-, 

parlament două camere, 
parter,’ eu faianţă şi gre--' 
Sie, canalizare prerie, 
posibilităţi privatizare, preţ

' '  convenabil. Tel. 613402, 
- orele 18—22. ’ '

(8662)

; •  Vând urgent două 
case; în satul Rişcuii- 
ţa, str. Valea Ruştiu- 

'lui, nr. 48 şi 65, co-’ 
muna Baia de Criş,- 
judeţul Hunedoara. In
formaţii-Arad, telefon 
057/232787. Vizibila la 
Rişeulita în data SO 
SI iulie 1994.

f  (8772)

•  Vând . urgent doua
case," str. Dragoş Vodă,' 
nr. 18 şi Pescăruş, nr. 38, 
ocupabile imediat. Rela
ţii telefon 625050, ■
' V (8718)

•  Vând casă cu grădi
nă, Hunedoara, str. Sarmi- 
zegetusa, nr. 66, telefon
715953. (8824)

•  Vând Renault- 5 "TL, 
stare bună, preţ convena- 
bil. Telefon 718877. / /

. (8823)
•  Vând boiler electric.

100 1, puţin folosit. Re
iaţii telefon 714157.

(8822)
•  Vând teren garaje,

Buituri, strada Lătureni, 
2 A, telefon 717701.

(8821)
•  Vând urgent Barkas,

stare excepţională, preţ 
negociabil. Relaţii telefon 
724732. (8820)

•  Vând garsonieră (mo
bilată) în O.M., piaţa 
Eliberării, nr. 10/3. Rela
ţii la tel. 715591, între 
orele 16—18.
, (8819)
•  Vând .apartament 2

camere, mobilat, decoman
date, cu îmbunătăţiri. 
Telefon 717331. (8806)

•  Vând apartament 3 
camere, centrul civic, 
confort 1, telefon 714672.

(8811)
•  Vând ' apartament 2

camere şi două garnituri 
mobilă, strada Eliberării, 
nr. 5, bloc 2, sc. A, ap. 
19, telefon 717830, Hu
nedoara. (8814)

•  Vând convenabil a-
partament 2 camere, mo
bilat, zona Bucegi, telefon 
712070. (8816)

•  Vând boiler gaz, Hu
nedoara, bdul 1848, 6/19,
telefon 711299. (8818)

• “ Vând apartament '2 
camere, strada I.aminato
rului, nr/ fi. Informării 

tel 710309, 71-2805
(3825)

•  Vând casă în Dnv» 
Preţ convenabil ^2 rate) 
Telefon 616326

(1580787) •
•  .Vând garsonieră, Mii-

răşti, maşină tricota! 
Veritas, 360 ace. Telefon 
626025. 'W/V:;,W

(1530786)
• Vând apartament I 

camere, ocupnbil imediat.:/ 
Libertăţii. 1.4, 661516.

(1530784)
o Vând convenabil Warll- 

btirg, an 1989, stare ex
cepţională; motor Volks- 
vvagch Polo, 4 timpi î: i 
catalizator, 62000 kin Tel. 
629581. ■ (1530785)

•  Vând Volkswagen 
Golf, neînmalricmiat — 
cumpăr talon. Telefon 
Simeria — 661528. 660238.

(153.0788)
•  Pierdut carnet şomai,

pe numele Vale Dar iein, 
eliberat , de Forţele <lc- 
muncă Hunedoara; - îf de
clar nul. t (8815)

•  Pierdut carnet de şo
mer, pe numele Ghergely 
Dorina. . Se declară nul

- (8698)
T  ’T tr Schimb"' /  apartament 
2 camere, cu garsonieră 
plus diferenţă. Tel,- 723060.

(8817)
•  împrumuturi în lei

primiţi imediat la Casa 
de Amanet Simeria, zilnic 
8—12 ; 15—17; telefon
661721.- ■ . . (3496)
.. •  . Mişy ...Luppp anunţă 
excursie Polonia, dumi
nică, 31 iulie, cost 40 000 
Tfelr 612160. (8686).
. •  Societatea comercia

la „Victoria" din Haţeg, 
str. Teilor, nr. 2, anunţă 
majorarea preţurilor 1 ia 
produsele 3e panificaţie, 
începând cu dala de 22 
august 1994.- >•

- ' (8794)
•  Societate comercială

concesionează contract de 
societate şi spaţiu comer
cial, ultracentral, Deva. 
Telefon 615090, orele 16— 
20. (8770)

•  S.C. „Intertrans Com- 
pany“ SRL Deva şi-a în
ceput activitatea lg dala 
de 1 4unie 1994 şi practi
că un adaos comercial de

Colii ■ ; ii;
: . d i ......... .trix
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| S.C. SALUTARIS S.R.L. I i
D E V A  j 1

I Reprezentant unic în judeţul Hunedoara’ i 
* al : ’

SC. INTERVALCO BAIA-MARE 
Vinde din stoe, la cele mai avantajoase | 

preţuri:
, — bere Hopfen (Baia-Marc) şi bere Eggen- | 

berger (Austria);
— vodca Firiza, Şatra, rachiu mere Aro

' ' ma Gold
— lichioruri diverse 
~  alcodl sanitar. "
Informaţii la tel. 054/611514. Livrări h  î

na cu torni;iu muiiuitK -U' 
din sulltl .. î’norlucciîii 1 
R. \.C1 C I Deva .pcnir-.i: 
gestul unifinilar de caie -i 
dat dovadă la - ,r i -iriitci 
inuibii'.ilui în •■care lat u- 
iese. : ii) ;/ . (8764) .

COAD \m uA H I
•  Azi, 28 tâJte, se înv' 

plinea' 9 ani de eân I
- îubr/ut hostrh • - 

•U RCA MARII S 
FLORIN

ne-a lăsat trişti şr pustii 
Lacrimi ş) flori |>„ mor
mântul tău. Nu te vom 
uita niciodată " Mama ; şi : 
bunicii. (8843)

' / ‘ •  Familia p«>îo|nip- An» 
ton Rudeanu. din Hune
doara, împit'ună ou fiul 
Lucit, fiica J.îerimknra şt 
prof. Olimpia Stan anun
ţă parastas do pomenire 
la Biserica Sf, - Nieoiae 
din Hunedoara, îri 30 iu- 

‘ li**, ora 10,;-!‘i, neiurti
prof. dr. Lfvr,' STAN 

(87G5) *’
•  Doi; nestins, 'lacrimi 

flori pentru ‘scimipul nostiu 
soţ şi tată

ALUKI.CAUGARI 
ta 6 luni de la . trista d.-- 
pariţie. .Gomemorareâ W 

•» sâmbătă, ,30 iulie- «1994. 
oră 10, la-. Cimitirul Be- . 
.ian. Deva. ., Dumnezeu să-i 
odihnească! Soţia şi- fiul.

•  Trist şi -dureros oma
giu la R luni de La pleca
rea pe drumul fără în
toarcere a regretatului 
nostru frate şi cumnat

AUREL CALI C ARH
Gig) şi Puşa.

, (8763)
•  Se împlinesc 5 ani 

de la trecerea în nefiinţă 
a celui care a fost un bun 
soţ şi tată

GATA DAVin 
■şri/sx'v'.''/.: ,'(8702)

D E C I S E
. •  Suntem • alături. de
colega noastră Crineiu la 
greaua încercare'••pricirţyită- 
de dispariţia fulgerăioai v. 
a tatălui ei,

URECHE GIIEORGIIE
Goleetivul Oficiului de 

calcul al DGFPCFS , Deva.
(8785)

I■ 41
I
■ V
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I 

I 

1
j depozitul Comfruct (fost I.L.F.), din str. Depo-I 
J zitclor, nr. 17, între orele 8-—16. (144) -

1 S.C. LEGUME-FRUCTE S.A. 
j B E  A D |
, Anunţă scoaterea la licitaţie publică, pen-' 
| tru darea în locaţie de gestiune a unui chioşc I 
* amplasat în piaţa de alimente Brad şi vânza- j 
I rea prin licitaţie a unei izoterme Raba R 10 J 
j — 215, un autocamion SV R 8—135, un electro- i 
J stivuitor şi balanţe Romane şi balanţe Compu-! 
|s e ,  conform H.G. 140/1991. |

Licitaţia va avea loc în data de 12 august ' 
| 1994, la sediul societăţii, ştr. A. Iancu, nr, 54, { 
' ora 10, Brad. Relaţii suplimentare la te l.' 
| 651530, 650739.

l !

V 
\

I )

(146) |

ÎN ATENŢI A AU E2SifHDR ECONOMICI ! 
DIRECŢIA DE MUNCA Şl PROTECŢIE 

SOCI/lţl^ HUNEDOARA -  DEVA 
Solicită societăţilor comerciale cu scop lu- 

crătiv. iiiS'îtuţiilor de în\ ăţămiint, * persoanelor 
fizice autorizata oferte privind organizarea 
uniţi curs de calificare în meseria de bucătar, 
pentru zona Orăştie, ‘ curs organizat in baza 
Iîegii nr. 1/1991 şi H G 288/1991.

Ofertele dv se vor depune până vineri, 29 
iulie 1994. ia D.M.P.S. Hunedoara—Deva, bi
roul calificare-recalificare, din Deva, str. 1 De
cembrie, nr. 12, telefoane 647048, 616088.

S.C MOBIMPEX SLIixTiRAD 
„MAGAZIN AIIABELA”

Aduce pe bază de precomandă :
; frigidere ;

— congelatoiire
■ ■ ' maşini de spălat

-ri. aragaze
La cele mai avantajoase preţuri ! 
EXECUTA TRANSPORT CU AUTO L5 

TONE.
Relaţii Ia telefon 650301. (140)

S.C. EUROVEnFuS S.R.L. DEVA 
Angajează pentru A ila V'cnus 
•  recepţioneze şi cameriste.
Informaţii suplimentare la sediul firmei 

din Sintuhalm. 34 A. ţel. 626294 ; 621386, în 
tre orele 8.30-—-13; ,r .

DIKICCŢIA DE TEtECOMl NK'AŢH 
HCNEIK)AR,\ —. I>EVA *

A N U N Ţ A  r «*
La data de I august 1994, în localitatea 

StNTANDREi, judeţ*! Hunedoara, se va da în 
comunicaţie, CENTRALA TELEFONICA AUTO
MATA, conectată la reţeaua telefonică inter
urbană automată. #

Numerele dî  apel ale abonaţilor teicComei
sunt formate «lin 3 cifre. ;i

Pentru realizarea unei convorbiri telefo
nice, locale se va forma numărul de apel al 
abonatului, format din 3 cifre. w

Pentru realizarea uimi convorbiri telelo- 
nice eu abonaţii telefonici conectaţi în această 
centrală se va proceda astfel :

— abonaţii telefonici din judeţul Hune
doara vor forma la discul aparatului cifrele 
673 ;

—. abonaţii telefonici din celelalte, judele 
ale ţării vor formă 054/673.

Informaţii cu privire la numerele de apel 
ale abonaţilor telefonici conectaţi în centrala 
din loc. StNTANDREi se obţin formând ia 
discul aparatului cifrele 660515.

GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL 
GEOAGIU

Anunţă organizarea concursului pentru 
ocuparea postului de muncitor necalificat, la 
sediul unităţii, în data dt* 16 august 1994. 
ora 9.

Relaţii la telefon 118,

D.G.N. REGIONALA GAZ METAN 
D E V A

str. E. Gojdu, nr. 85 
raW:;; A N U N Ţ Ă

închirierea prin licitaţie a mijlocului fix —~ 
staţii de încărcare autobuze din cadrul jude
ţului,

Licitaţia se desfăşoară la sediul unităţii, 
în data de 4.08,1994.

FILIALA SILVICA DEVA 
Organizează în data de 10 august 1994 

licitaţie pentru executarea lucrărilor de între
ţinere şi reparaţii drumuri auto forestiere la 
ocoalele silvice Petrila, Petroşani şi Lupeni, 

Antemăsurătorile necesare întocmirii o- 
fertelor de preţ se găsesc la sediul Filialei Sil
vice Deva, str. Andrei Şaguna, nr. 1, tele
foane 616020, 613883, sau Secţia întreţinere 
şi reparaţii drumuri auto forestiere Hunedoa
ra, str. Carpaţi, nr. 22, telefon 713955.

• ' (145)
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