
• STAREA INFRAC
ȚIONALA NU NECESITA 
MASURI excepționa
le. Referindasc ia de
clarația președintelui IHes- 
cii — care dorește promo
varea unor măsuri excep
ționale pentru reducerea 
număratei infracțiunilor 
— ministrul de interne, 
Victor Babiuc, a arătat teri 
că starea Infracțională din 
România nu ar avea ne
voie de astfel der măsuri 
dacă numărul polițiștilor 
ar fi tttai mare și înzes
trarea lor mai bună, Dl 
BaMuc a relevat Că starea 
infracțională de Ia noi „nu 
este foarte gravă", compa
rativ cu ceea ce se în- 
tîmptă in alte țări. tn 
România, In anul 1992 e- 
xistau 495 de infractori la 
suta de mii de locuitori, 
față de 7 108 în Germa
nia.

e BUGETUL de fami
lie. Analiza pe grupe de 
cheltuieli a bugetului de 
familie în semestrul I 1992, 
prezentată de Comisia Na
țională de Statistică, în 
cadrul unei conferințe de 
presă, arată că ponderea 
cheltuielilor pentru consu
mul alimentar (inclusiv 
consumul din resurse pro
prii și prin alimentația 
publică) a sporit de ia 
61,7 Ia sută cit era în ace
eași perioadă a anului tre
cut la 66,6 la suta în 
prezent. De asemenea, da
tele Comisiei Naționale de 
statistică mai relevă că 
ponderea cheltuielilor pen
tru' plata serviciilor și pen
tru achiziționarea de măr
furi nealimentare a scăzut 
simțitor, acestea reprezen- 
tînd in semestrul I 1992 
13,1 și respectiv 20,3 la 
sută față de 16,7 și 21,6 
Ia sută, cit reprezenta în 
1991.

' MAJORAREA
PREȚURILOR 

LA CARBURANȚI

Prin Hotărîrea Guvernu
lui ar. 667/21 octombrie 
1992. se stabilește ca, tn- 
ceptad cu data de 22 oc
tombrie ac., prețurile de 
vîszare eu amănuntul ale 
casrburasrțitor vor fi: Ben
zină Premium — 100 tei/ 
iitnd. in cadrul cotei lu
nare — 22® Wlitad, ta a- 
fara cotei 0a liber); Ben
zină Regular — t® lei/ 
torul» ta cadrul cotei lu
nare — 210 iei/iitrul, tn 
afara cotei (ia hber); Bem- 
ztaâ normală — 90 lei? 
litrtrt, ta cadrul cotei lu
nare — 200 lei/litrul, ta 
afara cotei (ia liber); Mo
torin» — 90 lei/fitrai, ta 
cadrai cetei lunare — 200 
lei/Irtrai, în afara cotei 
(Ia liber).

<•****•*««>*»»
R.A.M.G.CA,

HUNEDOARA
Ammță locatarii mtt- 

sMtata Ilanedewa, că 
taeeptad ®* data de 
z3 «tâ le 1862, se 
fac probele pentru fur- 
Bizare* agentatai ter
mic l te încălzire. 
Consumatorii care an e- 
feetaat Modificări la 
■ăttetaul de încălzire 
stat rugați să anunțe la 
Dispeceratul RAMGC.L 
Hunedoara, (1218)
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• Cabinetele medicale particulare și marea dilemă 
a pacienților • Cîteva premiere în stomatologie 
ia Deva • Ceva mai trebuie făcut pentru o reală 
protecție.

Tendință de mișcare fi
rească spre aplicarea 
principiilor economiei de 
piață, deși ctl pași cam 
timizi, se face simțită și 
în domeniul medicinii. 
Datele statistice privind 
numărul cabinetelor me
dicale particulare aflate 
in activitate relevă făp
tui că județul și orașul 
nostru nu se plasează 
chiar în partea de sus 
a clasamentului, ceea ce 
atestă, pe de o parte, că 
o asemenea cale nu este 
susținută și încurajată 
Suficient de către stat 
(mal ales în privința a- 
sigurării spațiilor, acestea 
fiind ocupate în special 
de .către comercianți — 
n.n.). iar pe de altă par
te, mulți medici care își 
asumă riscul privatizării

stat lipsiți de posibilită
țile materiale necesare 
dotării corespunzătoare a 
cabinetelor.

In ciuda unor astfel 
de opreliști, s-au găsit 
totuși unii medici cu 
spirit întreprinzător, care 
sînt căutați și apreciați 
de către pacienți, aceștia 
trecîndu-le cu încredere 
pragul cabinetelor, con
vinși fiind că aici sînt 
tratați cu toată solicitu
dinea, în acest caz avînd 
în vedere că relația me
dic—pacient îmbracă și 
un alt aspect direct, cel 
de ordin financiar.

Evident Câ odată cu 
deschiderea și înmulțirea 
cabinetelor particulare a- 
par și unele dileme în 
rîndul pacienților. Care 
trebuie să aleagă între

prestațiile .gratuite sau 
cele cu plată, acestea din 
urmă fiind, uneori, destul 
de costisitoare și nu la 
îndemlna tuturor.

Printre primele cabi
nete de acest fel înfiin
țate la Deva se situează 
și cel cu profil stomato
logic, aflat . pe strada 
Mihai Eminescu, în car
tierul Micro 15, unde-șî 
desfășoară activitatea 6 
medici, pe cîte două tu
re, cabinet bine dotat și 
deservit de personal dor
nic să-și onoreze cum se 
cuvine profesia. Că așa 
stau lucrurile ne-o dove
desc și cele cîteva nou
tăți de ultimă oră pe 
care le-am aflat aici. 
Acestea constau în fap
tul că, în baza contrac
tului încheiat cu un la
borator ultramodern din 
țară, se efectuează lu
crări metalo-ceramice 
(împrăcind complet în 
porțelan dintele prezent 
sau cel înlocuit) și .din .

NEVOIE DE
aur (evitînd cheltuieli 
costisitoare pentru ase
menea lucrări în alte ju
dețe), că de curînd s-a 
achiziționat un aparat 
pentru, fotopolimerizarea 
materialelor de obtu- 
rație dentară, materialul 
folosit pentru plombă 
prezentîndu-se sub for
ma unei paste de culoa
rea dinților, aceasta mo- 
delîndu-se perfect după 
formă dintelui, iar apoi 
se aplică, pentru cîteva 
secunde, un fascicol de 
raze ultraviolete sau de 
halogen, care asigură 
pastei respective o duri
tate mai mare decît a 
smalțului dentar. Avanta
jul folosirii pastei constă 
în faptul că este foarte 
aderentă la dinte și ea 
nu-și schimbă culoarea. 
De asemenea, mai amin
tita că sîmbăta diminea
ța, la acest cabinet, se 
fac ’ și rezecții apicale, 
că în curînd se va in
stala și un aparat de

boem?' ’
radiografii dentare și se 
realizează lucrări prote
tice uzuale prin labora
torul propriu.

Desigur, avînd în ve
dere că sînt foarte multe 
solicitări, nu numai în 
domeniul stomatologiei, 
ar fi de mare importan
ță făptui ca, printr-un 
sistem organizat de pro
tecție și asigurări Socia
le, o parte a cheltuieli
lor să fie suportate din 
fonduri special consti
tuite în acest scop.

Ar mai fi de semnalat 
și o cerință exprimată de 
dna dr. Mia Olteănu, de 
la cabinetul stomatologie 
particular despre care am 
vorbit, aceasta vizînd re
lația medic—-pacient ce 
se dorește cît mai fruc
tuoasă, în sensul de a fi 
respectate programările 
făcute, numai astfel pu- 
tîndu-se conta pe o co
laborare deplină.

NICOLAE TÎRCOB

CIVIMIL LIBER
1 - INDEPENDENT 1L----- —.---- :-- - .......... —-----------......... ....... .. .................................. . .. .................................................... •............           J

4

I9

Iw
I♦
î
Iw
I
I Profit (8 Ioni)
' Pierderi (8 Moi)

Producțta priaripatetor produse
taHtasteiato:

huilă netă
«țel

SPECIFICARE

A

Producția industrială
Stoc de produse finite ta industrie 

la 30 IX 1992
Productivitatea muncii în industrie
Numărul mediu al personalului din 

industrie
Expect
Desfaceri de mărfuri prin comerțul 

, de stat șt cooperatist

I

agricole la fondul

tăiață ta abatoare

de vădi

* a au* t **** a a

Realizat % față d
U/M sept. sept.

1992 1991
B 1 2

mii. lei 11174,8 78,7

mii. Iei 11812,9 X
lei/pers. 141626 85,0

pers. 100086 91,2
nai # 12604 99,2

mii. lei 2450,5 138,5
mii. lei 552&S 3343
mii. lei 25798,0 350.9

mii to. 280,8 \11S;9
mfi to. 92A 70,4
mtt to. 6W 80.5
mii to. ts 58,4
mH M. 151,7

te. t&t 7W
mii hl. * 52,4

ta. 7615

to. viu 1346 S1A
hl. 6944 48.3

MtfiMK. 3743 56k5
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Amintirile unui
A doua Opoziție față de 

organele comuniste ce ne 
conduceau s-a produs la 
oprirea activității sectoru
lui minier Almaș (Albiu), 
cînd fără voia noastră am 
fost mutați Ia alt sector, 
Ilaneș — V. Babei, deci

S

£
fell

străinătate (S.U.A., Ungaria).
M. S.J.
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la un preț de nimic, fiind 
ocupați mai mult de 12 ore 
pe zi).

Prin metodele bine cu
noscute, ne-au dezbinat și 
— de voie, de nevoie — 
a trebuit să mergem lă 
noile locuri de muncă iar

CRÎMPEIE DIN LUPTA ÎMPOTRIVA 
COMUNISMULUI

mai departe de casă cu 5 
km. Și de efeta aceasta 
ne-am opus acestei măsuri, 
prin neprezentarea din 
nou la noile locuri de 
muncă, pe timp de o săp- 
tămînă, dar din nou am 
fost chemați în scris fle
care să ne prezentăm la 
noul sector Haneș, să dăm 
socoteală de ce ne opu
nem mutării noastre (dînșfi 
spuneau că este ta inte
resul producției, far noi 
spuneam că nu putem 
face față și ia mină șr fa 
gospodărie în sat, unde 
după cum se știa eram o- 
bligați să dăm din toate 
produsele noastre la fon
dul centralizat al statului,

pentru zilele lipsă am ră
mas nemotivați, cu toate 
consecințele ce ah revenit 
de aicea, dar tot nu au 
descoperit pe organizatorii 
acestei opoziții (greve).

Față de toate aceste ma- 
nuestări, am fast luațt ta 
vizorul conducerii și ne-au 
lucrat pe la spate, așa 
cum au ștfat, far pentru a 
nu ne lăsa bătuți, au PUS 
la cate o nouă măsură îm
potriva noastră. .eoortl- 
ztadu-ne fa locurile de 
muncă cele mai grele șt

I. TERGI, 
Brad

(Continuare ta pag. • 8-aj

0 SESIUNE ȘTIINTIPIG& 
JUBILIARA A MUZEULUI JU
DEȚEAN. Iert, la Deva, a tns»- 
put Sesiunea științifici jubiliarii 
a Muzeului Județean consacrată 
împlinirii a țța ani de la țn- 
fiirițarea acestei importante fa- 
stttuțit științifice bunedorene. 
La sesiunea care Pe desfășoară 
timp de mat msdte^ite, fa pten 
și pe secțiuni, participă cit CB* 
muntedri oameni de ȘtBnțE, cer
cetători din țară (București, Th 
mișoara, Arad, Oradea, Zalău, • 
Iași, Suceava, Brăila ș.a,) și din

@ BANDBAL FEMININ. Du- 
ntîsfca. handbalistele de la RE- 
MIN Deva aa. tnvins pe texU* 
listele din Ctettâdie cu 35—24, 
devenerie avtndu-le ca realiza
toare pe Antșoara Dop, Mariana 
Hamza, Itmtia Varodi, Gyvnțry 
Demenți, GAbritla Vădan ți Cris
tina Rotar. In etapa de dumi
nică, 25 octombrie a.c., ora 19, 
echipa REMIN va întîlm ta Sa
la Sporturilor din Deva pe frun
tașele clasamentului, respectiv 
pe handbalistele din Arad. Su
porterii tint așteptați să încura
jeze echipa preferată. (N.T.f

& A CRESCUT NfâltBiDI* 
ȚATEA. Din datele furnizate de

conducerea Spitalului municipal 
Huriedaota reiese că, în ultimii 
trei ani, în vreme ce natalita
tea a scăzut, a crescut morbidi
tatea. Pe locul fatîi se situează 
bolile cardiovasculare, pe lacul 
doi accidentele de muncă șl ru
tiere, pe locul trei bolile pulmo
nare, tar cancerul pe locul pa
tru. (E.S.).

marfă cit mai diversificată: re- 
chizite, obiecte de marochină- 
rie, discuri, șervețele, jucării etc. 
(M.B.). t

0 APROVIZIONARĂ BUNĂ 
CU RECHIZITE ȘCOLARE. Li
brăria diti Gurabarza este preo
cupată pentru o bună aprovi
zionare cu rechizite ' școlare — 
caiete, creioane, pixuri, stilouri. 
Responsabila librăriei, dud Elena 
PauliUc, are cuvinte de etptecie- 
K fa fidrBa Sfl „B^îibjM” 
tfeifd, ettre, săptSfftâftal, fidube

0 CLUBUL „TEMERARII*’ 
DIN PETROȘANI și-a diversifl- 
cat activitatea. Sub conducerea 
antrenorului Romeo Roșia, te
merarii” înălțimilor au efectuat 
de la începutul toamnei nume
roase demonstrații de zbor cu 
șarpante in masivul Paring, la 
Groapa Seacă, Petrila ți Vulcan. 
fS. C.).



»’ >1! 2 ; • CUVÎNTUL LIBER NR. 73

Alături, lahine
Nu e o ijoutate ceea ce, 

vom consemna in artico
lul de față, mai ales pen
tru, oamenii care lucrează 
în domeniul culturii, care 
știu că arta adevărată, nu 
cea clamată pe tpate dru- . 
murii e, ori la colț de stra
dă, între două vorbe și o 
bîrfă, are rosturi modela
toare bine definite pe 
care trebuie să le gindîm 
și sa le promovăm cum se 
cuvine.

Să ne oprim pentru cî
teva clipe asupra cîntecu- 
lui popular : ce profunzime 
de idei conține el, ce sen
timente transmite ascultă
torului capabil să-l înțe
leagă, ce porniri în 
slujba unor idealuri an
cestrale generează același 
cîntec popular autentic, iz- 
vorît și șlefuit de înțelep
ciunea populară de-a lungul 
atîtor generații !

Să ne oprim pentru cî
teva clipe asupra dansului 
popular: cită măreție de
gajă fel, cum reușește să 
pună în evidență frumuse
țea ființei umane, ce stări 
sufletești exprimă, cită im
plicare solicită din partea 
interpretului dâre merge 
spre aceeași pierdere de 
sine, precum și a noțiu
nilor de timp și spații !

Să ne oprim pentr-u cî-
• eva clipe asupra creato- 

„ rultiî popular, izolat în-

• *•••• •••*•••

și la greu, prifl ani de istorie
tr un interior de atelier de 
olărit, cîe sculptură ~ în 
lemn sau os, sau aflat îp 
fața propriului „furnal" de 
turnat cositor sau alamă 
în forme inegalabile de 
frumusețe eu care apoi 
împodobește . costu m u 1 
popular, obiecte care îi 
sînt utile, cu cită migală

ROSTURILE
MODELATOARE

ALE ARTEI
• * • ♦-* • • • • • ••••«•«•• « • • •

decorează cu .smalț și cu
lcare ulciorul sau. „tăne- 
rul” care îi vor deveni 
apoi atît de • apropiate în 
gospodărie, lui și celor 
care i le cumpără.

Semne de exclamare am 
putea adăuga nenumărate. 
Ele ne-au fost sugerate de 
acea primă parte a unei 
selecțiuni din spectacolul 
ce a avut loc la mijlocul 
lui septembrie la Țebea, 
pe care Televiziunea Ro 
mână, prin dna Marioara 
Murărescu, ne-a oferit-o cu 
atîta generozitate dumini
ca trecută, urmînd ca par
tea a doua să o vedem nu 
peste mult timp. „Cînte- 
cele fancului" ne-au mers

la suflet. Ip interpretarea 
unor șpliști de excepție — 
Dragan Muntean, Nicolae 
Furdui lancu, Ioan Bocșa, 
Veta Biriș, Mariana Ăn- 
ghei, Mariana Deac, Sava 
Negrgan Brudașcu, a coru
lui din Finteușu Mare, a- 
ccste melodii cu rosturi 
modelatoare au vibrat fan
tastic în conștiința noas
tră, Pentru că sînt ale 
noastre și numai noi ro
mânii le putem înțelege 
în toată profunzimea lor! 
„Astăzi cu bucurie/ Româ
nilor veniți”, „Colo-n Mun
ții Țebei”, „lancule, fecior 
de moț", „Hai să-ntindem 
hora mare" ș.a, au stors 
lacrimi, au îmbărbătat și 
pe cei care de obicei nu 
vibrează.

Rosturile educative, mo
delatoare ale artei sînt e- 
vidente. Conducerile insti
tuțiilor culturale rămîn 
permanent datoare publi
cului larg în ceea ce pri 
veste cercetarea și valo
rificarea tradițiilor și da
tinilor noastre populare. 
Pentru că numai în felul 
acesta, ele se perpetuează 
și înflăcărează generațiile 
de astăzi. De aceea, să nu 
le neglijăm nici o clipă, 
acestea ne-au însoțit, la 
bine și la greu. în zbu
ciumata noastră istorie !

MINEL BODEA

• ••‘•‘•‘•«•‘•«•‘•••‘•«•‘a

„Acționînd împreună vom vindeca 
durerile noastre"...

La sediul Consiliului 
Local al orașului Simcria 
sînt de față domnii IOAN- 
PĂUN JURA, primarul lo
calității, OVIDIU POPA, vi- 
ceprimar, CORNEL TO- 
DEA, coordonator tehnic 
la R.A.G.C.L. Simcria. O 
întrebare:

— Ce întreprindeți pen- 
Iru a fi pregătiți de iar
nă în legătură cu apa, căl
dura,.. gazul metan ?

— Ovidiu Popa: La cen
trala termică lucrările sînt 
finalizate. »Au .fost iponta- 
te cazane noi. încălzirea 
centrală va fi mult mai 
bine pusă la punct, vreau 
să spun' că va fi căldură 
în casele oamenilor, în ce
le legate la centrală, se 
înțelege.

— loan Păun Jura : In 
ședințele Consiliului lo
cal am analizat stadiul lu
crărilor, al tuturor pregă
tirilor pentru sezonul fri
guros.- în momentul de fa

ță. avem cărbune asigurat 
pentru 45 de zile. Dar la 
cele 2080 de apartamente 
noi ne zbatem să asigu
răm căldură și apă caldă 
pentru toată iarna. Ținem 
zilnic legătură cu Valea 
Jiului și avem garanția că 
vom primi cărbunele tre
buitor pentru toată pe
rioada de iarnă.

— Cornel Todea ; Lu
crătorii regiei noastre nu 
au altă preocupare în aces
te zile decît de a asigura 
cele mai bune condiții 
pentru locuitorii Simeriei, 
in sezonul de iarnă. Adi
că, vreau să spun că au 
fost făcute reviziile finale 
la conductele de apă, s-au 
înlocuit conducte (unde a 
fost nevoie), iar la solîci- 
tarea locatarilor facem re
vizii interioare la calori
fere etc. Toate preocupări
le noastre sînt pentru oa
meni, pentru cei care a- 
chită sume mari de bani

pentru asemenea servicii. 
Deci, ne străduim ca și 
serviciile să fie de calita
te. Oricum, noi sîntem în 
permanență la slujbă.

— Ioan-păun Jura : Fac 
o subliniere pentru sime- 
rieni : Treburile care-i dor 
pe ei mă dor și pe mine, 
pe toți cei din Primărie, 
îi asigurăm că vom aduce 
butelii de aragaz, cît mai 
multe cu putință, cărbune 
pentru centrala ' termică. 
Deci, vom avea căldură și 
apă caldă în apartamente. 
Ne zbatem să asiguîăm o 
aprovizionare cît mai bu
nă pentru iarnă, pentru 
finalizarea lucrărilor de 
introducere a gazului me
tan pe străzile 1 Decem
brie, Teilor, Cîmpului. Am 
zis : treburile care-i dor 
pe simerieni mă dor și pe 
mine. Dar o să le vinde
căm numai împreună, în- 
tr-o bună înțelegere...

Gh.I. NEGREA

' Miine,.___ ,y, r hunecțorenii ț
ț vor avea ca oaspeți pe !
i fotbaliștii de la U.T.A.) 
, După dușul primit de l 
4 arădeni la. I.C.I.M. Bra- / 

șov în etapa a IX-a,) 
în etapa trecută a ad- ț 
ministrat, pe teren pro- l 
priu, 5—1 metalurgiști- ' 
lor din Bocșa. Acum, la ț 

. Hunedoara vor face to- l 
î tul pentru a nu fi în- j 
1 vinși. De partea 1
’ laltă, r.ici hurie.’
1 nu sînt în apele lor. . 
\ După două înfrîngeri * 

în -deplasare, Corvinul J 
trebuie să-și strîngă din ‘

&
1 
ț 
I
J
i

î

i

* 

I

Intlhwe la „GOMPHts*

i cea- ,1
nici hunedorenii 1
' " ---- ! lor. 1

trebuie să-și strîngă din 1 
nou rîndurile fiindcă, î 
Jiul Petroșani a ajuns î 
la egalitate de puncte. 
Un meci cu o echipă ca i 
U.T.A. e întotdeauna ’ 
greu. Hunedorenii 
decît alternativa 
toriei pentru a-și men
ține locul de lider. Su
porterii trebuie să fie 
alături de ei.

-,uîki / 
n-au ] 
vic- i

fotbalistică

l Și în Divizia C 
1’ faza județeană, se

nunță cîteva partide 
deosebit de interesan- 

l te. Liderul’ clasamentu- 
) lui, Minerul Știința 
î Petroșani, primește re- 
i plica ceferiștilor 
? Simeria (locul 3). 
1 dele n-au pierdut 
| un punct pe teren 
, priu. Vor învinge și du- 
J minică, dar C.F.R, Și- 
ț meria va opune o re- 
i zistență dîrză. Parîngul 
• Lonea (locul 2), deși

joacă în deplasare, poa-

a-

din 
Gaz- 
nici 
pro-

l______  _
i te realiza o victorie cu 
i Metalul Crișcior. Me- 
’ ciul nu este dinainte l 
ț cîștigat. Partide echi- 
i librate se anunță Me-
■ taloplastica Orăștie — 
i Victoria Călan, Mine- 
i rul Ghelari — Mureșul 
■' Deva. Avantaj mare 

pentru gazde : Minerul i 
Certej în meciul cu Fa- ( 
vior și Constructorul 
Hunedoara, cu Minerul 
Teliuc. Nu* se știe de 
unde apare surpriza. în

. ..L. ' i se
) prefigurează o etapă 
ț cu victorii ale gazdelor.!

SABIN CERBU

)

f

iij ■ --- r-"—
i orice caz' din nou

fn miez de octombrie 
se simte în aer suflul de 
gheață al iernii ce se a- 
propie. Cînd spunem în
să toamnă, ne gîndim, î- 
nainte de toate, la recol
tă (fie că a fost bogată 
sau nu) iar o vizită la 
piață ne va pune în le
gătură cu pulsul recolte
lor autumnale diii anul 
în curs...

Cel mai concret exem
plu, în acest sens, ni-1 
oferă piața centrală a 
orașului Deva, care reu
nește în perimetrul său 
expunere cu vînzare de 
diferite produse ț de Ia 
cele vegetale (legume, 
zarzavaturi, fructe), la 
produse animale (ouă, 
brînză, smîntînâ, lapte) 
și derivate din cereale 
(făină albă, de mălai, 
pîine, produse de pani
ficație), de la îmbrăcă
minte și încălțăminte pî- 
nă la diverse obiecte mă
runte pe care le puteai

LA PIAȚA — ÎN ECONOMIA DE PIAȚĂ

„Dai banul, ai parte; n-ai bani 
stai deoparte"

cumpăra din bazarul a- 
ftat piuă recent în in
cinta pieței. Să nu mai 
vorbim de gama variată 
de produse „de larg 
consum”: țigări, cafea, 
ciocolată și alte dul
ciuri, toate Ia „prețuri 
avantajoase” și ținînd pa
sul cu inflația româneas
că.

Pentru un călător gră 
bit, piața înseamnă o a- 
glomerare de oameni în- 
tr-un neastîmpărat „du- 
te vino” printre mesele 
acoperite de diferite pro
duse. Dacă însă timpul 
îți permite sau nevoia te 
îndeamnă să te amesteci 
în vînzoleala cumpără

torilor, abia atunci pă
trunzi în culisele unei 
„mini — economii de 
piață”.

Legea economici de 
piață: CONCURENȚA ! 
Ce s-ar face cumpărăto
rul dacă n-ar exista a- 
ceastă formă de inhibare 
a măririi prețurilor ?- 
Chiar și astfel, în condi
țiile unei strînse con
curențe între cei ce-șî 
vînd mărfurile, benefi
ciarii trebuie să se lip

sească, de sume importante 
de bani. Așa că dacă 
legea fundamentală a e- 
conomiei de piață este 
concurența, atunci forma 
supremă de dominare a

pieței este BANUL ! Nu 
merge la piață lozinca: 
„Ai carte, ai parte!” ci 
se spune : „Dai banul, pi 
parte; n-ai bani stai 
deoparte !”

Spre deosebire însă 
de o economie de piață 
în stil occidental, în ca
re concurența nu schim
bă nUmai prețurile, ci 
și forma de prezentare a 
mărfurilor, piața Devei ră- 
mîne satisfăcută de vechiul 
ei statut și peste vechea mi
zerie, de fond, se adau
gă mereu alta nouă.

Concluzia vine de la 
sine... cursul pieței e os
cilant, se schimbă mereu 
în funcție de cerere și 
ofertă ca-ntr-o „verita
bilă mini-economie de 
piață”. Gradul de moder
nitate și civilizație „os
cilează" mai greu.

MONA JUȘCĂ, 
corespondent

Cu cîteva zile în urmă, 
la Deva a avut loc o în
trunire a .cadrelor de con
ducere ale sucursalelor , 
județene din componența 
S.C. „GOMPPIL” S A. Bu
curești. Tema dezbătută și 
însușită a constituit-o Ho- 
tărîrea Guvernului Româ
niei nr. 589/25 septembrie 
1992 privind acordarea de 
credite pentru constituirea 
stocurilor de produse agri
cole și alimentare ale Mi
nisterului Agriculturii și 
Alimentației pe anul 1992. 
Intre aceste produse- se 
înscriu și materiile prime 
de origine animală. — li
na și pieile —, care fae 
obiectul activității sucur
salelor „COMPPIL” din în
treaga țară, respectiv a- 
chiziționarea lor și pre
darea la unitățile de in
dustrializare. .

Organizarea respectivei 
întruniri în județul nostru 
a avut în vedere faptul 
că aici ființează cea mal 
mare și mai importantă 
întreprindere de prelucra
re și valorificare a unor 
asemenea materii prime, 
mai exact spus, a pieilor 
de ovine. Este vorba de
spre S.C. „Favior” S.A. 
Orăștie, a cărei faimă pen
tru hainele de blană pe 
care le realizează este de 
mult binecunoscută în ța
ră, dar și peste hotare.

Prin dobînzile relativ 
reduse pe care le percep 
băncile pentru creditele a- 
cordate în spiritul hotărî- 
rii menționate (de 15 la 
sută — n.n.), sucursalele 
„COMPPIL” sînt în măsu
ră să achiziționeze de la 
unități de stat ori de la

persoane particulare canti
tăți sporite de lină' și piei 
de animale -t- pe, care le
pot plăti la prețuri con
venabile și cu care să'ali
menteze continuu între
prinderile prelucrătoare.

— Concluzia întîlnirii 
noastre — ne-a spus dl 
Remus Haiduc, directorul 
Sucursalei „COMPPIL” Hu
nedoara — Deva, a fost de 
a ne spori cu toții efor
turile în achiziționarea de 
materii prime de origine 
animală și îndeosebi piei 
de ovine — pe care să le 
dirijăm spre „Favior” P- 
răștie, ajutînd-o astfel să-și 
sporească volumul produ
selor realizate, din care o 
mare parte o reprezintă 
exportul. în ce ne priveș- 

' te pe noi, cei din județul- 
Hunedoara, avem o bună 
conlucrare cu „Favior” și 
dorim s-o perfecționăm în 
continuare.

La rîndul său, dl ing. • 
Constantin Dumitrache, di
rectorul comercial al S.C. 
„COMPPIL” S.A. București, 
a ținut să precizeze :

— De fapt, intenția în
tregii noastre societăți este 
să ajutăm în mai mare mă
sură colectivul S.C. „Fa
vior” S.A. Orăștie, prin 
livrarea unui număr sporit 
de piei de ovine. Impor
tant este ca băncile să res
pecte hoțărîrea guvernului 
și șă acorde sucursalelor 
noastre credite cu dobînzi 
reduse, de 15 la sută. Alt
fel, totul va rămîne doar 
un document inoperabil, 
cum sînt, din păcate, destu
le în ultima vreme.

DUMITRU GHEONEA
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Amintirile unui „ocnaș" (IV)
(Urmare din pag. I)

mai periculoase, cum este 
sectorul Haneș, care, la 
acea vreme, avea în com- 
poeiția atmosferică a mi
nei 49 la sută siliciu.

La anchete am fost acu
zați că avem legături cu 
mineri din Valea Jiului 
(1977 greva din V. Jiului). 
Toate aceste anchete, du
pă cum am aflat mai tîr- 
ziu, au fost duse fără a 
alar/na pe superiorii lor, 
deoarece le-a fost frică și 
lor că-și pierd funcțiile, 
pentru că nu s-a făcut e- 
ducație subalternilor cum 
prevedea politica partidu
lui, așa că mai bine au 
tăcut mîlc, pentru a nu 
părea neputincioși în fața 
superiorilor lor, dar de 
noi au avut grijă în con
tinuare să fim tratați pe 
măsura comportării noas
tre, deoarece acești condu
cători erau unși ou toate 
alifiile și știau cum să ne 
îngreuneze viața.

Q altă măsură care au 
luat-o împotriva noastră a 
fost suspendarea transpor
tului minerilor ce lucrau 
lă E. M. Zlatna, anunțînd 
în. scris I.Ț.A. Deva că 
nu mai au nevoie de ma
șinile care ne transportau 
pe noi, cei din satele Stă- 
nija — Buceș și Dupăpia- 
tră la sectorul minier Ha
neș și astfel coloana de 
transport auto Brad (Goșa) 
a suspendat cele 3 (trei) 
mașini.

Tot în secret am discu
tat între noi și hi prima 
zi a anului (de lucru) 1978

am mers un număr de 
peste 40 (patruzeci) munci
tori la Centrala Minieră 
Deva, pentru a arăta ce 
ne-a făcut conducerea E.M. 
Zlatna. Ajunși acolo, ime
diat s-a alarmat centrala 
și am fost invitați să in
trăm pe rînd să ne spu
nem necazurile ce ne-au 
adus, dar nu am admis 
să intrăm pe rînd, ci nu
mai toți, pentru că dacă 
găseau ; și aceștia capii a- 
cestei acțiuni, rău 
noi, dar cei de la ce.- ’ 
lă au fost mai înțeleg l 
tori, dîndu-ne dreptate.

Au luat legătura tele
fonică cu E.M. Zlatna, cu 
I.T.A., și văzînd că ni s-a 
făcut o nedreptate, s-a 
dispus ca a doua zi să 
fie puse în mișcare fos
tele mijloace de transport 
ce ne-au fost luate în mod 
abuziv ș4 fără voia noastră 
de către cei ce ne aveau 
în vizor de la exploata
rea minieră Zlatna

După rezolvarea acestei 
probleme și a discuțiilor de 
la centrală am avut auto
buz de la poarta centra
lei miniere să ne ducă 
acasă, dar nu am fost lă- 
sați singuri, ci însoțiți de 
cîteva persoane cu ochi 
albaștri, care să ne poar
te de grijă (grija din par
tea partidului și a secu
rității care era prezentă 
peste tot).

Și așa în ultima noas
tră opoziție am avut și noi 
un cîștig de cauză mai 
semnificativ.

(Va urma)

2(
2(
2(

2]

2:
2:
2:

2;

ii

ii 

r
1!

21

2;

2:
2:

ci 
d 
P 
n
u 
c
P 
u 
a 

m
b
C 
a 
g 
a
n 
n
e
C
F



OCTOMBRIE 1992 Pag. 3

iN MUNICIPIUL HUNEDOARA

Căldura tepinde de cota de gaz

FĂRĂ APĂ CALDĂ
Locatarii scării G din blocul 

1ABG Hațeg continuă să fie vic
time ale birocrației și impertinen
ței unora. E.G.G.L. Hațeg se încă- 
pățînează să nu furnizeze apă cal
dă acestei scări... Primăria dă din 
umeri neputincioasă (?). Dacă nici 
după apariția acestor rînduri în 
presă nu vom avea apă caldă (si
tuația dăinuie de un an de zile), 
voi face dezvăluiri senzaționale 
despre o afacere necurată... In nu
mele locatarilor din scara C a blo
cului 1ABC, semnează Sorin An- 
dronache.

N. R. Stimate die Sorin. Andro- 
nache, dacă aveți date concrete în 
legătură cu afacerea respectivă („a- 
facerea dulapurilor”, cum o numiți 
dv), de ce nu vă adresați poliției? 
Bineînțeles, puteți să ne scrieți și 
nouă.

CE SĂ FAC?
Mă numesc Armean Nistor, din 

Baru Mare, nr. 149, și am la dv o 
rugăminte. în „Cuvîntul liber” din 
16 iunie a.c. ați publicat, în pagina 
a 3-a, două anunțuri prin care S.C. 
„Cresus” S.R.L. Brașov și, respec
tiv, S.C. Primotehnica S.R.L. „A- 
lecs” Brașov ne invitau să parti
cipăm la jocuri de întrajutorare fi
nanciară rapidă. Am participat și 
eu la aceste jocuri — am confirmă
rile de primire a banilor — dar 
pînă în prezent n-am primit ni
mic. Vă rog informați-mă ca să 
știu ce să fac.

P. S. Vă sfătuim să vă adresați 
Poliției municipiului Brașov.

O LICITAȚIE URMATĂ 
de Întrebări...

în zilele de 9—10 septembrie, la 
primăria' municipiului Deva s-a ți
nut o licitație pentru închirierea 
unor terenuri în vederea- construi
rii unor blocuri de locuințe, maga
zine, garaje și chioșcuri. Prețul ini
țial fixat, pe metru pătrat și pe an 
a fost de 150—200 Iei pentru locuin
țe, 400—500 lei pentru magazine- 
birouri, 500 lei pentru garaje și de 
2 640 lei pentru chioșcuri. Pentru 
a putea participa la' licitație, cei > 
interesați au fosj; îndemnați să 
sponsorizeze și o activitate socială 
(și aceasta făcînd parte din puncta
jul de calcul al licitației).

Ofertele făcute de participanți 
au variat mult, ajungînd de la 200 
lei/mp la 35 000 lei/mp, anual, la 

care s-a adăugat sponsorizarea (ma
ximă 300 000 lei sau de alt parti
cipant 50 000 lei anual pe toată 
durata existenței firmei și construc
ției). Dar... toate aceste terenuri au 
fost expropriate de vechiul regim 
de la cetățenii. Devei cu 10—15 ani 
în urmă, la suma derizorie de 2,25 
lei/mp. Da, asta pare a fi o afa
cere să poți primi de 100 de ori 
pînă la 1120 ori mai mult decît 
prețul „de achiziție”. -

Dar dacă socotim că celor ex
propriați „le-a fost lezat” dreptul de 
proprietate și li s~ă dictat un preț 
derizoriu pentru terenuri și con
strucții (case, garaje, magazii) și 
aceasta „pe vecie”, nu pe un an... 
în acest caz doar pentru 10 ani pri
măria va primi sume reprezentînd 
de 1 000 ori la 11 200 ori mai mult 
decît fostul proprietar expropriat. 
(Pensiile și salariile au crescut în 
ultimii zece ani de 5—10 ori).

Oare acum cei expropriați ce 
gîndesc, ce zic ? Țăranilor care au 
fost în C.A.P. li se restituie tere
nurile — atît cît e posibil. Chiria
șilor din blocurile statului li s-au 
vîndut apartamentele în rate, la 
prețul unui televizor color. Dar 
nouă, cei cate am fost jefuiți prin- 
tr-o lege nedreaptă de sute de mii 
de lei, nu ni se poate da nici o 
compensare ?

Oare pămîntul n-a rămas același 
din 1982 pînă în 1992 ? I s-au a- 
dus asemenea îmbunătățiri încît 
există aceste diferențe de prețuri la 
licitație sau noi am fost atît de 
vitregiți de regimul trecut, de tris
tă și jalnică amintire ?

Cetățenii expropriați vor ca 
simțul dreptății, al umanității să 
triumfe. Ei cer ca la licitații să li 
se calculeze pentru pierderile avute 
drept sponsorizare 15 puncte (ma
ximum). La prețul inițial (fixat de 
primărie) să trebuiaseă să liciteze 
tot atît cît s-a licitat cînd li s-au 
luat bunurije expropriate și să fie 
puși în capul listei drept cîștigă- 
tori.

Opinia publică, Consiliul Local 
al Municipiului Deva sper că vor 
medita și vor admite că acești oa
meni au dreptate și că e cazul 
să fie îndreptate greșelile altora. 
(George M. Trif, Deva).

AJUTAȚI-NE ÎN STABILIREA 
LEGALITĂȚII

Locatarii blocului 4, scara A, din 

bulevardul 22 Decembrie Deva (a- 
sociația de locatari 136 Mărăști), vă 
rugăm să ne .ajutați în, stabilirea 
legalității în următoarea'* problemă. 
Scara A a acestui bloc are 7 eta
je, la parter fiind amplasate bi
rourile S.C. „Metalchim’’ S.A. La 
această scară funcționează — și în
că foarte bine — un lift. Problema 
noastră este că trei din locatarii 
de la etajul I nu mai vor să 
plătească cheltuielile lunare pen
tru întreținerea liftului, motivînd 
că-ei nu au nevoie de lift și că 
nici nu îl folosesc. în aceste con
diții, se impune ca ceilalți coloca
tari să suporte cheltuielile ce revin 
de drept celor-de la apartamentele 
1, 2 și 3. în acest sens, vă rugăm 
să ne informați și pe noi dacă este 
o lege sau o normă legală care să 
reglementeze această problemă, a- 
dică ăsupra taxelor lunare de în
treținere a liftului și dacă cei ce 
locuiesc la etajul I sînt sau nu 
obligați să suporte aceste taxe. Sem
nează dl Ioan Nicoară.

N. R. Există o normă legală, 
respectiv H.C.M. nr. 407/1965, care 
prevede că: „în imobilele cu mai 
multe apartamente aparținînd unor 
proprietari diferiți, aceștia au obli
gația de a contribui la cheltuie
lile de întreținere și reparații care 
cad în seama lor, cu privire la 
părțile comune asupra cărora au 
un drept de coproprietâte, chiâr 
dacă apartamentul prin așezarea sa 
în imobil nu implică folosirea a- 
celor părți și instalații comune de 
către locatarii respectivi” (art. 15, 
alin. 3).

■ Deci, în cazul de față, este vor
ba despre cheltuielile pentru între
ținerea liftului. în ceea ce pri
vește plata cheltuielilor cu func
ționarea ascensorului, Hotărîrea nr. 
30/1983 (publicată în Buletinul Ofi
cial nr. 7/28 ianuarie 1984) preve
de : „Nu contribuie la plata chel
tuielilor efectuate cu funcționarea 
ascensorului (forța) cei care ocupă 
suprafețe locative situate la subsol, 
demisol, parter, mezanin, precum 
și etajul I, din clădirile fără me
zanin, în afară de cazul în care 
clădirea respectivă are părți și 
instalații comune, situate la eta
jele superioare, cum ar fi' băi, 
spălătorii, uscățorii etc., indiferent 
dacă sînt folosite sau nu” (pct. 9, 
litera C).

Timpul rece ne averti
zează că iarna-i aproape. 
De aceea am dorit șă știm 
în ce stadiu se află acum 
pregătirile pentru încălzire 
în municipiul Hunedoara. 
La R.A.M.GU.E. Hunedoa
ra exact această problemă 
se discuta de către dl Re
mus Mariș, primarul mu
nicipiului, și di Traian 
Pleșoianu, directorul fir
mei. „Graficul lucrărilor 
de pregătire pentru iarnă 
— a precizat dl primar — 
s-a realizat. Dacă există 
cote de gaz metan, la nivelul 
necesarului, va fi căldură 
în casele . hunedurenilor. 
Din păcate există o ;singu- 
ră conductă de gaz metan, 
care trece prin S.C. „Si
derurgica” S.A., iar dacă 
nu sînt suficiente cotele, 
asigurarea căldurii în lo
cuințe presupune diminua
rea corespunzătoare a con
sumului de gaz în combi
nat, cu consecințele de 
rigoare. Există un proiect 
pentru separarea conducte
lor, dar nu va fi finalizat 
în această iarnă. Necazul 
cel mai mare este însă' că 
toate instalațiile sînt "pu
trede”. Dl director a mai 
adăugat că prin lucrările 
efectuate în acest an s-a 
ajuns ca pierderile de a- 
gent termic să se încadre
ze îh limitele admisibile. 
De asemenea, că s-ar pu
tea face mai mult dacă 
toti beneficiarii serviciilor 
făcute de . R.A.M.G C.L. 
și ar achita datoriile, la 
mijlocul Junii octombrie a- 
cestea însumînd 80 de mi
lioane lei.

.Amănunte despre Lucră
rile executate în acest an 
pentru ca în casele hune- 
dorenilor să fie cald la 
iarnă am primit de la dl 
Sigismund Ungur, inginer 
șef cu producția, și dl A- 
drian Popa, șef secție 
A.C.T. Am reținut că 
planul lucrărilor de repa,- 
rații a fost realizat,' din 
motive financiare, doar 
parțial. Dar și așa chel
tuielile de întreținerea fon
dului locativ au fost de
pășite cu 10 milioane lei.

Rețeaua de termoficare a 
fost revizuită. S-au făcut 
revizii și reparații curen

te, pe unele porțiuni, . de 
pe magistrală și rețelele 
de transport, în punctele 
termice, la pompele de re- 
circulare ș.a. în Micro 3 
s-au finalizat două punc
te termice cu rețelele 
aferente și s-a realizat e- 
liminarea apelor reziduale 
din subsoluri, care com 
tribuiau la pierderi de 8- 
gent termic. , în municipiu 
există un sistem mixt de 
termoficare, încălzirea din 
Micro 4 și jumătate din 
Micro 2 funcționînd pe 
hidroelevatoare. Investiția 
prin care se va uniformiza 
sistemul de termoficare va 
fi încheiată abia anul vic
tor. S-a mai executat ra
cordul magistralelor 1 cti 
3, care face posibilă pre
luarea de agent termic 
obținut pe bază de păcu
ră. (dacă va fi !).

în paralel cu aceste lu
crări menite să îmbunătă
țească încălzirea din aceas
tă iarna, prin reducerea 
pierderilor de agent termic, 
s-au făcut și demersuri lă 
orgițțiele în drept pentru 
repartizarea cotelor de gaz 
metan și păcură în con-- 
eoruânță cu nevoile mu
nicipiului. Dar la mijlocul 
lui octombrie- regia nu 
primise nici un răspuns la 
aceșto demersuri. De a- 
semenea, am mai notat re
gretul interlocutorilor pen
tru faptul, că nici uh â- 
gent economie hunedo 
rean. nici o instituție, mai 
ales de învățămînt, nu's-a 
adresat RtA.M.G.C.L. Hu
nedoara șu comenzi pentr41 
■revizuirea ' instalațiilor in
terioare. Ceea ce le-a» 
putea crea unosa neplă
ceri în anotimpul rece. 1

Coneluzionînd, trebuie 
spus că la Hunedoara S-ă 
încercat realizarea con
dițiilor pentrv îmbunătăți* 
fea încălzirii, în ce mă
sură s a reușit,, așteptăm 
să pe-o spună hunedore- 
nii. Oricum de Ia regie 
am înțeles că se va fur* 
niza căldură non-stop, doa» 
cu o ușoară reducere în 
perioadele de distribuție S 
apei calde. Și asta tot dil) 
motive energetice — lipsi 
gazului metan.

VIORICA BOMAN

*

*

FIRMA FORD ÎȘI OPREȘTE PRODUCȚIA
. Cel mai mare fabricant de automobile din Marca 

Britanie, firma Ford, își va opri pentru o săptămînă 
producția Ia una dintre fabricile sale. Purtătoarea de 
cuvînt a companiei a dat vina pe recesiune pentru a- 
ceastă decizie de suspendare a activității fabricii din 
Southampton. Cei 2500 dc muncitori ai fabricii își 
vor primi, totuși, salariile de bază. Muncitorii de la 
alte două fabrici ale companiei Ford lucrează deja 
cu timp de muncă redus, datorită scăderii vînzări- 
lor, luna trecută Ford anunțînd desființarea a 1500 
locuri de muncă. Corespondentul BBC relatează că 
se pare că se va lua curînd decizia de reducere a 
ratei dobînziior pentru stimularea economici.

RADIO PENTRU ADULȚI ÎN SHANGHAI

Primă emisiune radiofonică din China rezervată 
adUlților va fi difuzată cu începere din această lună, 
zilnic după ora 23,10 (ora locală), a anunțat agen
ția oficială de știri Zinhua. Dar ascultătorii care spe
ră să audă ceva mai „picant” decît știrile seci ale re
țelei oficiale de radio, strict cenzurată, pot fi deza
măgiți, suhiectele abordate de noua emisiune concen- 
trîndu-se pe protecția sănătății, concepție, sterilitate 
și altele de acest tip; informează Reuter.

FOTOGRAFII INDISCRETE
Sarah, ducesă de York, fosta soție a prințului 

Andrew, și prietenul ei, John Bryan, au dat în ju
decată o agenție fotografică din Franța și revista 
Paris Match, pentru publicarea unui număr de foto
grafii ale lor, surprinse într-o vilă din sudul Fran
ței, cerind despăgubiri de peste 4 milioane dolari. 
Se așteaptă ca tribunalul francez să judece acest caz 
pe 25 noiembrie. Legile franceze de protecție a vie-

PANORAMICI
ții particulare sînt mult mai dure decît cele en
gleze. Avocatul care reprezintă atît agenția cît și re
vista a afirmat că nici una dintre ele nu a decla
rat că a făcut-fotografiile, rămînînd ca avocații să 
dovedească că au făcut-o, relatează Reuter.

BIL CLINTON ACUZAT DE SIMPATII 
COMUNISTE

O femeie cu simpatii republicane din California 
l-a dat în judecată pe candidatul democrat la pre
ședinție, Bit Clinton. Acuzîiidu-1 dc „simpatii co
muniste”, ea declară că posibilitatea dc a-1 avea pre
ședinte i-a cauzat un stres emoțional și mental con
siderabil”. Actul dc inculpare ă fost scris chiar 'de 
partea vătămată, în urma consultării actelor din îoi- 
blioteca judiciară a statului și chemat Ia judecată în 
chip de co-acuzat, Partidul Democrat, informează 
Reuter. Purtătorul dc cuvînt al Partidului Democrat 
a numit această acțiune „publicitate post aleasă”. ,

MADONNA și SINEAD O’CONNOR
Intr-un interviu acordat cotidianului Irish Tinies, 

Madonna a criticaț-o pc Sinead O'Connor pentru ru
perea fotografiei Papei loan Paul al II-lea, în semn 
dc protest, într-o emisiune a. canalului dc televiziune 
NBC. „Cred că există o modalitate mai bună pentru 
a-ți prezenta ideile, decît rupind fotografii care poa
te însemna, foarte mult pentru o jțrămadă de oameni. 
Dacă are o problemă cu Biserica Romano-Catolică, ar 
trebui să vorbească despre ea. Ai mai mult de fă

cut decît pur și simplu să denigrezi un simbol. Vreau ■ ț 
să spun, poți arde un steag, dar explică de ce. Nu 
cred că e corect- să distrugi ceva tără să propui aR- 
ceva în schimb. în timp ce aș putea fi de acord cu 
teoria, nu pot fi de acord cu felul in care și-a expri
mat în mod fizic sentimentele”, a declarat Madonna. 
Ea însăși catolică, a adăugat: „Dacă te naști catolic, 
astă rămîne cu tine, toată viața. Păcatul c întot
deauna acolo, întovărășind sentimentele de vinovăție1 
și remușcare. Nu poți scăpa de el. Eu mă rog tot _ 
timpul, poate părea ciudat, dar e adevărat". Acest 
interviu a fost acordat de Madonna în timpul călăto
riei ei la Londra, pentru promovarea albumului „Ero
tica” și a cărții* „Sex”, relatează Reuter.

82 LA SUTĂ DIN AMERICANI SÎNT 
DEPENDENȚI, DE CAFEA

Persoanele care beau cel puțin două cești dc ca
fea pe zi pot deveni dependente, astfel încît, atunci 
cînd renunță brusc apar simptome de depresie, ne
răbdare și anxietate, a rezultat în urma unui studiu 
efectuat de Universitatea John Hopkins. Aproxima
tiv 82 la sută din adulții americani consumă cafea 
zilnic și, deci, sînt expuși acestui pericol de intoxi
care, comentează Reuter.

CE RISCĂ FEMEILE ALCOOLICE
Femeile alcoolice riscă mai' mult decît bărbații 

cu același defect. Statura lor mai -mică și metabo
lismul mai lent ar putea fi explicațiile riscului spo
rit de moarte prematură, datorită bolilor specifice, 
accidentelor de mașină și violenței domestice. Ntț 
numai că femeile riscă mai mult, dar cu cit sînt mai, 
tinere, eft atît riscul este sporit, comparativ cu 
bărbații care consumă aceeași.. cantitate, de alcool, 
este concluzia unui studiu realizat dc mi institut Ca
lifornian, citat de Reuter. ț
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• ASTĂZI este ziua ta, 
JLA mulți ani”. Antonia! 

lucian). Colectivul Gră
diniței 8, Deva. Antonia. 

(8513)

• VÎND apartament 4 
camere, confort I, 2 băi, 2 
balcoane, et. 3, îmbunătă
țiri, micro V. Informații 
telefoane 713508, 41125K

- - (9857)
• VÎND Dacia 1 300, fa

bricație 1980. cu îmbunătă
țiri. Deva, telefon 615109, 

.sau 613348.

METAFIZICA „ELTA", fi
liala Deva, face înscrieri 
pentru cursuri în fiecare 
luni, orele 17, la Liceul 
„Decebal” Deva. Informa
ții tel. 614096, după ora 18.

(8830)

COMEMORĂRI *

• ASTĂZI, cînd împli
nești 9 anișori, scumpa 
mea Terezia Dorodics, tă
ticul îti urează, cu toată 
dragostea, ani mulți feri
ciți, aureolați de împliniri. 

(8842)

VTNZĂKI—
CUMPĂRĂRI

• VÎND Volvo 240 GL,
Creț 2000 mărci și 50 000 

4, microbuz Volkswagen
LT 35 Diesel, 6000 mărci. 
Telefon 660629.

• VÎND urgent 
ment 2 camere, 
I, Deva. Relații la 
650043. Brad, după

(8887)
• VÎND loc casă, su

prafață 58 ari, în Bretea 
Mureșană. nr. 235. Relații 
Deva, telefon 624518.

(8859)
• VÎND mașină de scris, 

portabilă. Deva, telefon 
614789. după ora 16.

(8861)
• VÎND urgent video

player Alțai, telecomandă, 
preț convenabil. Telefon 
660381. (8868)

• VÎND urgent aparta
ment 2 camere. Deva, te
lefon 624632. 17—19.

(8871)
• VÎND garsonieră și 

Trabant, gripat. Deva, te
lefon 623846.

(8875)
• VÎND Mazda 323, con

sum 5,2 litri. Călan, tele
fon 731072.

DIVERSE

(8862) 
aparta- 
confort 
telefon 
ora 16. 
(8807)

• VÎND cutie viteze ARO 
Diesel, nouă. Deva, telefon

' 625807, seara.
(8775)

• VÎND urgent Dacia 
•1310 (motor 1410. 5 vite
ze). pian coadă scurtă, or
gă electronică, radiotese- 
tofon 
der 
712231.

• VÎND 
Volkswagen 
Volkswagen Golf, 
doara. telefon 720662.

(8768)
• QUASAR ELECTRO 

SRL vă oferă televizoare 
cotor Megavision, alarme 
pentru spații comerciale, 
locuințe, autoturisme, an
gajează absolvent (ă) finan- 
țe-contabîlîtate, promoția 
1992. Deva, telefon 611261.

(8690/8767)
• VÎND apartament 4 

camere, cărămidă, parche- 
fât, 2 băi. et. 3, ap. 11, 
W. El?. cartierul Goîdu, 
ga valută. Vînd mașină 
Dacia, nouă, pentru ex
port. 4 000 mărci. Telefon 
082433, Deva

(8876)
VlND casă în construc- 
Iocuibilă, 2 camere și 

în curte.

„Sony", video recor-
„Ingersoll”. Telefon 

(8814) 
autoturism 

Passat și 
Hune-

ție, 
spațiu comercial 
Hunedoara, str. Chizid. 33.

(8459)
• VÎND pian vienez, 

coadă lungă. Telefon 
712993. orele 12—16.

(8461)
• 'MAGAZINUL „N" din 

Orăștie (telefon 95/642795) 
vinde en gros „Assos" 
grecesc cu 180 Iei (preț im
portator 162), „Royale” 165 
îgi (P.I. 145), ness brazi
lian „Jacky” 200 grame. 908 
Iei (P.I. 790), gumă „Tur
bo” 13 Iei (P.I. 11,50).

(8879)

SCHIMBURI
DE LOCUINȚF

• CELE mai ' mari 
sporuri de recoltă Ie 
puteți obține prin ad
ministrarea îngrășă
mintelor odată cu a- 
răturile de toamnă 
S.C. Siderurgica S.A. 
Hunedoara, str. Traian 
Lalescu, nr. 8. vă o- 
feră la cele mai scă
zute prețuri sulfat de 
amoniu cu 20.7 la sută 
azot și 24 la sută sulf 
în forme direct asi
milabile de către plan
te, carbonat de magne
ziu și calciu, eu 17 la 
sută oxid de magneziu 
și 28 Ia sută oxțd de 
calciu. Sulfatul de a- 
moniu este un excelent 
îngrășămînt 
cartofi (chiar 
soluri acide), 
ovăz, orez, 
varză, rapiță, 
țelină. porumb, 
jiști naturale. Magne- 
ziul este un element 
indispensabil tuturor 
plantelor, avînd un 
rol predominant cata
litic. Plante foarte 
sensibile la lipsa mag- 
neziului sînt : carto
ful. cînepa, porumbul, 
sorgul, varza, sfecla 
de zahăr, trifoiul. lu
cerna. tomatele. . cea
pa, ridichile. Prețurile 
sînt negociabile. Re
lații la telefoane 712904. 
711462, 716I2I. interi
oare: 1130. 2824, 1360 
și 1075, (7398)

pentru 
Ș> . pe 
secară, 
cînepă. 
muștar.

.pa-

• SCHIMB apartament 
camere. Hunedoara, cu 

Deva. Telefon 
(8860)

3 
simitar 
618707.

OFERTE 
DE SERVICII «

♦-

ÎNCHIRIERI

(8793) 
contract gar- 

apartament, 
Iei. Telefon

(8837)

• PREIAU 
aonieră, sau 
ofer 200 000 
620441.
• VÎND motoretă Hoinar, 

modificată. Deva, 
617694.

• VlND mașină
telefon 

(8838) 
de cusut 

Jlea F. Deva, telefon 
•182K (88551

• VI ND Dacia 1310. 
din Ungaria. fabricație 
1985. Telefon 612009. după 
Ora 28. (8856)

• JNCOTA ATLAS KEI-
SEN” efectuează transport 
de persoane și pachete pe 
ruta Sibiu — Deva — A- 
rad — Fraga — Nuren- 
berg — Heilbron — Stutt
gart, în datele de 21.28.X. 
Și; 4, -11. 18, 25. XI. 1992, 
iar în datele de 4. XI, 18. 
XI. 2. XII șj 1& XII, cir
culă și pe rata Sibiu —* 
Frankfurt — Stegen — 
Dortanand. Informații și 
înscrieri Ia tel. 618882, o- 
retes 21. • {8865)
• UNIVERSITATEA DE

• „MEDECINS DU MON
DE” caută pentru închi
riat apartament (ne) mobi
lat de 3 camere. Deva tei. 
613871. (8848)

• ÎNCHIRIEZ aparta
ment 2 camere, bduî Bal- 
cescu, rremo bifat. aparta
ment 4 camere .bdtrf De- 
cebaî (nemobftaf). Infor
mații Deva, 29571. (8512)

NU UITAȚI i
tu aceste zile mai puteți eontraeta abona-1 

i mente Ia ziarul |
„CUVÎNTUL LIBER”.

I Abonamentele se fac fa oficiile poștale,) 
> factorii poștafi șl difusodi de presă, pînă in» 
J data de 29 octombrie inclusiv. I
| Costul unui abonament lunar este de 140;
* lei pe Ittnă, la care se adaugă taxele poștale. I
I ------------------------------------------- -----------------------|

COMUNICAT *
ț Primăria municipiului Deva mulțumește locuite-1 
’ rilor orașului, îndeosebi coitieECiaațiior ambulanți,, 
I pentru că au înțeles necesitatea strămutării comer- II 
- țutai cu mărfuri industriale din Piața centrate, în ve- J 
| derea descongestionării și salubrizării acesteia. |
. Stimați concetățeni»! Vă invităm să vizitați noua I 
| piață a municipiuliți din zona „Carfodrom” Deva și î
• să ne comunicați opiniile dumneavoastră. (1217) |
; :
•«» a • aa^ t

• FAMILIILE Kînca ’•« 
OrășMe, Ctej și București 
anunț* împHnfre* a 6 anf 
de la decesul celui care 
a fost un bun soț, tată și 
bunic

toma ilinca
(8836)

• ÎMI lipsești mult
LIDIA, 

lacrimi și-o frunză vește
dă pe tristul tău mormînt. 
Laly. (8863)

t SOCIETATEA COMERCIAL Â j
„ALIMENTARA” S.A. DEVA 

bdul 1 Decembrie 1918, nr. 30, etajul H, | 
județul Hunedoara ’ '

Scoate la vînzare, prin licitație pttblică, în 1 
ziua de 30 noiembrie 1902, ora 10, 1» sediul j 
societății, spațiul situat în Deva, str. BL Enri- J 
nescu, bloc 31, parter (în prezent cabinet sto- t 
matologic). J

In caz de neadjttdecare, etapa a H-a va | 
avea loc în 14 decembrie 1992, ora 10, iar etapa ,

• ȘASE săptămîni 
de cînd, fulgerător, ai 
plecat de lh>gă noi 
scumpa noastră 

LIDIA RUS 
Comemorarea și paras
tasul sîmbătă. 24 oc
tombrie, ora 10, la Ci
mitirul Ortodox Deva. 
Familia. (8866)

• AI fost, ești și 
vei rămîne tușa scum
pă,

I I DI A RUS
Nu te vom uita nici

odată. Nepoții.
(8866). .... —..... ...... ,

• SE împlinesc șase 
luni de cînd dragui 
nostru soț, tată și bu
nic.

OCTAVIAN SIMA, 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna. îl vom păs
tra mereu în inimile 
noastre îndurerate. 
Soția Maria, fiul, fii
ca. ginerele, nora și 
nepoții. Comemorarea 

duminică, 25 octombrie, 
la Biserica Ortodoxă 
din Almas-Săliste.

’ (8869)

• CD- sufletul rănit de 
dor și lacrimi grele, mă
mica amintește că s-au 
>eurs 12 ani, în 24 octom
brie, de la misterioasa dis
pariție a scumpei și fer
mecătoarei mele fetite

mariana tamșa ■ 
SCtNTElE 

de 27 ani: Nimeni și ni
mfe nu te poate înlocui f 

(8873)
• ASTĂZI se împlinesc 

5 ani de cînd ne-a pără
sit pentru totdeauna iubi
tul nostru fiu, soț, tată și 
bunic,

MIRCEA HCfEJ 
suflet bun, cinstit și drept. 
Vei rămîne veșnic fa* ini
mile noastre. Familia, 

(8514)

z

R.A.G.C.L. BRAD
.-umță licitație in 21 noiembrie 1392, ora 

19, pentru închirierea unui «pafta ta profi
lul „Ftmet de desfacere produse farmaceutice” 
la parterul blocului 24 A, plombă, de lingă 
Consiliul local Brad.

Relații Ia telefon 651634.
(1213)

CAMERĂ DE COMERȚ* ȘI INDUSTRIE 
A JUDEȚULUI HUNEDOARA 

Organizează următoarele cursuri:
• începind cu data de 24 oct. a.c.: curs de 

contabilitate ;
* începind ew data de 2 nov. tue.:

— curs de secretariat — stenografie
— curs de limba engleză pentru în

cepători —- 420 ore (6 ore pe 
tămină);

— eurs de limba engleză, eivfhzwțre 
americană, limba engleză în tu
rism, Hurrketing și management — 
80 ore (4 ore pe săptămînă); curs 
susținut de lector din Anglia.

Informații și înscrieri la sediul Camerei, 
str. t Decembrie, nr. 35, telefon 612924. (1215)

%
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| a III-a în 19 decembrie 1992, ora 10.

Prețul de pornire este de 2 500 000 lei.
Taxa de participare de 10 000 lei și ga-1 

ranția de participare de 10 Ia sută din prețul j 
de pornire vor fî depuse la casieria societății,’ 
pînă cel ftrziu în 29 noiembrie 1992. t

Terenul aferent nu face obiectul licita- J 
ției. |

Lucrările de modernizare în suma de . 
. 1 588 129 lei nu sînt cuprinse în prețul de por- ț 
l nire a licitației, valoarea acestora va fi de- < 
î contată de eîștigătorul licitației către actualul J 
J chiriaș. ’
| fn vederea preselecției, ofertanții vor de-| 
’ pune la sediul societății — pînă la data de ’ 

20 noiembrie 1992 — documentația stabilită de) 
lege.

Informații suplimentare la telefon 95/ | 
61 64 06. j

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI !
DEVA j

Anunță pe proprietarii de terenuri agricole.
; în posesie de- | 

finitfvă este obligatorie eliberarea terenurilor • 
| de resturile culturii de porumb. * |

Operațiunea de recoltare a acestora tre- J l buie încheiată pînă duminică, 25 octombrie I 
: 1992. :

Vă rugăm insistent a dă curs acestei in- • 
| vitații, eunoscînd că în caz contrar nu pot fi i 
; finalizate titlurile de proprietate, 
ț ' <1211>

i■
I t*
I*:
I*

%
I*
I
I
Iw
I
| că pentru acțiunea de punere

(1210)

I 
« 

OCOLUL SILVIC ILIA |
Scoate la licitație, m data de 26 octombrie g 

1992, ora 10, airtottfrismul M 461, avînd * 
128 798 km echivalenți parcurși. t

Relații suplimentare la telefon 166, Ifia, ’ 
sau 616020, Deva. |

SOCIETATEA COMERCIALĂ !

„CONDOR” &A. BflEVA *
Ananță anularea Iteitației pftblke din 26 i 

I octombrie 1992, privind bfoc 60, str. Carpa£. * 
j CT2T2)

j SOCIETATEA COMERCIALA
* ^MERCUR CORVINEX” S.A. HUNEDOARA . 
| (FOST LQS ALIMENTARA HUNEDOARA) f
♦ eu sesfttii In Htmedhara, Pța LfBertățfi, nf. T61
1 A. N U N I k ’
2 
I 
H «pa 
v 
i

I
l<
l

I
I«
I
f
I

I

0214)

I
1♦

«Scoaterea ia licitație directă pentru inchi-1 
lit baza H.G. 140/199L a unu» număr de ’ 

spații comerciale, respectiv ț i
magazin „Cottâ£aS$£F, Revolu-j
ție», ur. 17; |
spațiu ctuRereial Mag. 10» bdul Rusca* 
Hoc 17 j ț
spațiu comercial „Complex Ceangăi”» 
(fost mag. carne), bdul Traian.

Licitația va avea Ioc în data de 9 noiem
brie 1992, ora 10, la sediul societății.

, Informații suplimentare se pot obține l sediul societății sau Ia telefon 95/71213& 

t«
t
r
I
o

4

(1205)

! 
i»i
I
I*
I

J

S.C.E.L.I.F. S.A. DEVA 
(FOST O-I.F.) 

str. Depozitelor, nr. £, telefon 623421 
Angajează de urgență
• an aatomacaragfu pe macara de 12,5 * 

tone, salariul si sporuri negociabile. I 
01201) «

r z moot# Mrraw a a*a^ r
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